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Ek is deel van Jesus se span!   
Gelukkig is ek wanneer ek  
doen wat Hy vra...  
Graad 1-3 
Program 9 

 
Teksverwysing: Matteus 5:3-12  
 
Die media verlei ons om te dink dat geluk gevind word in dit wat ons het en 
doen:  Hoe groter, hoe beter, en hoe meer opwindend, hoe groter is die 
geluk.  In die saligspreuke (Matteus 5:3-12) is Jesus duidelik daaroor dat 
geluk op ander maniere verkry word.  Tydens die week se program gaan, 
met die saligspreuke as vertrekpunt, ŉ bordspeletjie gespeel word wat 
kinders uitdaag om hulle geluk op Jesus se manier te soek.       

 

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

 Besef dat ware vreugde die resultaat is van gehoorsaamheid aan 
Jesus.   

 Op ŉ speelse manier ontdek wat Jesus van sy kinders vra...    

 

Voorbereiding tuis 
 
Lees Matteus 5:3-12 (die saligsprekinge) deur.  Die Griekse woord wat in 
die 1983-vertaling met “geseënd” vertaal is, is “makarioi” wat letterlik, 
“gelukkig is jy” of “welgeluksalig”, beteken.  Dink of jy jou geluk in God se 
wil, of in ander dinge soek.  Bid oor wat jy besef.  Bid dat die kinders sal agterkom dat 
hulle regtig gelukkig kan wees wanneer hulle doen wat Jesus vra.     

 

Benodigdhede 
 Hulpmiddels 1 en 2 (knip uit en plak op karton) 
 Prestik 
 Hulpmiddel 3 (Verkieslik in kleur en tot A3 vergroot, of druk 3.1 en 3.2 

afsonderlik uit en plak aan mekaar met kleefplastiek) 
 Hulpmiddel 4 (Knip die twee gesiggies los van mekaar, plak op karton en 

lamineer of trek oor met kleefplastiek.  Die twee gesiggies word as tellers vir 
die bordspeletjie gebruik.) 

 ŉ Nommersteen 
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  Ek voel baie bly as ek...    10 minute 
 
Bring hulpmiddels 1 en 2 te voorskyn.  Sê vir die kinders dat dié twee gesiggies 
(noem hulle sommer Ivan en Emma) baie bly is, laat kinders raai waarom hulle so bly 
is.   
 
Nadat almal wat wou ŉ beurt gehad het om te sê waarom hulle dink die twee so 
gelukkig is, laat elkeen in die groep die volgende sin voltooi:  Ek voel baie bly as ek....   
 

Jesus sê sy sê oor blydskap...  5 minute 
 
Jesus het op ŉ dag op ŉ berg gaan sit met sy vriende en almal wat wou luister, 
rondom Hom.  Daar het Hy met hulle gepraat oor baie belangrike dinge.  Hy het ook 
met hulle gepraat oor ware blydskap.  Sien, mense dink hulle is gelukkig wanneer hulle 
lekker dinge doen, of groot geskenke kry, of as hulle hulle sin kry.  Jesus sê dit is nié 
hoe mens regtig bly kan wees nie.  
 
(Bring hulpmiddel 3 te voorskyn – plak dit met Prestik teen ŉ muur en plak  die 
prentjie van die gelukkige gesiggies hulpmiddel 4 in die begin blok onder die woorde:  
“Ek het God nodig”).  Volgens Jesus begin en eindig ware geluk wanneer mense (ek en 
jy) weet hoe nodig ons God het.  Dit beteken dat ons weet dat nét Hy ons kan red en 
wanneer ons elke dag styf aan sy hand vashou.  Wanneer ons weet dat ons God nodig 
het, doen ons wat Hy wil hê ons moet doen.  In Matteus 5 is daar ŉ paar riglyne van 
hoe Jesus wil hê ek en jy moet leef sodat ons regtig gelukkig kan wees.  Ons gaan dit 
vandag nie uit die Bybel uit voorlees nie, ons gaan ŉ speletjie speel waarin ons 
vertroud gaan raak met dit wat Jesus gesê het.    
 

Blydskaps-Doolhof-Bordspeletjie... 35 minute 
 
Die speletjie noem ons die Blydskaps-Doolhof-Bordspeletjie.  Om regtig bly te 
wees, moet ons altyd weet dat ons God nodig het.  Die speletjie begin dus by die 
woorde:  Ek het God nodig.  Dit eindig ook daar.  Mense wat weet dat hulle God nodig 
het, doen wat Hy wil hê hulle moet doen – dit is hoe mens deur die res van die doolhof 
kom.  Wanneer mense egter nie doen wat Jesus vir hulle sê nie en hulle geluk op 
ander maniere soek, verdwaal hulle (soos duidelik gaan blyk deur die speel van die 
speletjie). 
 
Deel nou die groep in twee spanne – laat elke groep ŉ bly gesiggie (hulpmiddel 4) 
kies wat as teller gebruik gaan word.   
Spelreëls: 

 Voordat hulle begin, moet die groep hardop die volgende woorde sê:  “Ek het 
God nodig!”    

 Die groep wat die hoogste telling gooi, kan begin.    
 Elke beurt word begin deur die gooi van die steen – maak seker dat almal ŉ 

beurt kry om die steen te gooi.  
 Die nommer waarop die nommersteen land, is ŉ aanduiding van hoe ver die 

“teller” aan kan skuif.   
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 Op elke blok is daar ŉ opdrag wat deur die groep uitgevoer moet word. 
(Opdragte is gebaseer op die saligsprekinge, soos gelees kan word in Matteus 
5:3-12) 

 Opdrag word sleg uitgevoer wanneer hulle daar land nadat hulle die 
nommersteen gegooi het.   

 Wanneer daar op ŉ prentjie-blok geland word, word opdrag uitgevoer elke keer 
wanneer hulle daarop land.   

 Sou die span tydens die speletjie weer op die begin-blok land, kry die ander 
span twee beurte en kan hulle eers weer aangaan nadat hulle die woorde:  “Ek 
het God nodig!”  hardop gesê het.    

 Die span wat eerste op “einde” land, wen. 
 Die wenspan moet hulle hande gevou sit terwyl die ander vir hulle hande klap.   
 Wenspan moet op hulle beurt weer vir die ander hande klap – sonder hulle sou 

hulle mos nie kon wen nie.   
 Indien groepleier ŉ prys vir die wenspan gee, moet daar ook iets (kleiner) vir 

die ander span wees.   
 

Afsluiting       5 minute 
 
Laat elke kind in ŉ gebed dankie sê vir iets wat hulle vandag besef het.   


