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Saam in Jesus se 
wonderwerkspan 
Graad 1-3 
Program 11  

 
Teksverwysings:   Johannes 2:11… “Hy het daardeur Sy mag laat blyk, en Sy 
dissipels het tot geloof in Hom gekom” 
 
Wanneer ons na al die wonderwerke wat Jesus tydens sy aardse bediening 
gedoen het, lees, besef ons wat ŉ wonderlike Here ons dien.  Daar gebeur 
daagliks wonderwerke in en om ons elkeen:  Babas word gebore, ons ry lang 
afstande en kom veilig by ons bestemming, ons ruik die lug wat ons inasem, 
ons sien kleur, ons hoor kinderstemme wat lag, siek mense word gesond 
met en sonder die hulp van dokters, mense oorleef geweld, mense staan op 
na die dood van ŉ geliefde en so sal ons kan aangaan.  Die wonderwerke 
gaan baie keer by ons verby, omdat ons nie daarop ingestel is nie, of ons 
maak dinge af as bloot toevallig! Met hierdie byeenkoms word leiers en 
kinders se oë ingestel op wonderwerke.  Wonderwerke wat Jesus gedoen 
het toe Hy op aarde was, maar ook wonderwerke wat daagliks om ons 
gebeur.   

 

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

 Verwonderd wees oor die wonderwerke wat Jesus gedoen het 
en steeds doen.   

 Jesus vertrou om ook wonderwerke in sy/haar lewe te doen.   

 

Voorbereiding tuis 
 
Bestudeer Jesus se wonderwerke in die Bybel (sien Bylaag A). Dink 
daaraan dat Jesus steeds in staat is om wonderwerke te doen.  Loof Jesus 
omdat Hy wonderwerke doen.  Bid dat die Here die kinders in jou groep se 
oë sal oopmaak sodat hulle kan sien dat Hy steeds wonderwerke doen.  Weet dat jy ŉ 
wonderwerk in elke kind se lewe kan wees. 

 

Gradegroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 Tru-projektor en/of Data-projektor 
 CD-speler en/of Musiek instrumente en CD’s met gekose liedjies. 
 Bybel 
 Powerpointaanbieding, program 11.  (Oorhoofse projektor en rekenaar 

met CD-Rom om Powerpoint te kan lees is nodig.  Indien dié fasiliteite nie 
beskikbaar is nie, kan kleurtransparante van die skyfies gemaak word of dit kan 
in kleur uitgedruk (verkieslik A3 of groter) en gelamineer word.  

 Hulpmiddel 1 (knip stroke vooraf uit). 
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 Opsioneel:  Iemand wat kan getuig van ŉ wonderwerk wat onlangs in sy / haar 
lewe gebeur het.   

 

Kleingroepbyeenkoms benodigdhede 
 
 Werkkaart 1 vir almal in die groep. 
 Skêre 
 A6 koeverte vir almal in die groep. 
 Kokis / vetkryte / inkleurpotlode vir almal in die groep. 

 
 

Program  
 
  

4.  Dis nie ŉ wonderwerk nie!   5 minute 
 
Roep ŉ vrywilliger (verkieslik graad 3-kind) vorentoe wat baie van somme hou.  Wys 
Powerpoint, bl 1.  Sê vir hom / haar om aan ŉ getal te dink.  Laat hy / sy die 
volgende som in sy / haar kop doen: pp bl 2 +5, pp bl 3 +3, pp bl 4 + 2, pp bl 5 -5, 
pp bl 6 +6, pp bl 7  -1.  Wys pp bl 8 en sê vir hom / haar om die getal waaraan hy / 
sy aan die begin gedink het, van sy / haar antwoord af te trek.  Sê nou:  “Ek weet wat 
jou antwoord is:  Dit is 10.   
Kind behoort verwonderd te wees omdat jy sy / haar gedagtes kon lees.  (Indien dit 
nie uitgewerk het nie, roep nog ’n kind na vore en doen ŉ ander som.  Dit moet net 
optel en aftreksomme wees – hou die getalle verkieslik onder 10).       
Nadat kinders verwonderd was oor jou vermoëns om wonderwerke te doen, sê:  Nee, 
ek het nie nou ŉ wonderwerk gedoen nie.  Dit is baie maklik om te verduidelik wat hier 
gebeur het.  Ek het die hele som saam met die persoon gedoen, behalwe net dat ek 
nie aan die begin aan ŉ getal gedink het nie.  Toe ek vir hom / haar vra om die getal 
waaraan hy / sy aan die begin gedink het, af te trek, het ons presies dieselfde 
antwoord gehad. 
 

