
KINDERKERK LES: Woord studie – Inleiding – Woord Speletjies

Doel van les:

 Inleiding in ons reeks oor woorde in die Bybel.  Ons speel speletjies met die doel om die
kinders aan woorde te laat dink en dat woorde betekenisse het. 

Sê:  Maatjies, het julle al ooit so na ‘n storie gesit en luister en dan hoor jy ‘n woordjie en jy
weet glad nie wat daardie woord beteken nie?  Wie het al vir mamma of pappa gestop soos hulle
‘n storie lees om te vra wat ‘n woordjie beteken?  In die Bybel is daar ook grooooot woorde wat
ons nie altyd verstaan nie.  Ons gaan bietjie in die kinderkerk kyk na sekere van daardie woorde
en wat hulle beteken.  Wanneer ons daardie woorde beter verstaan, sal dit ons ook help om die
Bybel beter te verstaan en meer van God te leer.  Maar eers gaan ons vandag net lekker met
woorde speel.

Speletjie 1:  I spy:  Speel I spy met die kinders.  Gee elke keer die eerste letter van die
woord vir die kinders as hulle leidraad.

Speletjie 2:  Rym lys:   Gee vir elke groep ‘n blaai en pen.  Hulle gaan nou probeer om in ‘n
minuut se tyd soveel moontlik woorde neer te skryf wat rym met die woord wat jy gaan gee.  Jy
kan soveel rondtes speel as wat jy wil.  Stop sodra jy sien die kinders verloor belangstelling. Kry
terugvoering oor die woorde wat elke groep gekry het.  Voorstelle vir woorde om te gebruik:
Pap, hoed, bal.

Speletjie 3:  Beeld jou woord uit:  Elke groep trek ‘n woord en moet uit Lego of klei die item 
bou.  Moenie vir die ander groepe jou woord wys nie.  Sodra al die groepe klaar is, kry elke groep
‘n beurt om hulle kunswerk te wys en die ander groepe moet raai wat hulle woord is.  Voorstelle 
vir woorde om te gebruik:  Roomys, boom, koek, robot.

Speletjie 4:  Dinkskrum:  Gee vir elke groep ‘n blaai en pen. Gee vir elke groep ‘n woord en kyk
aan hoeveel dinge hulle kan dink wat by die woord pas in in 30 sekondes. Woorde om te gebruik:
sag, glad, hard, groot.  (bv. sag – ‘n kussing, ‘n malvalekker ens.)  Jy kan soveel rondtes speel as
wat jy wil.  Vra terugvoer na elke rondte. 

Speletjie 5:  Raai die dier:  Gee vir die kinders ‘n woord wat rym met ‘n dier/insek se naam en
laat hulle raai watter dier jy aan dink bv.  Ek dink aan ‘n dier en dit rym met:  mat – kat, roei –
koei, werd – perd, mond – hond, vier – mier - tier, rok – bok, grot – rot - mot, tuis – muis, laai –
haai, vuil – uil, bang – slang, gaap – skaap, dam – ram.

Nou is ons lekker opgewarm om ons woorde in die Bybel te leer.  Volgende week gaan ons dan
begin met ons eerste woord.  Onthou dat alles ons gaan help om ons Bybel beter te kan verstaan
en gebruik.  Nog ‘n manier is ook om die boeke van die Bybel te ken.  Kom ons oefen gou weer ons



Ou Testament boeke se bewegings.  Hoeveel boeke is daar nou weer in die Ou Testament? (39)
Volgende week gaan ons begin leer aan die Nuwe Testament se boeke.

 Genesis –  Albei hande bokant jou kop in ‘n boog (Want in die begin het God die hemel en die
aarde gemaak;

 Eksodus – Wys met wysvinger (God se Volk verlaat Egipte)
 Levitikus – Handpalms saam soos in gebed (Levitikus beskryf die maniere waarop sondige 

mense God kan aanbid en hoe ons heilig kan lewe.)
 Numeri – Hou drie vingers op (Die volk is getel)
 Deuteronomium – Wysvinger wat wys na kant van kop – jou tempel – (Herhaling van die wette

om die belangrikheid van gehoorsaamheid te onderstreep en hoe God vir Israel sorg.)
 Josua – Maak asof jy ‘n pyl met ‘n boog skiet. (Josua lei die Israeliete die beloofde land binne

en hulle neem die land in.)
 Rigters – Linkerhand se palm wys na die dak, regterhand in in vuis kap neer op die linkerhand

se palm soos ‘n regter se hamer. (Israel word regeer deur rigters in die tyd voor die konings.)
 Rut – Hou hande bymekaar asof dit vasgeboei is en breek dit dan los asof kettings gebreek 

word.  (Die boek Rut is liefdesverhaal van toewyding en verlossing.)
 1 Samuel – Hou een vinger op en maak dan hartjie met jou hande soos jy Samuel sê. (Saul:  

geen hart. 1 Samuel bevat die verhaal van mense wat hulle reis saam met God goed begin, 
maar wat tragies eindig as gevolg van sonde – Eli + Saul.)

 2 Samuel – Hou twee vingers op en maak dan weer ‘n hartjie met jou hande soos jy Samuel 
sê. (Hele hart = Dawid. 2 Samuel beskryf die lewensverhaal van Dawid en sy koningskap oor 
Juda en die hele Israel. Die goeie en die slegte.)

