
KINDERKERK LES: Die Bybel is – Die Boodskap oor ‘n nuwe lewe in 
Christus

Doel van les:

 Vierde  les  in  ons reeks  oor  die  Bybel.   Kinders  gaan  in  hierdie  les  leer  wat  wedergeboorte
beteken.  Hierdie reeks is aangepas uit Kids Sunday School Place.

Ysbreker:  Sonde raak swaar

Gee vir elke kind ‘n boek en hulle moet “imagine” dat hierdie boek al die sondes wat hulle ooit gedoen
het, bevat.   

 Sê:  In hierdie boek staan al jou sondes wat jy al ooit gedoen het, opgeskryf.  Elke keer wat jy gejok 
het, teruggepraat het, baklei, verkeerde goed gekyk het en alle ander sondes.  Hoe lank sal jy hierdie 
boek kan hou as jy jou arm sou uitstrek en dit so vashou?  Na ‘n tydjie sal selfs die kleinste boek 
moeilik raak om op te hou.

Ek het iemand nodig wat dink hulle is redelik sterk. 

Laat die vrywilliger kom staan met sy/haar arms uitgestrek soos wat Jesus aan die kruis gehang het, 
maar met palms wat boontoe wys.    Deel kinders in twee gelyke groepe op.  Die een groep kinders 
moet aan die linkerkant van vrywilliger staan en ander aan die regterkant.  Kinders moet nou een een
hulle boeke op die vrywilliger se linker- en regterhand plaas.  Die boeke moet heeltyd gebalansseerd 
wees tussen die regter en linkerkant.  Kyk hoe lank die vrywilliger die boeke kan hou en of hy/sy 
almal kan hou.

Nadat al die boeke op die vrywilliger se hande geplaas is of die vrywilliger nie meer die boeke kan 
ophou nie, laat almal gaan sit.

Sê:  Kan julle net “imagine” hoe swaar die sondes van almal in ons klassie kan wees?  Wat van al die
sondes van elke mens in ons kerk?  Wat van al die sondes in Algoa Park?  Jesus het nie net sekere 
sondes kom dra aan die kruis nie.  Die Bybel sê Hy het vir die hele wêreld se sondes kom sterf. (in 1 
Joh 2:2: En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die 
hele wêreld.)

Jesus het nooit sonde gedoen nie.  Dit was oor ons sonde dat Hy aan die kruis gesterf het.  Hy het in 
ons plek gesterf.

 Vraag:

 Hoe laat dit jou voel om te weet wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis?

Sê:  Vandag het ons twee spesiale besoekers.  Een van hulle het ‘n baie belangrike vraag.    

Poppekas:  Johannes 3:1-21

Die toneel speel in die nag af.  Jy het twee poppe nodig.

Nikodemus verskyn en stop om te praat.



Nikodemus:  Hallo daar.  My naam is Nicodemus.  Ek is oppad om vir Jesus te gaan kuier.  Het julle 
al van Jesus gehoor?  Ek het ‘n paar vragies wat ek vir Hom wil vra.  Ek hoor Jesus is Iemand baie 
spesiaal.  Hy maak mense gesond en loop op water.  Het julle dit al gehoor?

Nikodemus:  Sjoe maar dis donker vanaand.  Ek wou vir Jesus gaan kuier in die nag, want ek wil nie
hê mense moet my sien nie.  Maar julle is ok, julle mag my maar sien.  Ek is bietjie skrikkerig om my 
vragies te vra.  Was julle al bang om ‘n vraag te vra?

(Kry terugvoering)

Nikodemus:  Hier is ek nou by die huis.  (Nikodemus klop)

Jesus kom op.

Jesus:  Kom binne.

Nikodemus:  Jesus, dit lyk asof God U gestuur het om ons te kom leer.

Jesus:  Ja, om ander te leer hoe om weer gebore te word en hemel toe te gaan.  

Nikodemus:  Haai, maar hoe kan mens as jy oud word dan weer gebore word?  Ek kan mos nie 
weer ‘n babatjie word nie!

Jesus:  Nee, Nikodemus, ek bedoel nie dat jy weer ‘n regte babatjie moet word nie.  Wanneer jy jou 
hartjie vir My gee dan was ek dit skoon en word jou sondes vergewe. My Heilige Gees kom dan in jou
hartjie bly, en jy word aan die binnekant ‘n ander mens.

Jesus:  God het die wêreld so lief dat Hy My gestuur het sodat elkeen wat in My glo nie verlore sal 
gaan nie, maar vir ewig saam met My in die hemel sal woon.

Nikodemus:  So as ek my hartjie vir Jesus gee, en doen wat Hy sê, sal ek eendag saam met Hom in 
die hemel wees.  Sjoe julle ek is so bly ek het by Jesus gaan kuier.  Ek het so baie geleer.

Sê:  Maatjies, het julle net so baie soos Nikodemus geleer?  Wat het julle als geleer?

Gee kans vir kinders om te deel wat hulle als gehoor het.

Onthou dat wanneer ons ons hartjies vir Jesus gee, en leef soos Hy wil hê ons moet, kan ons seker 
wees dat ons hemel toe sal gaan om vir altyd by Hom te bly.  Terwyl ons hier op aarde is, sal ons ook
nie meer so lus hê om verkeerde dinge te doen nie omdat die Heilige Gees ons hartjies kom verander
het.  Ons sal eerder dinge wil doen om God gelukkig te maak.  Het julle al die wonderlike boodskap in
die Bybel gelees?

Sluit af met gebed in groepe.


