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                    Bybelreisigers is getuies  
  in die wêreld 

Kleingroep vir Graad 4-6 
Program 13  

 
Program  13 Jaar 3 Hooflyn G: Eerste gemeente tot einde van 1ste 
sendingreis.  
Teksverwysing: Handelinge 13 
 
Fokusteks:   
Handelinge 13:3b  “Julle moet oral in die wêreld die mense van Jesus vertel” 
(Bybel@Kinders) en 
Handelinge 13:32 en 33a  “En nou verkondig ons aan julle die goeie 
boodskap:  God het die belofte aan julle voorgeslagte waar laat word.  Hy het vir 
ons, hulle nageslag, vervul deur Jesus te laat opstaan uit die dood.” (NLV) 
 

Doel van die program 
 

Aan die einde van die program moet die kinders besef dat: 
  God al sy kinders roep om sy getuies te wees, 
 almal van ons se geestelike gawes, passie, persoonlikheid en 

evangeliesasiestyle, verskillend is, 
 dit nie saak maak wat jou styl is nie: God wil jou gebruik, net soos jy is!  

 

Voorbereiding tuis 
 

Lees Handelinge 13 ‘n paar maal deur.  Probeer om dit in meer as 
een Bybelvertaling te lees. Probeer om die Hoofstuk ook in die Bybel@Kinders, 
deur te lees.   
Bid die Here se seën op die voorbereiding en aanbieding van die program af. 
Lees die verhaal  “’n Heerlike nuwe vriendskap” (Punt 8 van hierdie week se 
program), ‘n paar maal by die huis deur.   
 

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 
 Bybels vir elke kind in die groep 

 Vir elkeen in die groep ‘n kopie van Werkkaart 1.   
 Potlode of penne waarmee die artikel geskryf kan word. 
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Program 
 

1. Verwelkoming en seëngroet                                               2     minute  
2. Lofprysing 6  minute 
3. Offergawes 3  minute 
4. Familienuus 5     minute 
5. Gebed 3  minute 

Kleingroepbyeenkoms 
6. Teenwoordigheidsregister 2 minute   
7. Omgeetyd 4 minute 
8. ‘n Heerlike nuwe vriendskap 10    minute 
9. Almal so eenders, maar tog so anders 12 minute 
10. Kleingroepaktiwiteit 7 minute 
11. Uitstuur                                                                            5    minute 
12. Afsluiting  4 minute 

 
 

Gradegroepbyeenkoms 
 
1.  Verwelkoming en seëngroet        2 minute  
Groet al die kinders.  “Vandag gaan ons leer wat Jesus vir ons uit Handelinge 13 
wil leer.  Paulus het vir die gemeente gesê, en dit wil ek ook graag aan julle sê:  
“Julle moet mooi luister na wat die Bybel sê.  Laat Jesus ALTYD die belangrikste 
persoon in julle lewe wees”. 

 

2.  Lofprysing           6 minute 
Die kinders kry die geleentheid om ‘n paar bekende lofliedere tot eer van die 
Here te sing.  Kies noukeurig liedere wat jy weet wat lekker en maklik deur die 
kinders gesing word. 
 

3.  Familienuus                 5 minute  
Aanbieder wens die kinders wat in die vorige week verjaar het, of wat in die 
volgende week gaan verjaar, geluk.   
Gee geleentheid aan enige kind in die groep om met die kinders te deel hoe hulle 
‘n wonderwerk in hulle lewens ervaar het gedurende die vorige week.  
Beklemtoon, dat God ook deur klein dingetjies, daagliks, wonderwerke in ons 
lewens doen. 
 

