
Graad 4-6  (Jaar 3)  Program 10 

 

©  Kopiereg  Modkats  Geen duplisering sonder toestemming 5 

 

God se Woord versprei  
soos ‘n veldbrand  
Graad 4-6 
Program 10  

 
 
 
Teksverwysing: Handelinge 11 
Fokusteks:   
Handelinge 11:19a “Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, 
is die gelowiges uitmekaar gejaag.” (NLV) 
 

Doel van die program 
 

Aan die einde van die program moet die kinders besef dat: 
 Die vervolgers van die kerk gedink het hulle gaan die verspreiding van die 

Woord van God stop, deur die Christene te vervolg, maar dat dit eintlik 
presies die teenoorgestelde uitwerking gehad het. 

 Ons kan baie by hierdie gemeentes leer van hoe om vir die Here te getuig. 
 Christene wat ‘n lang pad met die Here loop het ‘n groot 

verantwoordelikheid om “jong Christene” te ondersteun. 
 

Voorbereiding tuis 
 
Lees Handelinge 11 ‘n paar keer in verskillende Bybelvertalings, deur.  
Bid vir God se leiding en insig in die voorbereiding van die les.   
 

Hulpmiddels vir gradegroepbyeenkoms 
   
 Musiekinstrumente of CD-speler met CD’s. 
 Transparante en oorhoofse projektor/videoprojektor met Power point van 

woorde van gekose liedere. 
 

Hulpmiddels vir kleingroepbyeenkoms 
 

 ‘n Paar Bybels vir die groep. 
 Viltpen / vetkryt / inkleurpotlode. 
 Hulpmiddel 1 (‘n Kaart van Afrika, Europa en die Middellandse see) op ‘n 

transparant vir oorhoofse projektor of uitgedruk en vergroot na A3. 
 Hulpmiddel 2 (‘n Kaart van die Middellandse see en omliggende 

gebiede) op transparant of uitgedruk en vergroot na A3. 
 Bybelse klere (sommer net iets eenvoudigs soos ‘n kamerjas / lappe of 

handdoeke wat om ‘n volwasse persoon, gedrappeer kan word, om Petrus 
voor te stel). 
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 ‘n Kopie van Werkkaart 1 vir elke kind in die groep. 
 

 

Gebed       1 minuut 
Vra vir die Here dat Hy julle sal vul met die Heilige Gees en dat julle ‘n 
bewustheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, in julle lewens sal 
ervaar. 
 

Waar is die stede van die Bybel?        9 minute 
Vertel die volgende aan die kinders: 
Julle lees en hoor gereeld gedeeltes uit die Bybel.  ‘n Naam soos Jerusalem, is 
iets wat ons vandag nog baie gereeld oor die nuus en televisie hoor.  Maar name 
soos Tarsus en Antiogië, klink heel waarskynlik maar vir julle baie vreemd en 
onbekend. 
 
Om dit vir julle duideliker te maak, hoe en waar hierdie heel eerste Christelike 
gemeentes was, gaan ons na 2 kaarte kyk.   
 
Wys Hulpmiddel 1 aan hulle.  (Dit kan op ‘n oorhoofse projektor gewys word, 
of die prente kan vergroot word na A3, uitgedruk word en teen die muur 
opgeplak word.  Alternatiewelik kan ‘n groot wêreldkaart gebruik word). 

 Wys eerstens waar Suid-Afrika is (wys na die onderste rooi sirkel). 
 Wys nou vir hulle die res van Afrika.  Gee vir ‘n paar kinders in die groep 

geleentheid om ‘n paar moontlike Afrika-lande te kom uitwys.  Maak seker 
dat iemand Egipte uitwys, anders kan jy dit doen. 

 Wys nou na die boonste rooi sirkel.  Verduidelik dat dit die oostelike 
gedeelte van die Middelandse see is.   

 Wys nou die res van die Middelandse see en verduidelik dat dit die stuk 
see is wat Afrika en Europa van mekaar skei.   Gee vir ‘n paar kinders in 
die groep geleentheid om ‘n paar moontlike Europese-lande te kom 
uitwys. 