 1 Konings – Hou een vinger op en maak dan kroontjie bokant jou kop met altwee hande. 
(Geskiedenis van die Konings van Israel en Juda.)

 2 Konings – Hou twee vingers op en maad dan ‘n kroontjie bokant jou kop met altwee hande. 
(Geskiedenis van die Konings van Israel en Juda.)

 1 Kronieke – Hou een vinger op en maak dan asof jy ‘n koerant oopvou om te lees. (‘n 
versameling van die historiese gebeure van Israel onder Dawid se koningskap.) 

 2 Kronieke – Hou twee vingers op en maak dan asof jy ‘n koerant oopvou om te lees. 
(Geskiedenis van die konings van Juda.)

 Esra – Draai om en waai asof jy totsiens waai (Beskryf die terugkeer van die Jode vanaf 
ballingskap na Jerusalem en die herbouing van die Tempel.)

 Nehemia – Stapel een hand op die ander een asof jy bakstene op mekaar lê om ‘n muur te 
bou. (Onder leiding van Nehemia word Jerusalem se mure in `n rekord tyd herbou.)

 Ester – Buig soos voor ‘n koning (Deur Ester en Mordegai se optrede red God die lewens van 
die Jode wat in Persie agtergebly het.)

 Job – Altwee hande maak gesig toe, kop is af – (Job verduur verskriklike verlies.  In sy 
onmenslike lyding sukkel Job in sy verhouding met die Here, asook sy verstaan en idee van 
wie God is!)

 Psalms – Albei hande opgelig boontoe – (‘n Boek van prys aan God.  Die palms bid en sing = 
worship)



 Spreuke – Hou wysvinger op asof jy onderrig gee – (Die doel van Spreuke is om mense te 
onderrig in `n regte lewens attitude en goeie lewenskennis. Bevat praktiese wenke hoe om 
wysheid en dissipline te bekom.)

 Prediker – Trek skouers op asof jy nie weet nie – (Alles is betekenloos sonder God.  
Sin vir die lewe kom van die Een wat lewe gee – die Een wat ons moet vrees, eer, 
gehoorsaam en liefhê.)

 Hooglied van Salomo – Hand op jou hart – (‘n Liefdesverhaal)
 Jesaja – Hou regterhand oor die oë asof jy ver kyk - (Die belangrikheid van sondebelydenis 

en bekering, asook God se vernuwende werk deur die toekomstige Messias.)
 Jeremia – Hou hand uit asof jy iets wil keer –  (Kom tot bekering! Israel besluit om beide 

Jeremia en God te verwerp.)
 Klaagliedere van Jeremia – Regterhand se wysvinger trek ‘n traan van die regteroog af oor 

die regterwang – (Jeremia huil oor Jerusalem wat vernietig word.)
 Esegiël – Maak asof jy iets van die grond af oplig - (Israel word verwoes, maar God sal 

herstel.  Daar is Hoop!)
 Daniël – Vou albei hande saam en rus jou kop op dit asof jou hande ‘n kussing is. – (Daniël lê 

drome uit en het drome en visioene self ook.)
 Hosea – Regterhand maak beweging asof jy iemand roep. – (Ontrouheid aan die Here lei tot 

God se oordeel. Beklemtoon God se onvoorwaardelike liefde – gee altyd geleentheid vir Israel
om terug te keer.)

 Joël – Vou arms voor jou bors en krap met vingers jou voorarms – (Joël probeer om die 
moedelose Jode in ballingskap moed in te praat. Hy gebruik die sprinkaan plaag as metafoor 
vir die dag van die Here wat op pad is wat alles gaan verander!)

 Amos – Hou altwee op en langs sye en maak asof jy iets weeg op jou hande – (Kinders 
van die Here word gemeet aan Sy standaarde en nie mense sin nie.)

 Obadja – Hou hande oor jou kop asof jy jouself probeer beskut van straf – (Obadja 
verduidelik wat gebeur met enige nasie wat teen God se volk staan.)

 Jona – Vou albei hande bymekaar soos gebed, draai hande nou dat dit soos vis lyk en 
maak met jou hande asof die vis deur water swem. (Kortverhaal oor Jona se 
ongehoorsaamheid en God se vergifnis.)

 Miga – Maak asof jy ‘n baba wieg in jou arms. (Profesie oor waar Jesus gebore sou word 
in Miga 5.)

 Nahum – Hou jou kop af, vou albei hand agter jou nek. (Selfs nadat Nineve God se 
genade ervaar het tydens Jona se optrede, het die stad weer in sonde verval. Nahum 
kondig aan dat God Nineve gaan vernietig!)

 Habakuk – Hou regterhand voor jou mond en beweeg hom dan uit asof jy iets wys 
sodat dit lyk jy sing ‘n loflied vir die Here. (Habakuk se loflied aan die Here – 
Habakuk 3)

 Sefanja – Maak met jou hande ‘n sirkel bokant jou kop om ‘n son voor te stel. (Die 
Dag van die Here.)

 Haggai – Vou jou hande asof jy ‘n dakkie maak – driehoek vorm – en lig dit 
op. (Herbouing van die tempel)



 Sagaria – Drukkie jouself – (Troos - Mense wat moedeloos is, moet nuwe moed skep en op 
die Here vertrou.

 Maleagi – Vou hande toe asof jy ‘n boek toemaak – (Maleagi is die laaste boek in die 
Ou Testament.)

Sluit af met gebed in groepe.


