
KINDERKERK LES: Vrugte van die Gees Funaand 

Doel van les:

Ons gebruik ‘n funaand as inleiding vir reeks oor Vrugte van die Gees.

Sê:  Maatjies, ons gaan die kwartaal bietjie meer leer oor hoe God wil hê ons as Sy kinders moet 
wees.  Ons gaan so klein bietjie begin gesels daaroor aan die einde van die aand, maar eers gaan 
ons bietjie terugdink aan dinge wat ons sover die jaar geleer het deur ‘n paar speletjies te speel.

Ysbreker 1: Warm of koud:  Steek ‘n kruisie in die vertrek weg.  Kies twee kinders om te soek 
vir die kruis.  Sê vir hulle dat daar ‘n item weggesteek is en jy gaan hulle laat weet of hulle naby 
is deur te sê hulle is warm.  As hulle weg beweeg sal jy vir hulle sê hulle raak kouer.  Speel die 
speletjie totdat die kruisie gevind is.

Sê:  Die dag wat ons ons hartjies vir Jesus gee, kom woon Sy Heilige Gees in ons.  Die Heilige 
Gees doen wonderlike dinge in ons lewens.

Ysbreker 2: Quick Change Artist:  Deel groep in twee.  Jy kan bv meisies teen seuns.  Gee vir 
elke groep ‘n bril, jas, hoed en serp.  Laat groepe in rye staan.  Eerste kind van elke groep 
hardloop vorentoe, trek die items aan, pose en trek als weer uit.  Die kind hardloop dan terug na 
ry en volgende kind gaan dan en doen dieselfde.  So gaan speletjie aan tot almal ‘n beurt gehad 
het.

Sê:  Net soos ons nou buite anders gelyk het, kom verander die Heilige Gees ons aan die 
binnekant.

Ysbreker 3:  Simon Says 

Simon says lag
Simon says draai twee maal in die rondte
Simon says spring drie maal
Maak asof jy ‘n padda is (As iemand dit doen, is hulle uit)
Simon says maak toe jou ogies
Simon says steek uit jou tong.
Simon says klap een maal.
Klap twee maal. (As iemand dit doen, is hulle uit)
Simon says maak oop jou ogies en tonge terug in die monde.
Simon says fluister jou naam.
Skree jou naam. (As iemand dit doen is hulle uit)
Raak jou tone (As iemand dit doen, is hulle uit)Touch your toes (if they do, they’re out)
Simon says kyk regs.
Simon says maak ‘n snaakse gesig.



Simon says kyk op.
Gaan sit. (As iemand dit doen, is hulle uit)
Simon says maak asof jy ‘n robot is.
Simon says gaan sit.

Sê:  Net soos julle nou geluister het met Simon Says, help die Heilige Gees ons ook om te luister 
en te doen wat Jesus van ons vra.

Ysbreker 4:  Warm vrug:  Gee vir elke groep een vrug en laat hulle in sirkel staan.  Speel musiek 
en kinders moet die vrug aangee na die een langs hulle. Wanneer die musiek stop, is die kind wat 
die vrug in hul hand het, uit.

Sê:  Hierdie kwartaal gaan ons leer van spesiale vrugte wat Jesus wil hê Sy kinders moet dra.  
Nee, nou die regte vrugte soos piesangs of appels nie.  Hierdie vrugte gaan meer oor hoe ons 
ander behandel en hoe ons God gelukkig kan maak.  Ons noem dit die Vrugte van die Gees.

Ysbreker 5:  Vrugteboom:  Gee vir elke groep ‘n swartsak, sker en cellotape.  Gee ook 
swartsak, toiletrolletjies, boksies, linte ens.  Laat elke groep een kind kies en vir daardie kind 
die swartsak aantrek.  Laat groep nou die kind versier om ‘n mooie boom te wees.  Laat elke 
groep hul boom kom wys.

Sê:  Julle het nou mooie vrugtebome gemaak en volgende week gaan ons begin leer van die 
spesiale vrugte wat Jesus wil hê ons moet dra en hoe die Heilige Gees ons daarmee help.

Sluit af met gebed.


