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God is naby... in die kerk 
Kleingroep vir Graad 1-3 
Program 16 

 
 
[Program 16 (jaar 3) in Hooflyn B:  Sinaï tot Konings] 
 
Teksverwysing: Eksodus 35 - 40 
 
God is naby!  Vir die Israeliete het God fisies gewys dat Hy naby is deur die 
wolk wat oor die tentkerk (tabernakel) gekom het.  Ons leef die tyd na Jesus 
en die uitstorting van die Heilige Gees.  Vandag kies God om naby en in 
mense te wees.  Hy wil graag die kerk gebruik om mense die belewenis van 
sy nabyheid te gee.             

 

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

 Verwonderd wees oor God wat kies om naby en in mense te 
woon.   

 Weet dat God elkeen van ons by die kerk wil gebruik om vir mens die belewenis 
te gee dat Hy naby is.        

 

Voorbereiding tuis 
 
Dink:  (1) Aan ŉ keer / kere waar jy God se teenwoordigheid in die kerk 
kon ervaar.  (2)  Hoe reageer jy wanneer jy God se nabyheid ervaar?   
Wonder hoe jy as kleingroepfasiliteerder vir kinders en mede-kleingroep-
fasiliteerders die ervaring kan gee dat God naby is, ook in julle kerk.   
Bid vir elke kind in jou groep.       
 

Gradegroepbyeenkoms benodigdhede 
 

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

 

Kleingroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 Hulpmiddel 1.1 – 1.5 
 ŉ Foto van julle kerkgebou (party gemeentes se foto is sommer op die 

kerkalmanak / kyk op julle gemeente se web bladsy / neem self een) 
 Hulpmiddel 2.1 – 2.7 
 ŉ Spieël in ŉ boks. 
 ŉ Kamera (verkieslik digitaal)  of selfoon met kamera – indien beskikbaar.  
 Werkkaart 1 
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 Werkkaart 2 
 Skêre, gom, inkleurpotlode of vetkryte. 
 

Program 
 

1. Open in gradegroep 5  minute 
2. Offergawes 3  minute 
3. Lofprysing 3  minute 
4. Kleingroepbyeenkoms 
5. Teenwoordigheidsregister 2  minute 
6. Toer deur ŉ kunsgalery 5  minute 
7. Ek is ŉ tempel van die Heilige Gees 10  minute 
8. Waar twee of drie... 10  minute 
9. God is naby... ook by die kerk 20    minute 
10. Afsluiting 5  minute 

 

Program  
 

1.  Open in gradegroep     5 minute 
 
Voorganger wens kinders wat in die week verjaar het / gaan verjaar geluk.  Open die 
geleentheid in ŉ gebed waarin God geprys word omdat Hy kies om naby aan mense te 
wees.  Sê dankie dat Hy ook naby is in die kerk.  

 

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

 

3.  Lofprysing      3 minute 
 
Sing ŉ lied waarin daar getuig word dat God naby is.  Sing ook “Weet jy nie, weet jy 
nie, jy’s ŉ tempel”.   
 
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).   

  

6.  ŉ Toer deur ŉ kunsgalery   5 minute 
 
Vra vir die kinders of hulle al na ŉ kunsuitstalling gekyk het.  Dalk is van die kinders se 
kunswerkies al ten toon gestel op ŉ oueraand / kunswedstryd / Eisteddfod.  Sê vir die 
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groep dat die vertrek waarin hulle nou is, in ŉ kunsgalery gaan verander.  Vra vir die 
kinders om hulle oë vir ŉ paar sekondes toe te hou.  Plak die prente van die verskillende 
kerke (julle kerk ingesluit) teen die muur - sorg dat daar reeds Prestik op elke 
“kunswerk” is voor die aanvang van die program.   
 
Laat kinders hulle oë opmaak en laat hulle na die kunsuitstalling kyk. Vra vir hulle of 
hulle weet wat is dit wat die kunstenaar wou uitbeeld.  (Natuurlik is die antwoord: 
kerke!) Vertel vir die kinders hoe lyk kontemporêre kerke (hulpmiddels 1.1 – 1.4.). 
Staan ŉ oomblik stil by die tabernakel (hulpmiddel 1.4) en vertel vir hulle die 
volgende: 
 
Toe die Israeliete deur die woestyn getrek het, het God hulle ŉ tabernakel laat bou.  Dit 
was ŉ tent wat spesiaal gemaak is deur die beste kunstenaars, houtwerkers en 
naaldwerkers.  Toe die tabernakel klaar gebou is, het ŉ wolk op die tabernakel kom lê.  
Elke keer as die wolk van die tabernakel weggetrek het, was dit vir die Israeliete die 
teken dat hulle agterna moes trek.  Die wolk was die teken dat die Here by die Israeliete 
gebly het.  Vandag bly die Here ook by sy kinders.  Vandag bly Hy nie nét in die kerk of  
in ŉ tempel nie.   
 