4.  Offergawes             3 minute 
Gee geleentheid dat diakens die offergawes opneem.  Wanneer al die offergawes 
opgeneem is, kan daar ‘n seëngebed oor die gebruik daarvan gebid word.  
Herinner kinders aan die projek wat julle as Bybelreisigergroep ondersteun.   
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5.  Gebed              3 minute 
Dank die Here daarvoor dat Hy ons elkeen so uniek gemaak het.  Dankie dat ons 
kan weet, dat Hy ons almal, maak nie saak hoe verskillend ons is nie, nodig het 
om sy Woord aan die wêreld te verkondig.   
 
Gee vir kinders geleentheid om na hul kleingroepe toe te beweeg.   
 

Kleingroepbyeenkoms   
 

6.  Teenwoordigheidsregister                 2 minute 
Plak plakkers op elke kind se visumsertifikaat (teenwoordigheidsregister).   
 

7.  Omgeetyd        4 minute 
Gee geleentheid vir die kinders om te vertel van enige van die gebede wat oor 
die afgelope paar weke in hulle gebedsboekie ingeskryf is, wat moontlik deur die 
Here beantwoord is.  Indien daar ander sake van belang, soos verjaarsdae is, 
kan dit ook aangespreek word.  
 

8.  ‘n Heerlike nuwe vriendskap  10 minute 

Deel die volgende verhaal met die kinders. 
 
“Jan-Alwyn en Deon is beste maatjies by die skool.  Mamma het al dikwels vir 
Jan-Alwyn vertel dat sy dink, die rede waarom hulle twee so lekker speel, juis is 
omdat hulle twee so verskillend is”.  Jan-Alwyn het nog nooit mooi verstaan wat 
sy ma hiermee bedoel nie, maar... dit is tog in elk geval nie wat saakmaak nie.   
 
Deon het ‘n baie stil geaardheid.  Hy sal eintlik net gesels wanneer hy mense 
regtig goed leer ken het.   
Jan-Alwyn was ‘n regte babbelbek wat sommer land en sand met enige 
vreemdeling gesels. 
 
Tydens die Oktober skoolvakansie het Deon saam met Jan-Alwyn en sy gesin na 
‘n heerlike vakansie-oord, so 2 ure van die huis af gegaan. 
 
Hulle het sommer al die eerste middag, ‘n vreeslike oulike maatjie by die 
swembad ontmoet.  Henré was net een jaar ouer as hulle, maar die drie het 
sommer dadelik lekker ”ge-click”. Hulle het heeldag saam geswem, fiets gery en 
sommer net lekker saamgespeel.   
Die tweede oggend, het hulle mekaar al vroeg by die put-put -baan ontmoet en 
nog ‘n lekker dag van saamspeel, het vir hulle voorgelê. 
 
Teen Woensdagmiddag het mamma vir Henré genooi om die aand saam met 
hulle vleis te kom braai.  Die hele aand het die drie seuns om die vuur gelag en 
grappe gemaak terwyl Jan-Alwyn se pa die vleis gebraai het. 
 
Nadat almal hulle kos opgeskep het, is hulle nader geroep vir die tafelgebed.   
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Henré het sy twee nuwe maats baie benoud aangekyk.  “Immmm, ons doen nie 
eintlik dít voordat ons gewoonlik eet nie”  het hy vir Jan-Alwyn gefluister.  
“Toemaar”, het Jan-Alwyn hom gerus gestel, “maak maar net jou oë toe.  Pappa 
dank net vir God vir die heerlike kos wat ons kan eet”. 
 
Nadat Henré, laat daardie aand, terug na sy ma-hul se woonwa is, het Jan-Alwyn 
met Deon en sy ma en pa hieroor gesels. 
 
“Sjoe mamma, ek het nog nooit gedink ek ken iemand of het iemand ontmoet, 
wat nie die Here ken nie”, was Jan-Alwyn se woorde aan sy ouers.  “Hoe vertel 
‘n mens nou eintlik vir iemand van die Here, wat Hom nie ken nie?”  
 
“Hoe sou julle twee seuns dink, gaan ‘n mens nou te werk gaan?”  het Jan-Alwyn 
se pa aan hulle gevra. 
 
