
KINDERKERK LES: 2. Die hemel is ‘n gratis geskenk

Doel van les:

 Voordat ons kan leer van ons nuwe identiteit in Christus, moet ons eers stil staan by wat 
Jesus vir ons kom doen het en dat ons die nuwe mens word deur Hom.  Vandag gaan ons 
gesels oor die hemel en wat ek moet doen om eendag in die hemel te kan woon.

Verlede week het ons gesels oor hoe spesiaal ons vir God is en dat God anders na ons kyk as 
ander mense.  Ander mense kan dalk lelike dinge vir ons sê, maar ons moet eerder glo wat God 
van ons sê.

Ysbreker: Teken ‘n huisie:

 Gee vir elke kind ‘n blaai en gems, kryte of kokis.  Hulle moet nou hulle huis/woonstel 
teken so goed as wat hulle kan.

Kry terugvoering.

Vra:  Wat doen julle graag by julle huise?

Sê:  Weet julle dat God ook ‘n spesiale plek het waar Hy woon?  Waar dink julle is dit? Dis die 
hemel.  Wie dink julle bly saam met God in die hemel?

 Wat dink julle is als in die hemel? (Laat kinders antwoord en jy kan prentjies kry van 
Jesus, strate van goud, gelukkige mense, ens Openbaring 21 kan help). Die Bybel vertel 
ons dat die strate van goud gemaak is en dat almal in die hemel gelukkig sal wees.  Ons sal 
by God, Jesus en die Heilige Gees woon vir altyd.

 Wat dink julle is nie in die hemel nie? (Laat kinders antwoord en jy kan ook prentjies kry 
van iemand wat siek is, iemand wat huil en iemand met ‘n kwaad gesig).  Ons kan ook weet 
dat niemand siek, hartseer of kwaad sal wees in die hemel nie.  Niemand sal ooit met ‘n 
honger magie hoef te gaan slaap nie of koud kry omdat hulle nie warm klere het nie.  

Aktiwiteit:

Gee uitdeelstuk vir elke kind. Ons is nie heeltemal seker presies hoe die hemel gaan wees nie, 
maar kom ons “imagine” bietjie die hemel.  Maak ‘n sirkel om die dinge wat julle graag sal wil doen 
in die hemel.

Kry terugvoering.



Vra:  Hoeveel dink julle sal dit kos om in die hemel te kom? (Kry so vyf prentjies bv selfoon, 
rekenaar, kar, huisie, vliegtuig,  wat jy gaan vir die kinders wys en hulle moet raai of die prys van 
die item dieselfde prys kan wees wat jy gaan moet betaal om in die hemel te kom). 

Kyk of hulle kan saamstem oor die item.

Sê:  Gedurende Jesus se tyd op aarde, het baie mense Hom hoor praat oor die Hemel.  Dit was 
duidelik dat die lewe op aarde baie anders is as die lewe wat Jesus van gepraat het.  Eendag, het 
‘n ryk jong man na Jesus gekom om te hoor wat hy kan doen om in die Hemel te kom. Dalk wou hy 
‘n kaartjie koop hemel toe, want hy het baie geld gehad. Ons gaan bietjie lees wat gebeur het

 Lees Mattheus 19:16-26 en probeer in jou eie woorde die verhaal vertel.

Eendag het ‘n ryk jong man na Jesus gekom met ‘n belangrike vraag.  Wat moet hy doen om in die 
hemel te kom.  Jesus het hom gevra of hy die Tien gebooie ken.  Die man het ja geantwoord en 
ook dat hy hard probeer om nie iets verkeerd te doen nie.  Hy is eintlik ‘n baie soet jong man.  
Jesus het geweet dat die man eintlik ‘n probleem het.  Hy is bietjie te lief vir sy geld en nie so 
lief vir Jesus nie.  Jesus het vir hom gesê dat hy al sy goed moet verkoop en vir Jesus moet volg 
en dit sal die manier wees hoe hy kan seker wees hy gaan hemel toe.  Die ryk jong man het baie 
hartseer van Jesus weggestap, want hy wou nie van sy goed ontslae raak en Jesus volg nie.  

Al het daardie jong man baie geld gehad, sou dit nooit vir hom ‘n kaartjie hemel toe kon koop nie.  
Weet julle hoekom?  Die hemel is verniet!  Ek het nie geld nodig om in die hemel te kom nie.  Ek 
het net nodig om my hartjie vir Jesus te gee en te leef soos Hy wil hê.  Jesus verwag nie van ons 
om al ons goed te verkoop nie, maar wel dat ons Hom die liefste moet hê end at ons hartjies aan 
Hom moet behoort.  Al daai mooi van die hemel is dan myne.

Aktiwiteit:  Indien daar tyd is, gee vir die kinders blaaie met krale, knopies, gom, gems of kryte 
ens sodat hulle ‘n prentjie kan maak van alles wat hulle vandag gehoor het oor die hemel om vir 
mamma en pappa te gaan wys.

Sluit af met gebed in groepe.







Wat sal ek graag om die Hemel wou doen:


