
KINDERKERK LES: Ons is uniek gemaak

Doel van les:

 Ons leer meer oor hoe wonderlik ons gemaak is.

Opening:  Toneeltjie

Kry nog ‘n grootmens om te “argumenteer” wie van julle twee is meer “awesome”.  Begin die 
toneeltjie deur te sê:  Ek is awesome!  Die ander grootmens sê dan:  Nee, ek is awesome.  Hou aan 
vir ‘n paar minute heen en weer argumenteer – Ek is awesome, want ek kan baie hoog spring, ek 
het groot spiere, ek kan lekker kosmaak ens.  Julle kan lekker laf raak met die redes.  

Uiteindelik kyk julle dan na die kinders en vra vir hulle wie dink hulle wen. 

 Sê:  Ons gaan oor die volgende klompie weke leer dat ons elkeen awesome is.  Nie oor wat ons 
kan doen nie, maar oor die Een wat ons gemaak het.

Aktiwiteit:  Ek is uniek:  God het ons almal anders gemaak.  Selfs nie eens tweelinge is heeltemal 
dieselfde nie.  Ons gaan nou ‘n speletjie speel sodat julle kan sien wat ek bedoel.  

Kinders sit en jy lees klompie stellings.  As dit op kind van toepassing is, staan hulle op en gaan 
sit weer voordat die volgende stelling gelees word.

Stellings:

 Almal met blou oë mag staan.  Sit.
 Almal met dimpels staan.  Sit.
 Almal wat met die linkerhand skryf kan staan.  Sit.
 Almal met sproete staan.  Sit.
 Almal met groen oë staan.  Sit
 Almal wat met regterhand skryf kan staan.  Sit.
 Almal wat bruin ogies het kan staan.  Sit.
 Uiteindelik laat almal hulle hande hande saamvou sonder om daaroor te dink.  Laat hulle 

kyk watter duim is bo en as dit die linkerduim is, kan hulle staan.  (Studies het gewys dat 
55% van mense hulle linkerduime bo het en 45% hulle regterhand bo het.)

Wat ons kan sien maatjies, is dat ons almal wonderlik en anders gemaak is.  Nie twee mense is 
dieselfde nie.  Ons is awesome!  Kom ons sê almal saam:  Ek is awesome.

Aktiwiteit:  Gee vir elke groep klei, knopies, krale ens.  Hulle moet nou ‘n spesiale troeteldier 
maak en ook kom vertel wat die dier als kan doen.



Gee groepe so 10 na 15 minute om te werk aan hulle skeppings.  Dan kan hulle as groepie kom 
vertel wat hulle gemaak het.

Vra:  

 Maatjies, is julle trots op julle klei troeteldier?
 Dink julle dat dit “awesome” is
 Kan julle sien dat elke groepie se troeteldier anders is?

(Vir die afsluiting, bring ‘n klein spieël saam, maar moenie dat kinders sien wat dit is nie.)

Maatjies, in Genesis, die heel eerste boek van die Bybel, vertel dit hoe God als gemaak het.  Hy 
het dag en nag gemaak.  Die son en sterre en die maan en al die planete.  Visse en voëls, diere 
wat kan vinnig hardloop en party wat baie stadig is.  Van hulle kan hoog spring en van hulle kan 
glad nie spring nie.  God het die plante en bome gemaak en pragtige blomme.  God het van dit 
alles gesê dat dit goed is.  Toe maak Hy iets baie spesiaals.  Kom ek wys julle. (Haal spieël uit en 
laat elkeen daarin kyk.)  Wat dink julle is dit?  Dis ons natuurlik.  Wat dink julle het God gesê 
nadat Hy die mens gemaak het?  God het gesê dis baie goed!

Net soos julle trots is op julle klei troeteldier kan julle weet God is trots op elkeen van ons en 
ons is vir Hom nog meer spesiaal as daardie diertjie.  Hy het vir ons elkeen ‘n wonderlike plan.

Sluit af met gebed in groepe.


