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“A person is a person,  
no matter how small” 
Graad 4-6 
Program 9  

 
Teksverwysing: Handelinge 10:1-38 
Fokusteks:   
Handelinge 10:34b  “Nou weet ek God het nie witbroodjies nie.  God trek 
niemand voor nie.  Hy is die Vader van elkeen wat vir Hom lief is en doen wat 
reg is.  Dit maak nie saak wie jy is of aan watter volk jy behoort nie.” 
(Bybel@kinders) 
 

Doel van die program 
 

Aan die einde van die program moet die Bybelreisigers besef:  
 Dat daar ‘n groot Bybelse waarheid uit die aanhaling uit die fliek van 

verlede week (“Horton hears a Who”) is:  “A person is a person no 
matter how small”. 

 Dat Jesus gekom het om mense te oortuig dat GEEN faktore ons mag 
weerhou daarvan om die evangelie van Jesus Christus, met ander te deel 
nie. 

 Dat vir God, daar geen onderskeid tussen verskillende rasse, klasse, tale, 
kulture, posisie in die samelewing of selfs ekonomiese klas, nie!  

 

Voorbereiding tuis 
 

Lees Handelinge 10:1-38 deur. Bid dat die Here hierdie teksgedeelte 
vir jou lewend sal maak.  Dat jy, as aanbieder introspeksie sal doen 
en deur die Gees van God, oortuig sal word, daarvan dat ras, klas, 
taal, kultuur of ekonomiese klas, vir God geen onderskeid bring nie. 
 

Familienuus            3 minute  
 

Aanbieder wens kinders wat in die week verjaar het, of wat in die volgende week 
gaan verjaar, geluk.  Gee vir die kinders geleentheid om die volgende stelling te 
voltooi:  Ek het hierdie week piepklein gevoel toe.... 
Deel enige ander nuus van belang. 
 

Gebed       3 minute 
 

Bid dat God ons elkeen daarvan sal oortuig dat elkeen van ons yslik-groot in sy 
oë is, al is ons piepklein in die oë van die wêreld.  Vra ook dat die Here ons sal 
help om dit reg te kry om mense wat anders as ons is en dink, deur sy oë te kan 
sien. 
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God verbreek grense         12 minute 
  

Deel aan elke reisiger ‘n kopie van Werkkaart 1 ( wat oor die teksgedeelte 
van Handelige 10:1-23, gaan) uit.  Lees saam met die kinders deur die 
Werkkaart.   
 

 Laat hulle telkens die prentjie met die gepaste woord vervang. 
 Gee vir een of meer uit die groep geleentheid om oor die teksgedeelte 

te gesels en te vertel wat hulle daaruit verstaan. 
 Benadruk hoe groot stap dit vir Petrus was om te neem. 
 Probeer dit vir hulle verduidelik aan die hand van ‘n situasie uit ons 

huidige tyd en omstandighede wat toepaslik sal wees. 
 Vra vir die kinders om vir jou een of meer voorbeelde te gee van “so ‘n 

groot stap wat hulle, in hulle eie lewens, kan oorbrug”. 
 

“A person is a person no matter how small”   
12 minute 

 
Kry ‘n volunteer uit die groep om in slegs 10 sinne aan die groep te vertel wat 
hulle van die vorige week se DVD, “Horton Hears a Who”, kan onthou? 
 
Deel met hulle dat jy met hulle wil gesels oor een sinnetjie uit die fliek, wat ‘n 
paar maal herhaal is, wat ‘n ontsettende belangrike lewensles is: 
“A person is a person no matter how small” .   
Plak Hulpmiddel 1 (met hierdie woorde daarop), teen die muur vas, sodat hulle 
dit duidelik kan sien.  Herhaal die woorde meer as een maal, deur dit baie stadig 
te lees.  
Gee vir elkeen in die groep geleentheid om op ‘n klein papiertjie, in slegs een of 
twee sinne te skryf, wat hierdie woorde vir hulle beteken. 
Gee vir elkeen van die groepslede geleentheid om vir die groep te lees wat hy/sy 
op die papiertjie neergeskryf het.  Gesels in die groep ‘n bietjie hieroor. 
Gee geleentheid vir hulle om te vertel hoe hulle dink dit by die voorafgaande 
teksgedeelte aansluit. 
Dit sal goed wees as julle by die volgende punte kan uitkom: 

 God het alle mense verskillend gemaak. 
 Die uniekheid van mense ten opsigte van voorkoms, persoonlikheid, ras, 

kleur, sosio-ekonomiese klas en ouderdom. 

 Die feit dat elkeen van ons, ‘n opdrag het om die evangelie met ander te 
deel ten spyte van bogenoemde verskille. 

 

Kleingroepaktiwiteit    10 minute 
 
Deel aan elkeen in die groep die volgende boekmerkie uit (Werkkaart 2). 
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Die een kant van die boekmerkie het die aanhaling uit Horton hears a Who, 
daarop (“A person is a person, no matter how small”).   
Laat die kinders eers op die blanko-kant van die boekmerk, self die teksvers van 
Handelinge 10:34 uit die Bybel, skryf. 
Handelinge 10:34b  “Nou weet ek God het nie witbroodjies nie.  God trek 
niemand voor nie.  Hy is die Vader van elkeen wat vir Hom lief is en doen wat 
reg is.  Dit maak nie saak wie jy is of aan watter volk jy behoort nie.” 
 
Die kinders kan, die boekmerkie versier, die prent van Horton (aan die een kant) 
inkleur, ‘n lintjie deursteek en knoop. 
 

Uitstuur       3   minute 
Verduiduidelik aan die kinders:  net soos wat die mens so klein en nietig is soos 
die Who’s, net so verskriklik groot en Almagtig is die Here.  Hy kan enige iets, 
enige tyd doen. Kyk hierdie week wie hulp nodig het – enige persoon van watter 
afkoms ookal. Vra die Here om jou te wys wat jy moet doen. 

 
Afsluiting      3 minute 
 
Bid en dank die Here daarvoor dat Hy ons so goed ken en selfs weet hoeveel 
hare daar op ons kop is. 
 

 