 Wys nou weer na die lande in die rooi sirkel. Wys waar Israel en Turkye 
is.   Verduidelik dat jy nou ‘n naby-skoot van lande in daardie gedeelte 
van die wêreld gaan wys. 

 
Wys nou Hulpmiddel 2 aan hulle. 

 Wys nou weer na die lande in die rooi sirkel.  Verduidelik waar Jerusalem, 
Tarsus en Antiogië is. 

 
Dit behoort nou vir julle ‘n bietjie duideliker te wees wanneer julle hierdie name 
van hierdie stede/dorpe hoor.  Jul sal minstens ‘n beter idee hê waar die heel 
eerste gemeentes hul ontstaan gehad het. 
 
 

8.  God se Woord versprei soos ‘n veldbrand 
(monoloog)       15 minute 
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Hier in Handelinge 11 hoor ons van die volgende verhaal:   
Op hierdie spesifieke moment moet ‘n persoon wat soos ‘n Bybelse figuur 
aangetrek is, aan die die deur klop – dit kan enige volwasse persoon wees wat 
hierdie rol kan vertolk. 
 
Die aanbieder moet heel verbaas lyk, wanneer die persoon sy verskyning maak.  
Haar reaksie is as volg:  “Petrus, sjoe, wat ‘n verrasssing! Ons is nou net juis 
besig om  na die gedeelte in Handelinge 11 te verwys waar jy met die mense 
gepraat het.” 
 
Petrus:  “Hi ouens.  Ek het gehoor dat julle besig is met die gedeeltes uit 
Handelinge, so ek het dit goedgedink om dit sommer self aan julle te kom vertel:  
Julle weet, toe ek van Joppe af na Sesarea toe gegaan het om saam met die 
Romeinse bevelvoerder Kornelius en sy vriende te gaan kuier het, was dit vir my 
bitter moeilik.   
Kyk, ek wat ‘n Jood is, weet goed dat ek nie in ‘n Romein se huis mag ingaan en 
dan nog sommer saam met hulle eet nie.  Maar die Here het dit vir my so 
duidelik gemaak.  Hy het my duidelik laat verstaan dat hy nie witbroodjies het 
nie.  Vir Hom is daar geen onderskeid tussen verskillende kleure, tale, kulture, 
ens nie.   
 
O, hier sien ek julle het ‘n kaart.  Kom ek wys gou vir julle.  Wys na  
Hulpmiddel 2.  Kyk, hier is Jerusalem, hier is Joppe en hier is Sesarea. 
 
Nou kom ek vertel verder.  Ek het maar net vir die gemeente in Jerusalem baie 
mooi vertel wat die Here vir my in die visioen gewys het, en vertel dat die Here 
nie onderskeid tref nie.  Toe die gelowiges dit hoor, was hulle darem tevrede.  
Hulle het God geloof en geprys en besef dat God ook nie-Jode, in sy koninkryk 
wil hê.   
 
Maar toe het daar natuurlik ‘n baie lelike ding gebeur:  Ons broer Stefanus wat 
gestenig is.  Ons kon nie verstaan dat die Here dit toegelaat het nie.  Kyk, toe 
het die gelowiges in alle rigtings gespat!  Party het na Finisië (was op kaart), 
ander na Siprus (wys weer op kaart) en ander na Antiogië (wys weer op kaart)  
toe gegaan. So is die Woord van God aan allerhande verskillende mense 
versprei.  Party van hierdie mense kon Grieks praat en dit het ook nogal gehelp 
dat baie Griekse mense en Jode tot geloof gekom het.   
 
Die gemeente in Jerusalem het besluit om vir my vriend Barnabas (wat vol is van 
die Heilige Gees), na Antiogië (wys op die kaart na Antiogië), toe te stuur.  Kyk, 
Antiogië wat ook ‘n belangrike stad.  Barnabas het het daar baie mense na die 
Here toe gelei.  Later het die werk in Antiogië te veel vir Barnabas, alleen 
geword, en toe het by besluit dat hy sy vriend, Paulus, ook gaan vra om hom te 
kom help.   
 
