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In Jesus se span… 
   Bid soos Jesus   

Kleingroep vir Graad 1-3 
Program 12 

 
[Program 12 (jaar 3) in Hooflyn E:  Jesus se lewe...] 
 
Teksverwysing: Matteus 6:5-15;  Lukas 11:2-4 
 
Jesus het ons kom wys hoe ons moet bid.  Sekere godsdienstige leiers wat in 
Jesus se tyd geleef het, het mense geleer dat gebede slegs beantwoord kan 
word indien hulle die regte woorde gebruik.  Kinders kan vandag baie maklik 
begin dink dat God net na hulle luister indien hulle die regte woorde gebruik 
(veral as hulle luister hoe ons as grootmense soms bid!).  Dit gebeur ook 
maklik in ŉ kleingroep dat slegs die wat wel ter tale is, die guts het om 
hardop te bid.  Jesus wil hê almal moet met Hom praat.  Hy sê ons moet 
gewone woorde gebruik wanneer ons met Hom praat.  Ons moet vir Hom 
presies sê wat op ons hart is.  Die Ons Vader Gebed is ŉ voorbeeld van so ŉ 
gebed...   

 

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

 Weet dat enigiemand enige tyd met God kan praat. 
 Weet dat ons nie hoogdrawende woorde hoef te gebruik wanneer 

ons bid nie. 
 ŉ Selfoon gemaak het wat hulle as ŉ hulpmiddel kan gebruik wanneer hulle bid.       

 

Voorbereiding tuis 
 
Lees teksgedeeltes deur.  Dink hoe lyk jou gebedslewe:  Is gebed vir jou 
ŉ dooie ritueel of lewendige kommunikasie?  Bid dat elkeen in jou 
kleingroep (jy ook!) opgewonde sal wees oor gebed.  Kry benodigdhede vir die 
kleingroep bymekaar...   

 

Gradegroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 Tru-projektor en/of Data-projektor 
 CD-speler en/of Musiek instrumente en CD’s met gekose liedjies. 
 Transparante van liedjies wat gesing gaan word. 

 

Kleingroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 Hulpmiddel 1.   Plak agterop ŉ A4 koevert. 
 Hulpmiddel 2.1 en 2.2. Knip uit, plak op karton, kleur in (indien nodig), en sit 

aanmekaar met kopersplitpen. 
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 Werkkaart 1 vir almal in groep. 
 Genoeg skêre  
 Inkleurpotlode of vetkryt waarmee kinders kan inkleur. 
 ŉ Kopersplitpen vir elkeen in groep. 
 

Program 
 

1. Open in gradegroep 2  minute 
2. Offergawes 3  minute 
3. Lofprysing 5  minute 
4. Kleingroepbyeenkoms 
5. Teenwoordigheidsregister 2  minute 
6. Moderne gelykenis 10  minute 
7. Hoe bid ons? 5  minute 
8. Maak ek-kan-altyd-bid selfoon 20  minute 
9. Gebruik die ek-kan-altyd-bid selfoon 10  minute 

10. Afsluiting 5  minute 
 

Program  
 

1.  Open in gradegroep     2 minute 
 
Voorganger wens kinders wat in die week verjaar het / gaan verjaar geluk.  Open die 
geleentheid in ŉ gebed waarin daar vir God dankie gesê word vir die wonder van gebed.  

 

2.  Offergawes      3 minute 
 
Gee geleentheid vir die opneem van die offergawes.  Betrek die kinders by hierdie 
aktiwiteit. 

 

3.  Lofprysing      5 minute 
 
Sorg dat daar ŉ gebedsatmosfeer is en sing ŉ paar liedere waarin daar direk met God 
gepraat word.   

 
Gee vir kinders geleentheid om na hul kleingroepies toe te beweeg.   

 

4.  Kleingroepbyeenkoms    

 

5.  Teenwoordigheidsregister          2 minute 
 
Plak plakkers op elke kind se visumsertifikaat (teenwoordigheidsregister).   
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6.  Moderne gelykenis     10 minute 
 
Lees die volgende verhaal aan die kinders voor.  Vra vir hulle vooraf om mooi te luister 
wat in die verhaal nie reg klink nie.   
 
Ronél kuier vir die eerste keer in haar lewe vir ŉ héle week lank alleen by 
haar ouma en oupa.  Hulle bly baie ver van hulle op ŉ plaas in die Karoo.  
Gelukkig is daar selfoonopvangs op haar ouma-hulle se plaas – anders sou 
haar ma die tyd nooit oorleef het nie.  Haar ma het gesorg dat daar genoeg 
minute op haar foon was sodat sy enige tyd met haar kan praat.  Toe Ronél 
haar ma vir die eerste keer bel, het dit so geklink: 
 
Trek hulpmiddel 1 oor hand en gebruik soos ŉ handpop.  Praat in ŉ asemrige stem, 
soos party mense graag bid.    
Goeienaand, hooggeplaaste moeder.  Ek het so baie respek vir u.  Ek wil u 
dank omdat u my gelei het om die reusagtige besluit te neem om vir ŉ week 
lank alleen op hierdie welgeskaapte stuk aarde te kom kuier.  Ek sal my 
uiterste bes doen om u nie teleur te stel nie.  Ek het vandag die voorreg 
gehad om teenwoordig te wees tydens die soging van ŉ pasgebore kalf.  
Dankie vir die verruklike lewenservaring wat ek hier kan opdoen.  Totsiens 
my dierbaarste, allerenigste – die vrou wat aan my geboorte geskenk het – 
moeder.   
 
