
KINDERKERK LES: Ek is nie alleen nie

Doel van les:

 God belowe nie net dat Hy met ons sal wees nie, maar gee ons ook ‘n familie genaamd die 
Kerk.

Opwarming:  Sê:  Welkom, welkom.  (klap jou hande en draf op een plek.)  Welkom by die 
Kinderkerk span.  Ons het twee speletjies vandag en ons moet saamwerk as ‘n span om te kan wen.  
Wie is in?  Ek kan nie hoor nie.  Ek het gevra wie is in?

Nou ja kom ons warm eers op voor die spel.  Kom ons strek bietjie. (Doen eenvoudige been en arm 
strek oefeninge.  Laat kinders saam tel tot tien.)

Goed nou bietjie draf op een plek of jumping jacks.  Laat hulle tel tot twinting.  Reg almal is nou 
opgewarm.  Kom ons begin.

Ysbreker 1:  Spel:  Jy kan ‘n sin maak waarin elke kind in die klas met hul lyfie ‘n letter in die 
sin moet uitbeeld.  Afhangend van hoeveel kinders in klassie kan dit iets wees soos:  Jesus kom 
weer amen, bid sonder ophou ens.  Laat kinders in een lang ry staan en help hulle dan om hul letter 
uit te beeld.  

Ysbreker 2:   Matching games:  Gee vir elke groep die prentjies en kyk of hulle kan sien watter 
prentjies pas by mekaar.  

Sê:  Sjoe julle het so mooi saamgewerk.  Het julle geweet ons is almal deel van een groot span vir 
Jesus?  Wat dink julle noem ons hierdie groot span?  Die kerk.  Ja almal wat hulle harte vir Jesus 
gee, word deel van Sy kerk.  Sy kerk moet mekaar help en mooi saamwerk en het ‘n belangrike 
werk om vir ander van Jesus te vertel.  Onthou ons speletjie waar ons moes kyk watter goedjies 
werk saam?  So moet ons ook saamwerk en elkeen doen wat Jesus van ons vra.

Ek wil julle vandag bietjie vertel van die eerste kerk baie lank terug.  Die eerste kerk het begin 
net ‘n klein rukkie na Jesus opgevaar het hemel toe.  Kom ons luister gou wat hulle als gedoen het.

Storietyd:  Die Heilige Gees word uitgestort

Vyftig dae nadat Jesus gesterf, uit die dood opgestaan en hemel toe opgevaar het, het Sy 
volgelinge bymekaargekom op die spesiale feesdag wat die Pinksterfees genoem is.

Skielik het hulle ‘n geluid gehoor soos ‘n sterk wind en vuurvlammetjies bokant mekaar se koppe 
gesien.  



Die vuurvlammetjies wat bokant elkeen se kop verskyn het, het hulle nie gebrand nie, maar was 
‘n teken dat die Heilige Gees gekom het.Toe help die Heilige Gees almal wat daar is om in 
vreemde tale te praat.

Daar was ander mense daar rond wat van lande af gekom het waar hierdie tale gepraat is, en 
hulle kon verstaan wat die mense sê.  Hulle was baie verbaas, want hulle het nie geweet dat die 
dissipels hierdie tale ken nie.

“Hoe kan dit wees?” het hulle gevra.  Ander het gesê: “Hulle is dronk.”

Maar toe praat Petrus met die mense.  “Die profeet Joël het lank terug gesê dat hierdie dinge 
sal gebeur wanneer God sy Gees oor mense uitstort,” het hy gesê.  Omtrent 3 000 mense het 
daardie dag hulle harte vir Jesus gegee en is gedoop.  Daarna het hulle saam met Jesus se ander 
volgelinge bymekaargekom om te luister na wat die apostels hulle leer.  Hulle het ook saam gebid 
en Nagmaal gehou.
 
Party van die gelowiges het alles wat hulle gehad het, verkoop en die geld gegee vir mense wat dit 
nodig gehad het.

Jesus se volgelinge was baie gelukkig en dankbaar wanneer hulle elke dag in die huis van God, die 
tempel, bymekaargekom het.  Hulle het ook in klein groepies op ander plekke bymekaargekom en 
God geprys vir alles wat gebeur het. 

Verhaal geneem uit Gunsteling Bybelverhale vir kinders, bl256-257, V. Gilbert Beers en 
Ronald A. Beers

Sê:  Maatjies, is dit nie wonderlik om te hoor hoe die eerste kerk begin het en al die mooi dinge 
wat hulle gedoen het nie.  Hulle het saam vir God geprys, saam nagmaal gehou en baie het hulle 
goed verkoop en van die geld gegee vir mense wat arm was.  Hulle het hul kos gedeel en baie 
bymekaargekom om meer van God te leer.  Vandag is ons ook deel van God se kerk.  Elkeen van ons 
wat ons harte vir Jesus gegee het.  Ons is Jesus se kerk en nie alleen nie.

Aktiwiteit:  Gee vir elke groepie ‘n ballon, foelie, koerantpapier, kokis en wat jy nog wil om ‘n 
trofee te maak om ons te herhinner om altyd as ‘n span saam te werk.

Gee kans vir groepe om te wys hoe lyk hul trofee wat hulle as ‘n groep saam gemaak het.
Sluit af met gebed in groepe.