7.  Ek is ŉ tempel van die Heilige Gees 10 minute 
 
Bring boks met spieël te voorskyn en wonder hardop:  Ek wonder waar bly God vandag?  
Een plek waar God graag bly, word in dié boks gewys.   
Laat kinders een-vir-een in die boks kyk, maar moenie laat hulle sê wat hulle sien nie.  
Nadat hulle in die boks gekyk het, kan hulle die naam van die “plek” wat hulle gesien 
het, neerskryf in die eerste spasie op werkkaart 1. (Help kinders om hulle eie name op 
die eerste lyntjie op werkkaart 1 te skryf.)  
 
Fasiliteerder-inset: 
God kies vandag om in sy kinders te woon.  In 1 Korintiërs 6:19 lees ons (lees voor uit 
die Bybel):  “Of besef julle nie dat julle liggaam ŉ tempel van die Heilige Gees is nie?”  
(Help kinders om die ontbrekende letters van die woord “tempel” op hulle werkkaart in 
te vul.)  Wanneer jy kies om ŉ kind van God te wees, kom woon die Heilige Gees in jou.  
Dan is jy ŉ tempel van Hom.  Het jy al gekies om ŉ kind van God te wees?  As jy 
vandag vir God wil vra om jou sy kind te maak, sal Hy dit doen.  So word jy ook ŉ 
tempel van die Heilige Gees.    
 

8.  Wanneer twee of meer...   10 minute 
 
Bring kamera te voorskyn.  Sê:  Die kunsgalery was nie volledig nie.  Ons kort nog ŉ 
prentjie – ŉ foto van ons!  (Laat kinders in ŉ groepie staan en neem hulle af.  Indien ŉ 
digitale kamera beskikbaar is, of jou selfoon foto’s kan neem, wys vir kinders die foto.  
Sou julle nog nie toegang tot sulke tegnologie het nie, kan ŉ denkbeeldige foto geneem 
word.)  
 
Fasiliteerder-inset: 
Juis omdat ons self die kerk is, is dit nodig om bymekaar te kom om kerk vir mekaar te 
wees.  God is veral naby waar meer as een van sy kinders bymekaar is.  In Matteus 
18:20 lees ons (lees voor uit die Bybel):  “want waar twee of drie in my Naam saam is, 
daar is Ek by hulle.”  (Help kinders om die ontbrekende woord op die werkkaart in te 
vul).  Dit beteken dat God op ŉ spesiale manier naby ons is waar ons nou bymekaar is.  
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Daarom is dit baie belangrik om nie sommer net weg te bly van die kerk en / of 
kleingroep nie!  Laat die hele groep hulle handtekeninge op elkeen se werkkaart in die 
blok daarvoor gelaat, maak.       
 

9.  God is naby...  ook by die kerk  20 minute 
 
Vertel vir die groep dat jy ŉ paar verhale gaan lees van kinders wat nodig het om te 
weet dat God naby is.  Kinders moet na die verhale luister en telkens sê hoe hulle die 
kinders by die kerk, of meer spesifiek, die kleingroep, kan help om te weet dat God naby 
is...  Bring telkens die prent (hulpmiddels 2.1 – 2.7) van die betrokke kind te 
voorskyn wanneer sy / haar verhaal vertel word. 
 
Kyla:  Haai!  Ons is nuut in hierdie kerk.  Ek voel baie vreemd!  Alles lyk so anders hier 
as by ons vorige kerk.  Ek ken niemand nie en ek weet nie eers waar die toilet is nie!  Ek 
wens tog so iemand wil vir my glimlag en my laat tuis voel!   
 
Deon:  Vandag is nie ŉ lekker dag nie!  Ons het gisteraand net droë brood gehad om te 
eet - mamma sê ons sal moet wag tot Maandag voor ons weer botter en konfyt kan 
koop.  Ek dink nie daar is meer pap by die huis nie, want vanoggend moes ons kerk toe 
kom sonder enige kos.  My maag grom.  Ek voel honger... 
 
Brian:  Vanoggend het ek en my ma verskriklik baklei voor ons kerk toe gekom het.  Sy 
wil altyd hê ek moet my hare kam vir kerk.  Ek was nie lus om dit te doen nie en toe het 
sy met my geraas.  Ek het lelik terug gepraat en vir haar gesê dat sy ŉ lelike mamma is.  
Ek voel nou jammer oor dit wat ek gesê het.    
 
Suzanne:   My troeteldier is dood!  My hart is so verskriklik seer!   
 
Robert:  Deesdae voel ek altyd bang!  Ek is bang vir skelms en ek is bang vir monsters.  
Ek is selfs bang vir die juffrou by die skool.    
 
Lena:  In die week wat verby is, het ek gehoor dat my pappa baie baie siek is.  Hulle sê 
hy het kanker.   
 
Elmarie:  Ek weet nie of ek God se kind is nie – ek weet nie of Hy regtig van my hou nie.   
Deel werkkaart 2, program 15 uit en gee geleentheid dat kinders die prentjie van die 
kerk (werkkaart 2, program 16) uitknip, daarop plak en inkleur. 
Neem weer werkkaart 2, program 15 in sodat dit die volgende week gebruik kan 
word. 

 

10.  Afsluiting      5 minute 
 
Gee kans dat almal in die groep vir God dankie sê omdat Hy naby is – ook wanneer ons 
kerk toe kom.   


