
KINDERKERK LES: 9. My identitiet in Christus

Doel van les:

 Ons leer meer oor Wie ons is in Christus.

Ysbreker:   Bome Uitbeeld:  

In die Bybel lees mens baiekeer dinge oor bome.  God praat van bome om ons as mense iets te leer 
oor hoe ons moet wees in die lewe. Vandag gaan ons bietjie verskillende soorte bome met ons lyfies 
maak. 

 Kom ons maak met ons lyfies ‘n boom wat groot is;
 Kom ons maak met ons lyfies ‘n boom wat klein is;
 Hoe sal ‘n boom lyk wat alleen is;
 As ‘n boom kon bang wees, hoe sal hy lyk;
 Kom ons maak ‘n boom wat nie baie water kry nie;
 Hoe lyk ‘n boom wat vol wurms, sakke en ander gemors is?

Maatjies, miskien voel jy vandag soos een van daardie bome.  Dalk voel jy bang of alleen.  Dalk voel 
jy maar baie klein teen al die ander kinders nie asof jy baie belangrik is nie.

MY IDENTITEIT: - Wat jy van jouself dink is BAIE belangrik, want wat jy van jouself dink, of 
oor jouself dink gaan bepaal hoe jy leef en watter dinge jy kies. 

So vandag moet ons vir mekaar sê dat wat ek van myself dink, of oor myself dink is anders as wat 
God oor en van my dink - En as ek my hart vir Jesus gegee het, is dit verskriklik belangrik om te 
weet, want dit gaan bepaal hoe jy leef. Voordat die Heilige Gees jou begin help met jou ‘makeover’ 
aan die binnekant is DIT wat God al van jou dink, want jy is nou SY kind.

Aktiwiteit:  In die vertrek is daar vir elke groep sakkies genommer van 1 tot 5 op ‘n tafel gesit.  
In elke sakkie is ‘n prentjie wat opgeknip is om soos ‘n legkaart te lyk.  Een kind van die groep gaan 
hardloop na die tafel, ‘n sakkie in volgorde neem en teruggaan na hul groep toe.  Die groep gaan 
dan die legkaart bou en probeer raai wat die prentjie sê oor ons as kinders van God.

Jy moet ook ‘n stel van die prente vir jouself hê.  Teken ‘n groot boom op karton of ongedrukte 
koerantpapier.  Neem dan of die prentjie of item en plak dit op die groot boom prentjie soos elke 
sakkie gaan haal word en kinders die legkaart voltooi.

Sê: Kom ons kyk wie sê die Bybel wie word ek wanneer ek my hartjie vir Jesus gee: 

 Eerste sakkie:  Hartjie legkaart: Jerm 31:3  “Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het 
Ek jou met geduld verdra”



(God het jou lief!)
 Tweede sakkie: Legkaart stukkies:  Wie het al ‘n legkaart probeer bou en daar is ‘n stukkie 

weg?  Dis mos nie lekker nie.  Elke stukkie van die legkaart is belangrik.  Net so is ons almal 
vir God belangrik en het Hy ‘n plan vir ons. Jerm 29:11  “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê 
die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting
(God het jou met ‘n doel gemaak - God het ‘n plan vir jou lewe - Jy is nie ‘sommer maar’         
hier nie!)

 Derde sakkie:  Skatkis:  Wat dink julle beteken hierdie skatkis?  Wat is in ‘n skatkis?  Wie 
sal daarvan hou om ‘n skatkis te ontdek?  Weet julle dat ons vir God baie kosbaar is.  Ons 
is so kosbaar vir God dat Hy ons met die duurste ding ooit gekoop het – Jesus se bloed. 1 
Kor 6:20 “Julle is gekoop, en die prys is betaal.”
(Jy  is kosbaar, - Jy is baie werd, want God het met Sy Seun se bloed vir JOU betaal!)

 Vierde sakkie:  Mannetjie met gewig:  Ek het krag omdat Jesus my krag gee.  Wanneer 
ek iets moet doen vir God kan ek weet Jesus gee my die krag om dit te kan doen.  Ek hoef 
nie op my eie te sukkel nie.  Fill 4:13: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. 

 Vyfde sakkie:  Jesus met kind: Jes 43:1:  “Luister, so sê die Here wat jou geskep het, 
Jakob, wat jou gevorm het, Israel:  Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou 
naam geroep, jy is Myne”
(God het jou gered uit die vyand – die duiwel se kloue - God ken jou naam – dis hoe belangrik 
jy vir Hom is - God noem jou Syne – so jy is Sy kind – en Hy is jou Pa!)

Sê:  Wow julle, kyk hoe mooi lyk hierdie boom.  Hierdie is maar net ‘n paar dingetjies wat ons 
word wanneer ons ons harte vir Jesus gee.  Daar is nog soveel meer wat ons word en wat God van 
ons dink.  

Aktiwiteit:  Indien daar tyd is, gee vir elke kind ‘n blaai en gems en laat hulle teken hoe hulle wil 
lyk as ‘n boom.

Sluit af met gebed in groepe.









Voorbeeld van boom vir tekening



Voorbeelde van hoe bome lyk vir eerste speletjie


