
KINDERKERK LES: Gawes van die Gees – Spreek gawes

Doel van les:

Ons gesels vanaand oor die spreek gawes.

Teken of maak groot geskenk soos vorige week se aktiwiteit blaai.  Druk ook groot mikrofoon, 
gloeilamp en hamer uit en versier.  Plak geskenk teen muur of as jy geskenk gemaak het, sit op 
tafel.  Vanaand gebruik jy die mikrofoon vir spreekgawes.  Soos jy praat, kan jy dit uithaal en op 
geskenk plak.

Sê:  Maatjies, verlede week het ons geleer van spesiale geskenke wat die Heilige Gees vir ons as 
kinders van God gee.  Kan julle onthou wat ons dit noem?  Ons noem dit die gawes van die Heilige 
Gees.  Ons het mos geleer van die hamer wat die doen gawes is, die mikrofoon wat ons laat dink 
aan die spreek of praat gawes en die gloeilampie wat die weet gawes is.  Vanaand gaan ons nou 
meer leer van die spreek gawes. (Plak mikrofoon op geskenk.)

Spreek in tale:

Ysbreker 1: Groet:  Gee vir elke groep ‘n groet wat hulle moet uitspreek vir die ander groepe.  
Gee so minuut vir oefen en dan kan elke groep hul groet vir ander sê. (Jy kan kies uit bladsy 
bygevoeg met verskillende tale op.)

Uitlê van tale

Ysbreker 2:  Vertaal:  Vra vir kinders om in hul groepies te bespreek wat hulle dink die woord 
beteken het wat hulle pas gesê het.  Kry terugvoering.  Al die woorde wat eintlik maar net 
verskillende maniere om hallo te sê.

Die eerste twee gawes wat ek met julle oor wil praat is die spreek in tale en uitlê daarvan.  Julle 
het nou in ‘n vreemde taal gepraat en dit probeer uitlê.  Dis nie tale wat julle ken of verstaan 
nie.  So kan God dalk in die kerk jou ‘n taal laat praat wat jy nie ken nie en wat jy nie vanself kan 
praat nie.  Iemand sal dan ook vir ander kan vertel/uitlê wat dit is wat gesê is.  

Profesie:  

Ek het ‘n baie belangrike boodskap vir julle.  Ek gaan dit nou vir julle groepleiers gee en julle 
gaan telefoontjie speel.  Ons gaan kyk wie kan vir my sê wat ek wil doen.

Ysbreker 3: Telefoontjie:  Elke groepleier moet dieselfde boodskap kry vir die telefoontjie 
speletjie.  Laat kinders in ry sit met groepleier wat speletjie begin.  Boodskap:  Ons gesels nou 
oor profesie.  Kyk of kinders boodskap kon sê.



Sê die spesiale boodskap vir kinders.  

Met die gawe van profesie sal God ‘n spesiale boodskap vir jou gee van iets wat Hy graag wil 
doen.  Jy moet dan die boodskap oordra in die kerk, of aan ‘n sekere persoon vir wie dit bedoel 
is. 

Kom ons bid nou saam dat God hierdie gawes deur ons sal laat werk.

Sluit af met gebed.






