
 
 

 
 

 
 

Jesus se kind 
1 Johannes 3:1-7 

Les 12: 15 Mei 2022 
Eie verantwoordelikheid 
Prentjies van Babas en hulle ouers 
Prentjies van Diere met hulle kleintjies 
 
Sal voorsien word 
Aktiwiteitsblad 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.) 
 
Hartjietyd:  
 

 Wie kan vir my sê wat ’n familie is? 

 Wie is almal deel van jou familie? 
 

In ons families is ons lief vir mekaar en soms lyk ons amper ook na mekaar.   
Neem nou die prentjies wat jy gebring het en laat die kinders die prentjies bymekaar pas.  Kies prente 
van diere en hulle kleintjies wat bymekaar sal pas.  
 

 Wie van julle het troeteldiere by die huis? 

 Is julle lief vir julle diere? 
 

Ons kry baie keer hondjies of katjies wanneer hulle nog baie klein is.  Dan maak ons hulle groot.  Hulle 
word ons beste maatjies.  Wanneer hulle nog klein is, gee ons vir hulle kos en water, ons word hulle 
mamma’s en pappa’s en boeties en sussies.  Ons troeteldiere is soos kinders in ons huis.  Ons diere is 
deel van ons familie. 
 
Ogiestyd: 
 
Families bestaan nie altyd net uit die mense in jou huis nie.  Soms word families groter wanneer ons 
iemand aanneem of diere kry.  Aanneem beteken om iemand in jou huis te neem en hulle deel van 
jou familie te maak.   
 



 
Julle ken seker die storie van Tarzan en die gorillas?  Tarzan se mamma en pappa is dood nadat ’n 
luiperd hulle aangeval het.  Nala ’n gorilla het op klein tarzan afgekom.  Sy het hom grootgemaak asof 
hy haar eie baba was.  Sy het hom aangeneem en deel van haar familie gemaak.  Tarzan het by haar 
groot geword.   
 
Al is dit net ’n storie leer dit vir ons dat wanneer ons mense liefhet en hulle deel van ons familie maak, 
dit nie saak maak dat hulle anders as ons is nie.  Hulle is deel van ons. 
 
Oretyd:   
 
Ons leer in die Bybel dat God vir ons baie lief is.  Hy gee vir ons mense hier op aarde wat vir ons sorg 
en wat vir ons lief is.  God is so lief vir ons dat Hy ook ons aanneem as sy kinders.  Hy maak ons deel 
van sy familie.   
 
In 1 Johannes 3:1 staan daar:  “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, Hy noem ons 
kinders van God, en ons is dit ook” 
 
Jy kan God jou pappa noem.  Al kan jy Hom nie sien nie, verander dit niks aan sy liefde vir jou nie.  
God belowe dat Hy jou nooit sal los nie! 
 
 
Handjietyd: 
 

 Deel vir elke kind ’n prentjie uit van kind met kruisie op die voorkop.  Hulle kan dit inkleur. 
 

Kom ons BID saam:   
 

“God ons Vader, dankie dat U my liefhet en my U kind noem.  Amen” 
 


