
KINDERKERK LES: Nuwe Testament speletjies

Doel van les:

 Ons leer bietjie van die Bybel deur middel van speletjies.  Hierdie speletjies het ons gekry
by:

http://hollyshome-hollyshome-hollyshome.blogspot.com/2016/11/minute-to-win-it-new-
testament-bible.html

Ysbreker:  Boek ordes:  Vandag gaan ons bietjie kyk hoe goed julle al die Bybelboek name ken.
Ek gaan die naam sê en ‘n beweging saam doen en dan gaan julle dit agter my aan doen.  Is julle
reg? (Boek ordes is ‘n ekstra dokument wat jy aflaai).

Speletjie 1:  Diere in die stal:  Die nag toe Jesus gebore is, was daar nie plek vir Maria en 
Josef, Sy mamma en pappa, om te bly nie.  Die enigste plek waar hulle kon slaap, was in ‘n stal 
saam met diere.  Gee vir elke groep ‘n houer (die opening moet nie te groot wees nie, soos bv. ‘n 
peanutbutter bottel) en dan gelyke getal plastiek diertjies.  Plak ‘n prentjie van ‘n stal aan die 
buitekant van die houer.  Laat die groepe in rye staan en die houer moet by hulle voete wees. 
Een vir een moet elke kind probeer om ‘n plastiek diertjie in die houer te laat val deur die 
diertjie gelyk met hulle neus te hou.  Die span met die meeste diere in die houer aan die einde 
van een minuut wen.

Speletjie 2:  Vissers van mense: Jesus het Sy dissipels geleer hoe om vissers van mense te
wees.  Dit beteken hulle moes ander mense van Hom gaan vertel.  Blaas ‘n klompie ballonne op en
teken gesiggies op hulle.  Deel die kinders in twee spanne en laat hulle in rye staan.  Gee vir die
eerste kind in elke groep ‘n net.  Gooi die ballonne aan die oorkant van die vertrek.  Die kind wat
die net in elke span het, moet hardloop en ‘n ballon “vang” met die net en terugbring na hulle
groep.  Daar kan hulle die ballon uithaal en in ‘n groot swartsak gooi.  Dan kry die volgende kind
die net kry en moet ‘n ballon gaan vang.  Die speletjie gaan aan totdat al die ballonne gevang is.
Kom ons kyk watter groep kry die meeste ballonne gevang.

Speletjie 3:  Peanutbutter ping pong:  Net soos ‘n lekker toebroodjie goed is vir ons liggaam, 
so is die Bybel goed vir ons harte.  Maak twee gelyke groepe.  Berei twee snye brood voor met 
peanutbutter op.  Plaas dit op ‘n papierbord/plastiekbord en sit dit op ‘n skinkbord.  Laat die 
groepe in ‘n ry staan met die skinkbord ‘n entjie van hulle af weg.  Die voorste kind in elke ry kry
‘n ping pong balletjie.  Hulle moet nou die bal gooi na die peanutbutterbroodjie toe en kyk of 
hulle die balletjie kan laat vassit in die peanutbutter.

Speletjie 4:  Maag lag: In Galasiërs lees ons van die Vrug van die Gees.  Daar is nege vrugte, 
en een van hulle is vreugde. Laat een kind op sy/haar rug lê.  Die volgende kind kom lê dan met 



sy/haar kop op die ander kind wat reeds lê se maag.  Hou dan so aan met hierdie patroon totdat 
al die kinders lê.  Die eerste kind begin die speletjie deur hardop “ha” uit te roep.  Die volgende 
kind roep “ha,ha” uit.  Elke kind las nog ‘n “ha” aan soos dit by die ry afgaan.  Kyk of hulle dit kan 
voltooi sonder om uit te bars van die lag.

Speletjie 5:  Mega Bubbles: Gee ‘n botteltjie bubbles en ‘n hoepel vir elke span.  Die hoepel 
word so entjie van die kind deur ‘n leier vasgehou. Die kind moet probeer om ‘n bubble deur die 
hoepel te blaas.  Die span wat die meeste bubbles deur die hoepel geblaas kry wen.

Vra:  Wat kan julle my als van bubbles vertel?  Ons kan baie dinge van bubbles sê.  Die een ding 
van bubbles, is dat dit nie vir altyd hou nie.  Dit bars. Die Bybel sê dat grassies en blomme 
doodgaan, maar God se woorde sal altyd bly.  Nie soos ‘n bubble wat gou bars is nie.

Speletjie 6:  Verlore skapie:  Jesus vertel in ‘n storie dat daar ‘n 100 skapies was en eendag 
het 1 skapie weggeloop.  Die skaapwagter het die 99 ander skapies gelos om na daardie 1 verlore 
skapie te gaan soek.  Steek ‘n skapie in die vertrek weg en kyk wie dit eerste kry.

Aktiwiteit:  Inkleurprentjie

Indien daar tyd oor is, oefen weer Bybelboek bewegings.

Sluit af met gebed in groepe.
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