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Benodighede:
- Hierdie lesplan (vir elke kind) 

- inkleurkryte  
- Stroke kleurpapier 



As the world shakes 
Loof Hom met die tromme

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:

Hoe dink julle voel dit om in die tronk te wees? Was julle al
ooit by die tronk? Dalk was jy al "gehok"? Maar belangriker:
Was daar dalk al ooit ‘n tyd in jou lewe wat jy “vasgevang”
gevoel het? Asof jy nêrens kan gaan nie? In ‘n donker gat

sonder enige hoop? Vandag hoor ons ‘n verhaal vas Paulus
en Silas (twee van die eerste Jesus-volgelinge) wat in die

tjoekie sit sonder enige uitkoms!



PAULUS & SILAS 
IN DIE TRONK...

22 Die skare het toe ook teen hulle gedraai,
en die stadsbestuurders het hulle klere laat
afskeur en beveel dat hulle met stokke
geslaan moet word. 23 Nadat hulle met baie
houe geslaan is, is hulle in die tronk gegooi,
en is die tronkbewaarder opdrag gegee om
hulle baie goed te bewaak. 24 In die
uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in
die binneste deel van die tronk gegooi en
hulle voete in die blok vasgeklem. 

Kleur 
my in

25 Om middernag was Paulus
en Silas besig om te bid en

tot lof van God te sing, en die
gevangenes het na hulle

geluister. 26 Skielik was daar
'n hewige aardbewing, sodat

die fondamente van die tronk
geskud het. Al die deure het

onmiddellik oopgegaan, en
almal se boeie het losgegaan. 



27 Die tronkbewaarder het wakker
geskrik, en toe hy sien dat die tronk se
deure oop was, het hy sy swaard getrek
en wou homself doodmaak, omdat hy
gedink het dat die gevangenes ontsnap
het. 28 Maar Paulus het hard uitgeroep:
“Moenie jouself leed aandoen nie, want
ons is almal hier!” 29 Die bewaarder het
vir lig gevra, ingestorm en bewend voor
Paulus en Silas neergeval. 30 Hy het hulle
na buite gelei en gesê: “Menere, wat
moet ek doen om verlos te word?” 31 En
hulle het geantwoord: “Glo in die Here
Jesus, en jy en jou hele huishouding sal
verlos word.” 32 Hulle het toe die woord
van die Here aan hom en almal in sy huis
verkondig. 33 En hy het hulle op daardie
uur van die nag saamgeneem en hulle
wonde gewas. Hy en al sy mense is
onmiddellik gedoop. 34 Hy het hulle na sy
huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy
hele huishouding was jubelend, omdat
hulle tot geloof in God gekom het.



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

Die Bybel vertel ons dat toe Paulus en Silas in die tronk
was hulle gebid het en God geloof het. Is dit nie snaaks
nie? Waarom sou hulle in daardie moeilike situasie vir

God bid en sing? Ons hoor toe van ‘n wonderwerk: die
kettings word oopgebreek en hulle kan ontsnap. Is dit
nie onregverdig dat mense sommer net uit die tronk

kan ontsnap nie? Hoekom sou die Here hulle wou
vrylaat? Ons hoor ook dat selfs die tronkbewaarder

gesien het wat gebeur het en toe sommer wou bekeer.
Waarom dink julle wou hy verlos word? Hy was nie eers

in die tronk nie! Waarvan wou hy dan verlos word? 

(Vir die leier):
Wat hier gebeur is besonders. God is aan die kant van die

gevangenes. Paulus en Silas was juis in die tronk omdat
hulle God se werk gedoen het en daardeur mense (die

politieke elite) kwaad gemaak het. Wat is die prys wat ons
vir ons Christenskap moet betaal? Kan ons vertrou op

God dat God ons sal beskerm wanneer ons ook doen wat
nodig is volgens God se wil? Ons moet ook dink aan die

tronkbewaarder. Hy moes ook verlos word daardie aand.
Nie van fisiese gevangeskap nie, maar waarvan dan?



Ons gaan ‘n papier-ketting maak. Dit is baie
eenvoudig: neem stroke papier en vou die punte na
mekaar toe sodat dit ‘n sirkel vorm. Plak die twee

punte aan mekaar vas. Vat nou nog ‘n strook, vat dit
deur die eerste sirkel en plak ook daardie strook se

punte aan mekaar vas. Gaan so aan totdat jy ‘n
ketting het. Skryf nou op elke las van die ketting iets

neer waaroor jy wil gaan bid by die huis. Op die manier
onthou ons hoe Paulus en Silas gebid het binne hulle

onsekerheid. Gaan huis toe en bid elke dag vir een van
die skakels (verkieslik saam met jou gesin). 

 

4. Skep simbole (Graad 1-6) 

Maak ‘n mens-ketting. Almal hou aan mekaar se hande vas
(onthou om te sanitise). Loop nou om die saal of vertrek.
Soos wat ons aangaan loop ons al vinniger. Die voorste

persoon gee die pas aan en kan enige rigting inslaan soos
hulle goed dink. Ons hou so aan totdat ons ketting breek.

Weer onthou ons: God kom maak ons vry. 

5. Speel

Voorbeeld 