5.  Jesus het wonderwerke gedoen!  10 minute 
 
Regte wonderwerke is anders:  ŉ Wonderwerk is iets wat gebeur wat mense nie kan 
verklaar / verstaan nie.  ŉ Voorbeeld van ŉ wonderwerk is wanneer iemand baie siek 
was, en gesond geword het, sonder dat selfs die dokters weet hoe dit kon gebeur.  
Wonderwerke is menslik onverklaarbaar.  
 
Toe Jesus op aarde was, het Hy wonderwerke gedoen.  Ons lees in die Bybel 
dat, toe Jesus op aarde was, Hy wonderwerke gedoen het. (Lees Johannes 2:11) Die 
rede waarom Jesus wonderwerke gedoen het, was sodat mense in Hom sou glo.  Hy 
het vier tipes wonderwerke gedoen:   
 
Roep ŉ vrywilliger vorentoe om die eerste strook papier (hulpmiddel 1.1) te lees / 
fluister vir hom / haar in sy / haar oor wat op die strook staan indien hy / sy nie kan 
lees wat op die papier staan nie.  Laat hy / sy die wonderwerk aan die groep 
dramatiseer sonder om ŉ woord te sê.  Nadat die groep kon raai wat die vrywilliger 
uitgebeeld het, wys powerpoint, bl 10.   
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Jesus het mense gesond gemaak.  Vra vir kinders of hulle nog voorbeelde kan 
noem waar Jesus mense gesond gemaak het.  (Jesus genees melaatsheid, maak 
blindes gesond en laat lammes loop.) 
 
Roep weer ŉ vrywilliger vorentoe om die tweede strook papier (hulpmiddel 1.2)  te 
lees / fluister vir hom / haar in sy / haar oor wat op die strook staan indien hy / sy nie 
kan lees wat op die papier staan nie.  Laat hy / sy die wonderwerk aan die groep 
dramatiseer sonder om ŉ woord te sê.  Nadat die groep kon raai wat die vrywilliger 
uitgebeeld het, wys powerpoint, bl 11. 
 
Jesus het dooies opgewek.  Vra vir kinders of hulle nog voorbeelde kan noem waar 
Jesus dooie mense opgewek het.  (Lasarus, die weduwee se seun by Naïn…) 

 
Roep weer ŉ vrywilliger vorentoe om die derde strook papier (hulpmiddel 1.3)  te 
lees / fluister vir hom / haar in sy / haar oor wat op die strook staan indien hy / sy nie 
kan lees wat op die papier staan nie.  Laat hy / sy die wonderwerk aan die groep 
dramatiseer sonder om ŉ woord te sê.  Nadat die groep kon raai wat die vrywilliger 
uitgebeeld het, wys powerpoint, bl 12.   

 
Jesus het natuurwonders gedoen.  Vra vir kinders of hulle nog ŉ voorbeeld kan 
noem van ŉ natuurwonder wat Jesus gedoen het.  (Jesus beveel die wind om te 
gaan lê, Hy gee mense kos…) 

 
Roep weer ŉ vrywilliger vorentoe om die vierde strook papier (hulpmiddel 1.4)  te 
lees / fluister vir hom / haar in sy / haar oor wat op die strook staan indien hy / sy nie 
kan lees wat op die papier staan nie.  Laat hy / sy die wonderwerk aan die groep 
dramatiseer sonder om ŉ woord te sê.  Nadat die groep kon raai wat die vrywilliger 
uitgebeeld het, wys powerpoint bl 13. 

 
Jesus het duiwels uit mense gejaag.  Vra vir kinders of hulle nog ŉ voorbeeld kan 
noem van waar Jesus mense van duiwels bevry het.   

 

6.  Jesus doen steeds wonderwerke... 10 minute 
 
Vertel die verhaal van Broer Yun of gee ŉ persoon, waarmee vooraf gereël 
is, geleentheid om te getuig oor ŉ wonderwerk wat in sy / haar lewe gebeur 
het.   
 