Vra vir die kinders wat klink nie reg nie.  (Natuurlik sal ons nooit so met ons ma praat 
nie!  Ons gebruik sommer gewone taal wanneer ons met ons ma praat.) 
 
Groepleier-inset: 
Sommige mense dink dat mens net in groot woorde, of in ŉ spesiale stem, met God kan 
praat.  Party mense dink dat mens spesiale woorde moet gebruik sodat God ons gebed 
verhoor.  Party mense bid dan ook graag voor ander mense sodat die mense kan hoor 
hoe oulik hulle is.  Dit laat ander mense weer dink hulle kan nie bid nie, want hulle kan 
mos nie sulke groot woorde gebruik nie!   
Die “predikante” wat in Jesus se tyd die mense geleer het, het ook so gedink.  Jesus sê 
ons moet gewone woorde gebruik wanneer ons met God praat.  Hy hou niks daarvan 
dat mense bid net om vir ander mense te wys hoe oulik en slim hulle is nie.  Hy het vir 
sy span ŉ gebed geleer.  In dié gebed kan ons leer hoe ons kan bid.    

 

7.  Die Ons Vader     45 minute 
 
Bring hulpmiddel 2 te voorskyn.   
Vra vir kinders of hulle weet wat dit is.  (Dit is ŉ selfoon.)  Dit is nie ŉ gewone selfoon 
nie.  Dit is ŉ selfoon waarmee ons kan leer hoe om met God te praat.    
Mens kan amper op enige plek iemand bel as jy ŉ selfoon het.  (Behalwe as daar nie ŉ 
sein is nie en die battery nie gelaai is nie...)  ŉ Mens kan regtig oral en altyd met God 
praat.   
Laat kinders hul werkboeke oopmaak by program 12 – werkkaart 1 of deel die 
werkkaart 1 uit.  Laat hulle die selfoon uitknip en aan mekaar sit.    
 
Nadat almal se selfone klaar gemaak is, laat hulle in ŉ sirkel rondom jou sit met hul 
“selfone” in hul hande.  Draai jou eie selfoon se sirkel, verduidelik elke element en laat 
kinders oor die spesifieke saak bid voordat volgende frase in die gebed verduidelik word.  
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(Woorde is ŉ verwerking van die Ons Vader gebed soos in diebybel@kinders.co.za 
verskyn.) 
 
Wys kinders hierop dat die woorde op die selfoon woorde is wat Jesus vir ons gegee het 
sodat ons kan weet hoe om te bid.  Dit lees ons in die Bybel in Matteus 6: 9-13. 
 
“Ons Vader in die hemel”.  Ons begin ons gebed deur te sê met wie ons praat:  God 
is groot en heilig.  So groot dat Hy in die hemel bly.  Hy is ook liefdevol en naby.  Ons 
noem Hom “Vader” of “Pappa”.    
“U is baie groot.  Loof God, sê vir Hom hoe Hy is.  Jy kan enige woorde gebruik 
waarmee jy vir God wil loof.  Jy kan bv. sê:  “Ek weet U is nog sterker as SuperMan”. 
“Laat almal U loof.”  Jesus het die duiwel reeds gewen.  Nie almal weet dit nie.  
Daarom kies sekere mense om nie in Jesus se span te wees nie.  Sekere mense kies om 
skelms te wees.  Ander mense wil nie graag arm mense help nie.  Ons moet vir Jesus 
vra om vir almal te wys hoe belangrik Hy is, sodat hulle Hom sal loof.     
Laat almal voor U buig.  Ons vra vir God dat mense sal weet Hy is hulle koning. 
Laat almal doen wat U sê.   Ons vra vir God dat alle mense gehoorsaam sal wees aan 
Hom. 
Sorg vir ons.  Ons vra vir God dat Hy vir ons genoeg kos en klere sal gee sodat ons nie 
honger sal wees of koud sal slaap nie.   
Jammer... Ons sê jammer oor die lelike dinge wat ons doen.  Wees spesifiek wanneer 
jy jammer sê.  (Almal doen, sê en dink lelike dinge.)  Vra vir God om nie kwaad te wees 
vir jou nie en sê ook dat jy nie sal kwaad wees vir mense wat lelike dinge aan jou doen 
nie.  
Help ons.  Om nie sonde te doen of na die duiwel te luister nie.    
 

9.  Afsluiting       5 minute 
 
Groepleier bid.  Dankie dat almal van ons … (naam van elke kind) met U kan praat.  
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