
KINDERKERK LES: Gawes van die Gees - Inleiding

Doel van les:

Ons begin met reeks oor die Gawes van die Heilige Gees om die kleintjies daaraan bekend te stel.

Ysbreker: God se geskenk.
Gee vir elke groep ‘n boks wat toegedraai is in 8 lae koerant/geskenkpapier.  Gee ‘n stel 
handskoene vir elke groep. Een trek die handskoene aan en probeer met die handskoene aan die 
een vel koerantpapier los skeur. As die persoon dit af het, gaan dit na die volgende persoon wat 
dan ook die handskoene aantrek en die volgende laag papier probeer afkry. Die groep wat eerste 
klaar is, wen.

PROCESS YSBREKER:
- Wie hou daarvan om geskenke te kry?
- Wie hou daarvan om geskenke te gee?

Vir die volgende klompie weke gaan ons praat oor spesiale geskenke wat God vir ons gee deur Sy 
Heilige Gees. Ons gaan praat oor die Gawes van die Heilige Gees.

INLEIDING:
God gee vir ons Sy Heilige Gees om ons te help met ons pad hier op aarde. Dink julle dat hierdie 
geskenk so toe moet bly? Nee, die Heilige Gees is dan hier om ons te help. Soos julle al gehoor 
het, is die Heilige Gees hier vir ons, Jesus se kinders. Hy is ook daar om God se kerk te help. Dis 
dan juis hier waar die gawes ‘n baie belangrik is.  

Vrae in die groepe (Hierdie vrae moet absoluut net deur die kinders beantwoord word in
die groepe. Die groepleiers is net daar om die gesprek te fasiliteer).

1. Het jy al van die Gawes van die Gees gehoor?

Die Gawes van die Heilige Gees is spesiale geskenke wat net van God af kom en wat mens nie op 
jou eie sal kan doen nie.  Daar is altesaam 9 van hierdie Gawes en hulle is awesome.

(Neem geskenksakkie en plaas op tafel voor jou.  In die geskenksakkie kan jy ‘n hamer wat Doen 
Gawes voorstel, speelgoed mikrofoon wat Spreek Gawes en gloeilampie vir Weet Gawes, sit.)

Ek wil vir julle vinnig vertel van dit, maar moenie bekommerd wees nie, want ons gaan volgende 
week weer oor dit leer as julle dalk nie als onthou vanaand nie.

Haal hamer uit – ons kry 3 Doen Gawes;
Haal mikrofoon uit – 3 Spreek Gawes;
Haal gloeilampie uit – en 3 Weet Gawes.



Voordat ons leer wat al hierdie gawes is, wil ek julle net eers iets belangriks vertel.

Illustrasie met vetkryt/gems:  Kry ‘n pak kryte en haal die blou kryt uit.  Hou die pakkie toe 
aan die begin.

Sê:  Ek hou van inkleur.  Wie hou ook van inkleur?  Ek het ‘n pakkie kryte hier by my wat ek kan 
gebruik om mee in te kleur.  Kom ons kyk gou binnekant.  Agge nee.  Daar is ‘dan n kryt weg!  Kom 
ons kyk watter een is dit.  Kan julle vir my sê of julle kan sien watter een dit is?  Dis die blou ja.  
Wat gaan ons nou maak?  Ons sal nie die lug kan inkleur of die see of ‘n vissie nie.  Ook nie blou 
ogies nie.  Dit lyk vir my blou is ‘n baie belangrike kleur.

Weet julle die kryte laat my dink aan ons.  Elkeen van ons is spesiaal en God het ‘n spesiale gawe 
wat Hy vir ons elkeen gee.  Net soos daardie blou kryt, is jy baie belangrik en het jy ‘n werkie 
wat God vir jou beplan wat net jy kan doen.  God ken ons elkeen en weet watter gawe Hy vir ons 
moet gee.  Net soos die boks kryte, is elke gawe anders, maar saam kleur ons ‘n mooi prentjie in 
vir God se kerk.

(Haal blou kryt uit)  Kyk ek het ons blou kryt gekry.  Wanneer julle weer ‘n blou kryt vashou, wil 
ek hê julle moet onthou dat God vir ons elkeen ‘n gawe gee.  Dis daar om mekaar te help en God 
se naam groot te maak.  Wie is reg om in te kleur?

Aktiwiteit:  Gee vir elkeen ‘n prentjie van die geskenkie.  Laat hulle ‘n hamertjie, gloeilampie en 
mikrofoontjie teken op die oop spasie van die geskenkie en dan kan hulle dit verder inkleur.

Sluit af met gebed.




