
 
 

 
 

 
 

In Thomas se skoene 
Johannes 20:19-31 

Les 10: 24 April 2022 
 

 
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:  
(sal voorsien word:  Prentjie met Jesus se hand op) 
 
Ek hoop julle het almal lekker vakansie gehou.  Wie wil vir ons vertel wat julle gedoen het?  (Gee vir 
een of twee maats kans om te vertel) 
 
Vanoggend wil ek by julle hoor het iemand al ooit iets vir jou vertel en dan dink jy:  “NEE, dit kan ek 
nie glo nie.  Dit kan NIE waar wees nie!”  Soos dalk het jy jou maatjie gaan vis vang die vakansie en vir 
jou kom vertel dat hulle ’n haai gevang het en jy dink jou maatjie maak sommer die storie op!  Jy wil 
eers ’n foto van jou maatjie met die haai sien voordat jy hom of haar gaan glo! 
 
Byvoorbeeld:  Het julle geweet: 
 
 Pikkewyne kan tandepasta ruik van 100km ver weg af. 

 
Glo julle my?  (Onwaar) 
 
 Jelly Beans groei aan bome  

Glo julle my?  (Onwaar) 
 
 As die wind waai is die kans 100% dat ’n by jou gaan steek! 

Glo julle my (Onwaar) 
 
 In Japan is hulle waatlemoene nie ovaal rond soos ons s’n nie, maar vierkantig sodat hulle 

beter op mekaar gepak kan word! 
Glo julle my (Waar) 
 
Sing tyd 
 

† Lees jou Bybel, bid elke dag 



Ogies tyd: 
 
Thomas was een van Jesus se twaalf dissipels.  Hy het saam met Jesus geloop en gehoor hoe Jesus 
gepreek het en hy het gesien hoe Jesus mense gesond gemaak het.  Thomas het gesien wat Jesus 
gedoen het, en geglo in Jesus.  
 
Thomas was ook daar toe Jesus gekruisig is en dood gegaan het.  Sy hart was baie seer gewees.  Die 
goeie nuus is dat Jesus opgestaan het uit die dood en lewe.  Die oggend vroeg op Paassondag was 
daar ’n paar vroue by Jesus se graf en hulle het gesien dat dit leeg was.  Jesus self het aan hierdie 
vroue verskyn en vir hulle vertel dat hy leef.  Die Vroue het dit dadelik vir die dissipels gaan vertel.  
Ook vir Thomas.  Maar Thomas kon die vroue nie glo nie.  Hy wou Jesus sien met sy eie oë. 
 
Omdat Thomas nie wou glo nie het hy ’n bynaam gekry:  ongelowige Thomas. 
 
Jesus was nóg steeds lief vir Thomas.  En het later na Thomas toe gegaan.  Thomas kon toe Jesus se 
seerplekke sien.  Thomas kon ook sien dat Jesus lewe! 

 
Ore tyd:   
 
Ons kan ook nie vir Jesus sien nie.  Maar ons weet dat Hy lewe.  En ons weet dat ons sy kinders is.  
Jesus hou daarvan as ons glo in hom selfs al kan ons hom nie sien nie.  En ons weet Jesus is by ons 
want sy Heilige Gees leef hier by ons.     
 
 
Handjie tyd: 
 

(Sal voorsien word) 
 

 Deel vir elke kind ’n karton A5 uit met Jesus se hande op geprint. 
 Hulle moet die kolletjies verbind om Jesus se hande te teken. 
 Laat ’n kolletjie plak waar die spykers deur Jesus se hande was. 

 
 

Kom ons BID saam:   
“Dankie Jesus dat U my elke dag leer dat u my liefhet.   
Dankie dat ek kan glo dat U lewe en my U kind noem. 

Amen” 
 

 


