
Graad 1-3  (Jaar 3)  Program 10 

©  Kopiereg  Modkats  Geen duplisering sonder toestemming 

 

58 

In Jesus se span… 
   Reik uit soos Jesus   

Graad 1-3 
Program 10 

 
Teksverwysing: Lukas 19:10, Matteus 5:31, Mark 2:17 
 
Jesus het gekom om mense te soek en te red wie verlore is.  Tydens sy 
bediening op aarde het Hy op allerlei maniere na mense uitgereik.  Hy het 
uitgereik na tollenaars, sondaars, vroue en kinders – almal mense wie die 
mense in die tyd toe Jesus geleef het, verafsku het.  Wanneer Hy na hulle 
uitgereik het, het Hy altyd eers hulle behoefte (of dit was aan aanvaarding, 
genesing, hoop, vryheid, sekuriteit, liefde, ens.) aangespreek en dan het Hy 
met sy agenda gekom.  Jesus wil hê sy span moet, soos Hy, mense bereik 
deur hulle behoeftes aan te spreek.      
 
Vir jou as groepfasiliteerder beteken dit: (i) Jy moet tydens elke byeenkoms 
weet wat die kinders in jou groep se behoeftes is.  Dalk is hulle behoefte om 
mee gespeel te word, dalk wil hulle sommer net met jou gesels oor dit wat 
in hulle lewens gebeur.  Vind uit wat hulle behoeftes is en ontmoet hulle 
daar.  (ii) Wanneer jy hulle behoeftes aangespreek het, kan jy met dit wat 
die agenda vir die dag is, kom.  (iii)  Jy moet die kinders in jou groep 
motiveer om mense op dieselfde manier te bereik.   
 

Doel van die program 
 
Aan die einde van die program moet die kinders: 

 Deur middel van ŉ skattejag kennis maak met van die maniere 
waarop Jesus eers mense se behoeftes aangespreek het sodat Hy 
hulle kan bereik.      

 Name van mense en groepe mense asook hulle behoeftes identifiseer na wie 
julle as groep kan uitreik.     

 

Voorbereiding tuis 
 
Lees teksgedeeltes deur.  Vra jouself af of Jesus se missie om verlore 
mense te bereik, vir jou regtig belangrik is.  Bid en vra die Heilige Gees om 
jou Jesus se hart te gee rakende verlore mense.  Berei benodigdhede voor.  Steek 
legkaartstukke en leidrade weg (verkieslik buite as die weer en terrein dit toelaat.) 

 

Benodigdhede 
 

 Hulpmiddel 1-5:  Druk in kleur uit / kleur dit in.  
 Hulpmiddel 6: Knip verhale uit en plak agterop ooreenstemmende prent 

(hulpmiddels 1-5).   
 Hulpmiddel 7: Voltooi die leidraad, knip uit en plak agterop ooreen-

stemmende prent (hulpmiddel 1-5). 
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 Hulpmiddel 8:  Knip legkaartstukke uit en bêre in koevert.       
 Prestik 
 Werkkaart 1 
 Penne / potlode vir almal in die groep. 
 Inkleurpotlode / vetkryt vir almal in die groep. 
 Skêre en gom. 
 Ou tydskrifte. 
 Opsioneel: ŉ Prys wat deur die gradegroepleier uitgeloof word vir die groep wat 

die skattejag eerste suksesvol voltooi het. 
 

Program  
 

Skattejag        
 
Elke groepfasiliteerder stel die skattejag voor die aanvang van die program 
as volg op:   
Plak agterop elke prent (hulpmiddels 1-5) die verhaal (hulpmiddel 6) en leidraad 
(hulpmiddel 7).  Let wel:  die eerste leidraad word by die groepleier gehou en op die 
laaste prent is daar geen leidraad nie.  Plak die prente op versteekte plekke teen mure 
/ pale / bome / posbusse / ens.  Sorg dat verskillende groepe se leidrade en prente 
duidelik gemerk is.  Elke groep-fasiliteerder hou die koevert met die uitgeknipte 
legkaartstukke (hulpmiddel 8) by hom / haar. 
 
So werk die skattejag:   
“So werk die skattejag.  In die Bybel lees ons in Lukas 19:10 dat Jesus gekom het om 
mense te soek en te red.  Hy het baie mense met verskillende probleme gehelp.  Ons 
gaan vandag ‘n skattejag hou en uitvind hoe Jesus mense gehelp het. 
 
Groepleier lees leidraad 1 en stuur groep om die eerste prent te kry.  Wanneer die 
eerste prent opgespoor is, word die verhaal wat agterop die prent geplak is, 
voorgelees (deur fasiliteerder / groeplid).  Nadat die verhaal gelees is, moet die kinders 
sê hoe Jesus die betrokke mense gehelp het.  Nadat hulle dit reg beantwoord het, 
word die eerste legkaartstuk aan die groep oorhandig waarna die volgende leidraad 
wat agterop die prent aangebring is, gelees word.  Groep soek die volgende prent, lees 
die verhaal, sê hoe Jesus die mense gehelp het, kry die volgende legkaartstuk, lees die 
volgende leidraad, soek die volgende prent en hou so aan totdat al 5 die 
legkaartstukke gekry is.  Wanneer al 5 legkaartstukke gevind is, word die legkaart aan 
mekaar gesit waarna die groep werkkaart 1 voltooi.   
Praat met die kinders in die groep oor mense wat deur julle as groep bereik kan word 
deur hulle op ŉ spesifieke manier te help.  (Dalk kan julle as groep vir eensame mense 
in die ouetehuis blomme vat.  Miskien kan julle vir straatkinders komberse uitdeel / 
miskien kan julle geld bymekaarmaak om potlode te koop vir ŉ behoeftige skool, ens.)   
Antwoorde:    
Verhaal 1:  Jesus het aan die kinders geraak.   
Verhaal 2:  Jesus het vir Levi ŉ nuwe doel in sy lewe gegee.   
Verhaal 3:  Jesus het die mense gesond gemaak.   
Verhaal 4:  Jesus het die vrou beskerm.   
Verhaal 5:  Jesus was lief vir Saggeus.   
 
Opsioneel:   
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Indien daar meer as een groep is, kan die groep wie se werkkaarte eerste voltooi is 
(nadat hulle natuurlik die skattejag suksesvol afgehandel het) beloon word met ŉ prys 
soos ŉ pak lekkergoed.   

  
7.  Afsluiting       5 minute 
 
Groeplede bid vir die mense wat deur julle as groep geïdentifiseer is as mense met 
besonderse behoeftes wat deur julle as groep bereik kan word.     

 


