
Paasfees: 6de Sondag
22 Mei 2022 | OPENBARING 22:1-5

Benodighede:
- Hierdie lesplan (vir elke kind) 

- inkleurkryte  
- 'n flitslig



Hy's by my 
Dit borrel in my

Groet mekaar en check-in  
 Skep ‘n veilige ruimte1.

Sê gou vir mekaar hallo en maak seker jy gee vir
elke maat 'n 'fist-bump.' Hoe gaan dit met julle?

Wat het julle hierdie week gedoen? Kom ons luister
bietjie na ons maats se ervarings van hierdie week. 

Sing saam
Kom ons sing een of meer van die volgende liedjies saam: 

Luister na mekaar:
Ons praat vandag oor God se “nuwe tuin”… Dit is die laaste

hoofstuk in die hele Bybel! Kan julle nog onthou wat is die
eerste storie in die hele Bybel? Gaan dit nie ook oor ‘n tuin
nie? Dink bietjie terug aan daardie storie (Gen. 1 & 2). Aan

die heel einde van die Bybel kom vertel Johannes ons weer
van ‘n tuin, “’n nuwe Eden.” Anders as die eerste Eden is
daar wel geen sonde nie! Net die helder lig van God se

heerlikheid...
Kom ons gaan hoor hoe lyk hierdie nuwe tuin...



DIE NUWE TUIN...
1 Toe het die engel aan my 'n rivier met die
water van die lewe gewys. Dit was helder
soos kristal, en het gestroom uit die troon
van God en die Lam. 2 In die middel, met
die hoofstraat aan die een kant en die
rivier aan die ander kant, staan die boom
van die lewe, wat twaalf keer vrugte dra
– elke maand dra dit vrug. En die blare van
die boom bring genesing vir die nasies. 3
Daar sal geen vloek meer wees nie. Die
troon van God en die Lam sal in die stad
wees, en sy diensknegte sal Hom dien.

Kleur 
my in

4 Hulle sal sy aangesig sien, en sy
Naam is op hulle voorkoppe. 5Daar
sal ook nie meer nag wees nie. Die

behoefte aan die lig van 'n lamp en
die lig van die son sal nie meer

bestaan nie, omdat die Here God
hulle sal verlig, en hulle vir ewig en

ewig as konings sal heers



3. Wonder saam...
Ek wonder....

In God se tuin, hoor ons, is daar nie meer lig nodig nie!
Hoe moet dit wees in ‘n wêreld sonder lig? Dink julle ons
sal ons pad kan vind? Ons sal nie weet waar om te gaan

nie! Tog sê die teks ook: ons het nie meer lig nodig nie,
want God se heerlikheid sal ons pad verlig.  Watse

verskil maak dit dat God ons pad verlig? Waarheen sal
ons loop as God ons lig is? Sal ons dan in die donker

inloop? Nee! Ons sal nader aan God wil loop... 

(Vir die leier):
God se lig trek ons nader aan God... Dit is ‘n besondere

prentjie: ons weet waar om te gaan, ons weet waar God
is. Ons kan net loop na God toe. Ook in ons lewens: as ons

nie weet waar om te gaan nie, moet ons net God se lig
gaan soek. Maar belangrik: God se lig bring ons ook nader
aan mekaar. God trek alles na homself toe aan. God maak
ons heel, God maak ons een. En wat dan? Dan kuier al die
mense (hoe verskillend ook al) saam in God se helder en

beeldskone tuin! Met ander woorde: Jesus se lig trek ons in
‘n nuwe familie in: een waar almal welkom is en waar ons

ware vreugde beleef!



Ons hoef nie in hierdie nuwe tuin van God te verdwaal
of ons eie pad te soek nie. Ons sal weet waar om te
gaan, want God sal ons pad verlig. Neem die twee

aktiwiteit-blaaie. Op die een is daar ‘n flitslig. Knip die
“lig” gedeelte uit. Kleur nou alles rondom die flitslig en
die deel wat jy uitgeknip het donker in. Neem nou die
tweede blaai (prentjie van ‘n tuin). Kleur dit in. Nou vat
jy die flitslig en sit dit bo op die ander blaai. Sien jy hoe

verlig God se lig ons pad?

4. Skep simbole (Graad 1-6) 

Ons gaan kyk hoe dit voel om na God se lig toe te loop. 
Die leier neem ‘n flitslig en staan aan die een kant van die
vertrek, en die kinders aan die ander kant. Sodra die leier
die lig skyn moet almal nader aan die lig hardloop. Sodra

die leier die lig afsit mag hulle nie meer hardloop nie en ook
nie meer beweeg nie. As jy beweeg wanneer die lig af is, is

jy uit (lw. daar moet nie simboliek aan die uit-wees
gekoppel word nie – almal is welkom by God se lig). 

5. Speel

Voorbeeld 
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