
 
 

 
 

 
 

Die grootste geskenk 
Markus 14:1-15:47 

Les 8: Sondag, 13 Maart 2022 
 

Voorbereiding – eie verantwoordelikheid 
Streamers en ballonne (klaar opgeblaas) 
 
Voorbereiding – sal voorsien word 
Afskrif vir elke kind van die prent  
Verskillende kleure kolle wat die kinders kan plak  
Fizzer vir elke kind 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hallo al die maatjies.  Ek is so bly om julle almal hier te sien.  Maar voordat ons begin gesels en stories 
vertel moet ons eers almal mooi kom sit.  Ons sit by God.  God is hier by ons.  Kom ons begin saam 
deur eers te bid vir God.   
Is daar iemand wat wil bid vir ons?   
 

(Gee een of twee kinders geleentheid om te bid.  Nadat die kinders gebid het kan jy bid.) 
 
Hartjie tyd:  
 

 Wie van julle hou van partytjies? 

 Hoekom hou ons van partytjies? 
 
Daar is baie redes hoekom ons partytjies hou.  Ons hou partytjie as iemand verjaar of as iemand trou.  
Soms hou ons partytjie om vir iemand totsiens te sê.   
Voordat ons ’n partytjie hou moet ons alles goed beplan.  Ons moet besluit wat ons by die partytjie 
gaan doen en wat ons gaan eet?  Watter soort kos of koek daar gaan wees?  Wie gaan ons almal nooi 
en wanneer ons die partytjie gaan hou. 
 

 Met iemand se verjaarsdag bring almal geskenke vir die een wat verjaar.  Watter geskenk het 
jy al gekry wat vir jou baie beteken het?  

 
 

Sing tyd 
 
Here Jesus ek is klein 
Loof Hom met die tromme 
 



 
 
 
Ogies tyd: 
 
Ons is almal Jesus se dissipels.  Dit beteken ons is sy kinders en ons volg hom.  Dit beteken ons leef 
soos Jesus ons vra om te lewe.  Ons luister na wat Hy in die Bybel skryf en ons onthou dit.  Ons is lief 
vir ander mense.  Wanneer ons vir Jesus lief is en leef soos Hy vra, sal ander mense weet ons is sy 
kinders, sy klein dissipels.   
 
Terwyl Jesus op aarde was het hy geweet hy kan nie vir altyd hier wees nie en dat hy sal moet 
teruggaan na die hemel waar God bly.   
 
Eendag ’n kort rukkie voor Jesus sou dood gaan, het Hy saam met mense geëet.  Terwyl Jesus daar is, 
kom daar ’n vrou Maria Magdalena na Hom toe.  Sy het vir Jesus ’n baie duur geskenk kom gee.  Sy 
het vir Hom olie gebring en dit oor sy voete uitgegooi.  Dit was nie kookolie soos mamma in die 
kombuis gebruik nie.  Hierdie was baie duur olie en dit het lekker geruik soos parfuum.  Maria het die 
olie oor Jesus se voete gegooi en hom gesalf.   
 
Ore tyd:   
 

 Watter soort geskenk sou jy vir Jesus wou gee? 
 
Maats die grootste geskenk wat ons vir Jesus kan gee, is om vir hom te sê dat ons glo in Hom en ons 
glo dat ons sy kinders is.  En as ons God se kinders is kan ons weet dat ons eendag in die Hemel saam 
met Hom gaan partytjie hou! 

 
 
Handjie tyd: 
 

 Deel vir die kinders fizzers uit.  Sommer net want dis partytjiekos en 
lekker.   

 Laat die kinders die prent inkleur en versier.   
 
 
Kom ons BID saam:   
 

Dankie Jesus dat U so lief is vir my dat U vir my gesterf het.   
Dankie dat U my U kind noem.  Ek is lief vir u.  Amen” 

 