Hy het toe vir Paulus in Tarsus (wys op kaart) raakgeloop en Paulus het gesê dat 
hy hom enige tyd sal kom help.  Daarna het hulle twee, ‘n hele jaar lank 
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saamgewerk in Antiogië.  Hulle het die mense geleer hoe hulle moet lewe as jy 
Jesus lief het.   
 
Is die Here nie wonderlik nie?  Die mense wat die ouens van die eerste kerk, 
wou doodmaak en wou stop om van Jesus aan ander vertel, het gedink hulle sou 
dit regkry, deur Stefanus te stenig. Maar as gevolg daarvan, het net al hoe 
meer mense in ander stede ook, Christene geword! 
 
En weet julle wat is ook ongelooflik?  In daardie tyd was daar nie internet of e-
posse, motors, vliegtuie, GPS of selfone nie!  Die enigste manier om hierdie 
afstand te oorbrug het was te voet of met skepe! 
 
En kyk, vandag, weet mense van regoor die wêreld van Jesus Christus!  Selfs 
julle ouens wat in die suidpunt van Afrika woon, is Christene!” 
 
Aanbieder: “  Ja, Petus, dit is wonderlik!  Ek dink ons kerk van vandag kan baie 
by julle ouens van die eerste gemeentes leer oor hoe om die Woord van die Here 
aan alle nasies en volke te versprei.  Maar dit is ook vir my wonderlik, om te hoor 
hoe Paulus en Barnabas nie net vir die mense van Christus vertel het en dan 
weer na ander stede toe gegaan het nie.  Dit is baie belangrik om jong Christene 
te leer en te wys, hoe om te lewe, as jy Jesus werklik liefhet!”  
 
“Dankie, dat jy hierdie belangrike stukkie geskiedenis, self aan ons kom vertel 
het, Petrus!  Ons sal jou baie graag weer in die toekoms hier wil hê.” 
 
Petrus:  “Goed gaan, ouens.  Mag God julle met sy Gees vul, sodat julle ook vir 
almal, (maak nie saak watter kleur, taal, kultuur, ryk of arm, mooi of lelik) van 
Sy wonderlike liefde vertel.” 
 

9. Kleingroepaktiwiteit    10 minute 
Die kinders kan hulle Bybels gebruik om Werkkaart 1 te voltooi. 
Wanneer hulle klaar is kan hulle die werkkaart versier. 
Antwoorde vir blokkiesraaisel: 
 
 
 
 
 
   1          2            

   g     3     h            

 2 j e r u s a l e m   e            

   l     a     i            

 3 j o p p e 1 k o r n e l i u s  4       

   w     e     i     s       

5 r e i n    n     g     t      5 

   g        4 t e v r e d e      b  

    e       6    g  7   f      a 
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   s      a    e  p 8 j a a r    r 

      6 f e n i s i e  a   n      n 

         t    s  u   u      a 

         i      l   s      b  

         o      u          a 

        7 g r i e k s s p r e k e n d e s 

         i                 

         e                

 
 

10.  Uitstuur       5   minute 
 
Wie ken jy wat van ’n ander plek af kom? Vertel hom/haar hoe die Here gesorg 
het dat Christene na veskillende plekke toe moes trek sodat ander mense die 
Goeie Nuus kon hoor. Die Here het ’n doel met ons lewe, waarheen Hy ons ookal 
stuur. 
 

12.  Afsluiting      5    minute 
Gee elke kind geleentheid om een ding te noem waarvoor die groep vir hulle kan 
bid.  Dit kan iets wees wat hulle vir die Here wil vra of waarvoor hulle kan dankie 
sê. 
Laat die kinders dit in hulle gebedsboekie skryf.  Indien daar ‘n gebed is wat 
beantwoord is, wat die vorige 2 weke ingeskryf is, kan julle dit daarby inskryf. 
 

1. Vir volgende week   3  minute 
 
Gaan blaai gerus deur jou Bybel en kyk na ‘n paar kaarte daarin.  Kyk hoe 
interessant dit is om Bybelse stede met stede in vandag se tyd te vergelyk.  Dit is 
“after all” steeds dieselfde wêreld as vandag (die name was net ‘n bietjie 
anders)!  
Onthou om julle Bybels volgende week weer saam te bring. 
 