“Ek het nou net aan ‘n great plan gedink!”  roep Jan-Alwyn uit.  “Ek dink ek gaan 
sommer more-oggend, die eerste ding vir hom vertel wat Tannie Leanie, verlede 
Sondag by die kerk vir ons geleer het.  Sy het mos vir ons geleer van die 
“Woordlose boekie”.  Ek dink juis ek het my boekie in my Bybel gebêre.   
Ek sal saam met hom deur die boekie blaai en vir hom elke bladsy verduidelik.  
Daarna sal ek vir hom sê om agter my aan te bid, en dan kan hy ook sy hart vir 
Jesus gee.”  het Jan-Alwyn dadelik gesê. 
 
Oudergewoonte was Deon maar tjoepstil.   
 
“En jy Deon?”, het Jan-Alwyn se ma gevra.  “Wat dink jy sou jý doen om vir 
Henré van Jesus te vertel?”   
Deon was maar effens huiwerig “Sjoe tannie.... ek dink darem nie ek sal dit wat 
Jan-Alwyn nounet gesê het, so maklik kan doen nie....” 
 
Gee geleenheid vir die groep om oor hierdie verhaal te gesels.  Dit sal goed wees 
as jy kan beklemtoon hoe ontsettend belangrik “vriendskappe” is in die 
verkondiging van die goeie nuus van Jesus Christus. 
 

9.  Almal so eenders, maar tog so anders 
                                                                         12 minute 
 
In Handelinge 13, lees ons van die begin van Paulus se eerste sendingreis.  Dit 
beteken maar bloot dat dit die begin was van ‘n opwindende reis, waartydens 
Paulus na ‘n groot klomp dorpe en stede toe gegaan het en vir ‘n groot klomp 
mense, die goeie nuus van Jesus Christus verkondig het. 
 
God gee aan ons elkeen ook die opdrag om sy Woord met ander te deel. 
 
Gesels met die groep oor die volgende: 
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 Dat elke mens jou unieke persoonlikheid en omstandighede, moet gebruik 
om Jesus se boodskap aan ander oor te dra.   

 God het juis aan elkeen van ons unieke eienskappe gegee, omdat Hy ons 
elkeen verskillend wil gebruik. 

 Jy hoef nie noodwendig enige, wildvreemde persoon trompop te loop en 
van Jesus te vertel nie, maar jy kan ook deur jou alledaagse manier van 
lewe, vir iemand evangeliseer.  

 3 aspekte wat ‘n groot invloed sal hê op die manier wat jy die Woord van 
God met ander deel, is  1.  Jou persoonlikheid 

2.  Jou geestelike gawes en 
3.  Jou passies 

 Jy behoort nooit minderwaardig/minder effektief  te voel as jou styl totaal 
verskil van iemand anders s’n nie. 

  Daar is talle voorbeelde in die Bybel van verskillende mense wat 
verskillende style gehad het. 

 Dit is ‘n deurlopende proses waardeur die Here sal aanhou om jou te vorm 
en verander. 

 Baie gelangrik:  God se opdrag is om Hom te dien en ander van Hom te 
vertel. 

 
9.Kleingroepaktiwiteit                                   7 minute 
 
. 
Deel aan elke kind ‘n kopie van Werkkaart 1 uit.  Hulle gaan geleentheid kry 
om 2-2 saam te werk en die Werkkaart te voltooi 
 

10.  Uitstuur          5   minute 
 
Wees hierdie week bereid om deur die Here gebruik te word om met iemand na 
die Here toe te lei. Oefen voor die spieël wat jy gaan sê. 
   

11.  Afsluiting         4  minute 
Laat een of meer kinders geleentheid kry om kortliks te vertel van ‘n keer wat 
hulle die evangelie met iemand anders gedeel het. 
Bid saam en prys die Here vir sy goedheid. 

 
 

 


