
 
 

 
 

 
 

Verloste Ek 
Efesiers 2:4-10 

Les 11 : 8 Mei 2022 
Sal voorsien word 
 ‘n Karton prentjie met Jesus en ‘n kind op 
Stukkie tou vir elke kind wat kan ryg deur die karton 
 
Hallo al die maaitjies.  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:  
 

Sal voorsien word 
Stuk tou of blinddoek om twee bene aan mekaar vas te bind 

Was julle al ooit vasgebind aan iemand? 
 
Wie van julle het al drie been resies gehardloop?  (Verduidelik vir die kinder hoe dit werk) 
 
Hoe dink julle moet dit voel om vir ewig aan jou maaitjie wat saam met jou driebeen resies hardloop 
vasgebind te wees? 
 
Of wie wil vir altyd aan hulle boetie of sussie vasgebind wees? 
 
Hoe sal jy gaan gaan slaap, opstaan, eet, skool toe gaan, kuier, sport beoefen, vakansie hou...? Hoe 
dink jy? 
 
Miskien antwoord jy vir my: " Dit hang net af aan wie ek vas is." 
 
Singtyd 
 
Ogiestyd: 
 
Die Bybel leer ons dat ons aan iemand vas is.  En daardie persoon is Jesus.  Jesus het homself aan ons 
kom vasmaak toe Hy aan die kruis dood gegaan het en weer opgestaan het.  En niks kan ons ooit los 
maak van Jesus nie.  Die Bybel sê Jesus het ons innig lief.  
 



Dit beteken Hy is IN ons.  Dis hoe vas ons aan Hom is.  Die nagmaal help ons om dit te verstaan. 
As ons die broodjie breek in die kerk en dit eet moet ons onthou dat Jesus se lyf op die kruis baie seer 
gekry het.  Jesus se lyf sê ons het gebreek vir ons.  En daardie breek is die straf op ons sonde.  Anders 
sou ons so moes breek.  Jesus het in ons plek gebreek.  Dit is genade.   
 
Die druiwe sappie wat ons drink laat dink ons aan Jesus se bloed.  Maar sy bloed het ons skoon kom 
was.  En as ons daardie druiwe sappie drink word dit so deel van ons.  Dit word ingeneem deur ons 
lyfies.  Jesus is so deel van ons.  Hy is in ons.  En hy het ons innig lief.   
 
Innig beteken Jesus het ons so lief daar is niks wat ons kan doen wat hom liewer vir ons sal maak nie 
en niks wat ons ooit sal doen sal hom minder lief maak vir ons.  Hy het ons innig lief.  Sy hart klop 
warm vir ons.  Hy is sterker as die dood.  En ons is vas aan Jesus wat sterker is as die dood.  En dit alles 
kry ons soos ’n persent.  Ons kry dit net.  Jesus gee dit vir ons want Hy is lief vir ons.   
 
Handjietyd: 
 

 Deel vir elke kind ’n karton prentjie uit van Jesus wat ’n kind vashou.  Druk twee gaaitjies 
daarin 

 Deel vir elke kind ’n toutjie uit 

 Hulle kan nou dit bind om Jesus en die kind 
 
 
Kom ons BID saam:   
 
“Jesus baie dankie dat U ons koning is.  Dankie dat ons vir ewig aan U vasgebind is deur Jesus se kruis.   

Amen” 