Broer Yun was ŉ sendeling wat sowat 10 jaar gelede in kommunistiese China vir 
mense van Jesus vertel het.  Dit was onwettig om vir mense van Jesus te vertel en hy 
is gevang.  Hulle het hom gemartel en met knuppels geslaan totdat sy bene gebreek 
het.  Hy is in die tronk gegooi.  Die tronk waarin hy was, is ŉ tronk waaruit niemand 
nog ooit ontsnap het nie.  Hy sou sy lewe lank in die tronk moes bly.  Na ses weke in 
die tronk het die volgende gebeur:     
Hy het baie moedeloos gevoel en kon nie verstaan waarom hy in die tronk moes wees 
totdat hy eendag dood sou gaan nie.  Sy bene het ontsettend gepyn.  In die tronk het 
hulle vir hom geen medisyne gegee nie, en daar is nie eers gips aan sy bene gesit nie.  
Hy het met sy bene teen die muur gerus, want dit was die enigste manier hoe hy sy 
pyn ŉ bietjie kon verlig.  Hy het gelê en Bybel lees en hy het by die Here gekla.  Hy 
het gehuil en gehuil.  Hy het so gehuil dat sy oë opgeswel was van al die huil.  Terwyl 
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hy met die Here gepraat het, het hy skielik begin droom (terwyl hy wakker is) dat sy 
vrou langs hom sit en vir hom medisyne gee.  Hy het toe sommer nuwe krag gekry.  
Sy het ook vir hom gevra waarom hy nie net die staaldeur oopmaak nie.  (Natuurlik 
kon hy nie net die staaldeur oopmaak nie.  Hy sou onmiddellik geskiet word en sy bene 
was so swak en seer, hy kon nie eers loop nie.  Buitendien was dit 8 uur in die oggend 
en al die wagte was op hulle pos.)  Dadelik het hy besef dat God vir hom wou sê hy 
moet ontsnap.   
Broer Yun het toe so vinnig as wat hy kan sy klere aangetrek, stukkies van die Bybel 
op ŉ lang rol toiletpapier geskryf en om hom gebind.  Hy het gebid dat die Here hom 
moet help en hy het vir die wag wat voor sy deur was, gevra om die deur oop te maak 
sodat hy toilet toe kon gaan.  Hy het begin om, treetjie vir treetjie, in die lang gang af 
te skuif.  Met elke treetjie wat hy gee, het hy gebid.  Die wag wat die knoppie moes 
druk om die hek oop te maak sodat hy van die derde vloer na die tweede vloer kon 
gaan, het die hek vir hom oopgemaak en hy het by die trappe afgeklim tot by die 
tweede vloer.  ŉ Gewapende wag het by sy lessenaar by die tweede hek gesit.  Die 
hek was nie altyd gesluit nie, omdat daar ŉ gewapende wag was.  Die wag het na hom 
gekyk, maar dit het nie gelyk of hy hom sien nie.  Broer Yun het verby hom deur die 
hek gestap, terwyl hy na hom kyk.  Hy is met die trappe af tot by die eerste vloer.  Hy 
het by die groot hek gekom wat na buite lei.  Die hek, wat gewoonlik gesluit is en deur 
twee wagte opgepas is, het oopgestaan en daar was nie ŉ wag in sig nie.  Hy het deur 
die hek geloop en by ŉ hele paar wagte verby geloop tot in die straat.  Oomblikke 
nadat hy uit die tronk ontsnap het, het ŉ geel Taxi langs hom gestop en gevra 
waarheen hy moes gaan.  Hy het vir hom gevra om hom na ŉ Christen gesin in die 
stad te neem.  By hulle aangekom, het hulle vir hom ŉ fiets gegee sodat hy kon gaan 
wegkruip.  Eers toe hy begin fietsry, het hy agtergekom dat sy bene nie pyn nie en dat 
dit, terwyl hy besig was om by die tronk uit te loop, gesond gemaak is.   
 
Lees gerus meer oor Broer Yun se ervarings in:  Gesant van God, geskryf 
deur Broer Yun, uitgegee deur CUM.   
 
Gee vir kinders geleentheid om na hul kleingroepe te verdaag.   
 

Kleingroepbyeenkoms 
  
  

