
[Vir die fasiliteerder]: Die fasiliteerder begin met ‘n lekker
liedjie wat al die kinders net aan die beweeg kry. Ons doen dit
sodat die opgewondenheid wat in die kerk geskep is net
deurgevoer word na die saal toe. Dit maak ook die kinders rustig
en op hul gemak. 
Hierna neem die fasiliteerder twee diep deursigtige bakke/ houers
met water in en plaas dit op ‘n tafel sodat die kinders dit kan sien.
Vra nou vir die kinders: “wat hou ons veilig as ons in gevaarlike
situasies is?” U kan dit selfs meer spesifiek maak: wat hou
brandweer-persone veilig wanneer hulle in ‘n vuur moet instap? (‘n
baadjie, harnas ens.); wat hou fietsryers veilig as hulle op ‘n
bergpaadjie gaan ry? (‘n fietshelm); wat hou ons droog wanneer
ons in die reën gaan stap? (‘n reënbaadjie of sambreel) en so
aan. Neem nou twee lemoene. Die een het ‘n skil aan en die ander
is reeds geskil. U kan nou aan die kinders verduidelik hoe ‘n
lemoen se skil dit ook beskerm teen wind en weer. Vra nou weer:
“wat dink julle gaan gebeur wanneer hierdie (wys na die geskilde
lemoen) lemoen in ‘n storm vasgevang is?” “En wat van dié een?”
(wys na die ander ongeskilde lemoen). Gooi nou die geskilde
lemoen in ‘n bak water. Dit gaan sink. Neem dan die ongeskilde
lemoen en gooi dit ook in die water. Dit gaan dryf. Verduidelik
nou vir hulle hoe die skil die lemoen beskerm in die "storm." 

[Lessie]: Het julle geweet dat God ons veilig hou? God se
teenwoordigheid is soos ‘n skil wat ons beskerm wanneer ons in
die diep kant van die lewe ingegooi word. Dít beteken natuurlik
nie dat ons nooit moeilike tye sal beleef nie. Nee, as gelowiges
moet ons baie storms in ons lewe binnegaan. Maar tog kan ons
weet: God hou ons veilig. God is by ons. God beskerm ons. 

Grootgroep aktiwiteit: 'n Lemoen wat dryf? 

Tyd: 15-20 Min.
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Om te weet dat ons veilig in die Here se huis is. Daarom hoef ons nie
bang te wees nie en kan ons die Here (en ander) met oorgawe dien.  

Ons doelwit vir hierdie Sondag is... 

Gasvryheid 

Ons roeping-fokus vir hierdie Sondag is...

[Almal is nou in kleingroepe] 
Kom ons bid saam: Here mag ons ons lewe lank in U veilige huis
woon om U goedheid te belewe (Ps. 27). Dankie dat ons weet dat
U ons veilig hou en beskerm. 

Luister na God
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Tyd: 7 Min.

Luister na God

Kom ons lees saam uit Psalm 27. (Lees net een keer deur en vra vir
die kinder wat hulle uit die teks uit hoor. Lees dalk weer daarna)

Die Here is die toevlug van my lewe –
vir wie sal ek bang wees? (...)

3 Al sou 'n leër teen my laer opslaan,
sal my hart nie bang wees nie;
al sou 'n oorlog teen my uitbreek,
sal ek nogtans bly vertrou.

4 Een ding het ek van die Here gevra
en dit sal ek bly nastreef:
om al die dae van my lewe
in die huis van die Here te woon,
om die lieflikhede van die Here
te aanskou en daaroor
na te dink in sy tempel.

5 Ja, Hy steek my weg
in sy skuiling op 'n dag van onheil;
Hy verberg my in die beskutting
van sy tent; Hy tel my hoog op 'n rots.

8 My hart eggo u woorde:
“Julle moet my teenwoordigheid opsoek!”
U teenwoordigheid, Here, soek ek op.
9 Moet u gesig
nie vir my verberg nie,
moet u dienskneg
nie in toorn wegwys nie.
U was my Helper,
moet my nie verstoot of verlaat nie,
God wat my red.
10 Selfs al verlaat my vader en moeder my,
die Here sal my aanneem.

11 Here, leer my u pad,
lei my op 'n gelyk pad,
vanweë my vyande.

14 Wag op die Here!
Wees sterk en hou moed,
ja, wag op die Here!

03
Beantwoord die volgende vraag eerlik: waarvoor is jy bang? Praat
bietjie met mekaar oor die goed wat ons bang maak.

Die teks word aan elke kind uitgedeel. Vra nou vir hulle om
woorde van veiligheid te omkring. Hoeveel woorde kan ons kry?
Wat beteken hierdie woorde? En belangriker: wat beteken dit nou
vir ons? Het julle geweet dat die woorde “moenie bang wees nie”
365 keer in die Bybel voorkom? Hoekom dink julle is dit vir die
Bybel so belangrik dat ons nie moet bang wees nie?

Aktiwiteit: Identifiseer en omkring woorde van veiligheid



Die Here is die toevlug van my lewe –
vir wie sal ek bang wees? (...)

3 Al sou 'n leër teen my laer opslaan,
sal my hart nie bang wees nie;
al sou 'n oorlog teen my uitbreek,
sal ek nogtans bly vertrou.

4 Een ding het ek van die Here gevra
en dit sal ek bly nastreef:
om al die dae van my lewe
in die huis van die Here te woon,
om die lieflikhede van die Here
te aanskou en daaroor
na te dink in sy tempel.

5 Ja, Hy steek my weg
in sy skuiling op 'n dag van onheil;
Hy verberg my in die beskutting
van sy tent; Hy tel my hoog op 'n rots.

8 My hart eggo u woorde:
“Julle moet my teenwoordigheid opsoek!”
U teenwoordigheid, Here, soek ek op.
9 Moet u gesig
nie vir my verberg nie,
moet u dienskneg
nie in toorn wegwys nie.
U was my Helper,
moet my nie verstoot of verlaat nie,
God wat my red.
10 Selfs al verlaat my vader en moeder
my,
die Here sal my aanneem.

11 Here, leer my u pad,
lei my op 'n gelyk pad,
vanweë my vyande.

14 Wag op die Here!
Wees sterk en hou moed,
ja, wag op die Here!