8.  Jesus doen steeds wonderwerke... 15 minute 
 
Deel aan elkeen ŉ koevert uit wat hulle kan versier.  Laat hulle die woorde:  “My 
wonderwerk koevert” op werkkaart 1 uitknip en op die koevert plak.  Sê: Dink na oor 
die volgende:  “As jy vandag vir Jesus kon vra om een wonderwerk in jou lewe te 
doen, wat sou dit wees?  Dalk ken jy iemand wat baie siek is en jy wil vir Jesus vra om 
hom / haar gesond te maak.  Dalk volg iemand vir wie jy lief is, nie vir Jesus nie en jy 
wil vir Jesus vra dat die persoon ŉ volgeling van Jesus sal word.  Dalk is maats by die 
skool lelik met jou, en wil jy vir Jesus vra dat hulle nie meer so lelik met jou sal wees 
nie.  Dalk wil jy vir Jesus vra om jou te help met iets waarmee jy sukkel.  Teken / skryf 
in die blok op werkkaart 1 die wonderwerk wat jy vandag vir Jesus wil vra om te 
doen.  Wanneer jy iets vir Jesus vra, moet jy altyd onthou dat Jesus altyd hoor 
wanneer ons iets vir Hom vra.  Ons weet nie waarom nie, maar partykeer sê Hy “ja”, 
partykeer sê Hy “nee” en partykeer sê Hy “wag-ŉ-bietjie.”  Laat kinders die prentjie / 
woorde uitknip en binne-in hulle wonderwerkkoeverte plaas.  Kinders kan die koevert 
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huis toe neem en, indien hulle die vrymoedigheid het, vir hulle ouers gaan wys sodat 
hulle ook saam met hulle kan bid vir die wonderwerk.  Kinders kan die 
wonderwerkkoevert tuis aanvul indien hulle sou wou.   

 

9.  Afsluiting       3 minute 
 
Gee geleentheid vir kinders om self te bid deur in ŉ kring te sit en hande te vat en die 
persoon langs hom / haar se hand te druk as hy / sy klaar gebid het of nie wil bid nie.  
Laat kinders vir Jesus dankie sê dat Hy wonderwerke gedoen het toe Hy op aarde was 
en dat Hy dit nog steeds doen.   
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Bylaag A 
  
1. Hy het mense gesond gemaak 

 Jesus genees melaatsheid. 
 Matt. 8:1-4; Mark. 1:40; Luk. 5:12-13; 17:11-19 
 Lam mense loop weer. 
 Matt. 8:5-13; 9:1-8; Mark. 2:1-12; Luk. 5:18-25; Joh. 5:1-9 

 Jesus genees koors. 
 Matt. 8:14-17; Mark. 1:29-31; Luk. 4:38-39 

 Die vrou met bloedvloeiing. 
 Matt. 2:20-22; Mark. 5:24-34; Luk. 8:43-48 

 Jesus laat blindes sien. 
 Matt. 9:27-31; 20:29-34; Mark. 8:22-26; 10:46-52; Luk. 18:35-43; Joh. 9:1-41 

 Jesus genees ŉ gebreklike hand. 
 Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6; Luk. 6:6-11 

 Jesus laat dowes hoor. 
 Matt. 15:29-31; Mark. 7:31-37 

 Jesus genees sterwendes. 
 Luk. 7:1-10; Joh. 2:43-54 

 Die man met water. 
 Luk. 14:1-4 
 Jesus sit Malgus se oor terug. 
 Luk. 22:50-51 

  
2. Hy het dooies opgewek 

 Jaïrus se dogtertjie. 
 Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43; Luk. 8:41-56 

 Die weduwee se seun by Nain. 
 Luk. 7:11-15 
 Lasarus word uit die dood opgewek. 
 Joh. 11:1-44 
 Die amptenaar se seun. 
    Markus 9:14-29 

 
3. Hy het natuurwonders gedoen 

 Jesus maak die storm stil. 
 Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41; Luk. 8:22-25 

 Jesus gee mense kos. 
 Matt. 14:13-21; 15:32-38; Mark. 6:35-44; 8:1-10; Luk. 9:10-17; Joh. 6:5-13 
 Jesus loop op die water. 
 Matt. 14:22-33; Mark. 6:45-52; Joh. 6:19-21 
 Die muntstuk in die vis se bek. 
 Matt. 17:24-27 
 ŉ Vyeboom verdroog. 
 Matt. 21:18-22; Mark. 11:12-14; 11:20-24 

 ŉ Wonderlike visvangs. 
 Luk. 5:1-11; Joh. 21:1-11 
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 Water verander in wyn. 
 Joh. 2:1-11 

 
4. Hy het duiwels uitgedryf 

 Jesus jaag die deusels in die varke in. 
 Matt. 8;28-34; Mark. 5:1-20; Luk. 8:27-35 

 Die stom man met die bose gees. 
 Matt. 9:32-33; Luk. 11:14 

 Die dogtertjie van die Siro-Fenisiese vrou. 
 Matt. 15:21-28; Mark 7:24-30 

 Die seun met die bose gees. 
 Matt. 17:14-18; Mark. 9:14-27; Luk. 9:38-43 

 Die besetene van Kapernaum. 
 Mark. 1:21-28; Luk. 4:33-35 
 Die gebreklike vrou met die bose gees. 
 Luk. 13:11-13 

 
 
 


