
 
 
 
 

 
Ek sal gaan 
Jesaja 6:1-8 

Les 16: 12 Junie 2022 
Eie verantwoordelikheid 
Prente van mense met verskillende beroepe, soos verpleegster, n polisiebeampte, ’n dominee met ’n 
toga, ’n sjef of ’n brandweerman. 
Sal voorsien word 
Afskrif van die hand vir elke kind 
Stokkie om die hande op vas te plak as die kinders ’n boekmerk daarvan wil maak 
 
 
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:  
 

 Watter werk doen mamma of pappa, ouma of oupa? 
 
Elke soort werk het spesifieke take wat mense moet doen.  Soms moet mense ook spesiale klere 
aantrek vir hulle werk.  Party mense moet baie lank leer om hulle werk te kan doen.  Ander take is 
maklik sodat enige iemand dit kan doen.   
 
Vandag gaan ons ook kyk wat mense nodig het om hulle werk te kan doen.  (Wys byvoorbeeld die 
prent van die verpleegster en laat die kinders die vrae beantwoord) 
 

 Wat is hierdie vrou se werk? 
 Wat het sy  nodig om haar werk te kan doen? 
 Kan enige iemand ’n verpleegster wees? 

 
 
Singtyd 
 

 Stapsoldaatjie 
 Loof Hom met die tromme 

 
 
 
 



 
Ogiestyd: 
 

 Help jy soms vir mamma of pappa by die huis?   
 Wat is die werkies wat mamma vir jou vra om te doen? 
 Stuur mamma jou soms om iets te gaan sê vir boetie of sussie of pappa? 
 En wat gebeur as jy dit wat jy moet gaan sê verkeerd sê?  Wat gebeur as jy die boodskap nie 

reg oordra nie? 
Dit laat my dink aan die speletjie telefoontjie.  Dit werk so...ons gaan in ’n kring sit.  Een van julle 
begin en fluister die woord wat ek gaan gee in die maaitjie langs jou se oor.  Hy of sy dra dan weer die 
boodskap oor aan die volgende persoon.  Hou so aan todat die boodskap by die laaste maat in die 
groep uitkom.  Hy of sy sê dan die woord hardop sodat ons kan hoor of die boodskap reg oorgedra is.  
(Julle kan dit ’n paar keer speel) 
 
Om die boodskap reg oor te dra moet ons ons ore gebruik om reg te luister.  Maar ons moet ook ons 
monde gebruik het om die boodskap te vertel.  Wanneer ons nie mooi luister nie weet ons nie wat om 
te sê nie.  En wanneer ons nie wil praat nie, kan ons die boodskap nie verder dra nie.  
 
Oretyd:   
 
In die Bybel lees ons baie hoe God gewone mense gebruik om sy werk te doen.  God gebruik nie net 
groot mense of mense wat lank geleer het nie.  God soek net gehoorsame mense wat sal doen wat Hy 
vra.   
In die Bybel is daar ’n boek met die naam van Jesaja.  Jesaja was ’n profeet.  Dit beteken dat God vir 
hom gevra het om ’n spesiale boodskap te vertel aan mense.  Dit was Jesaja se werk.  God het Jesaja 
na ander mense gestuur om hulle te vertel wie God is en hoe lief God hulle het.  Jesaja het 
geantwoord:  “Hier is ek.  Ek sal gaan.” 
 

 Wat het Jesaja nodig gehad om God se boodskapper te wees? (Sy ore, sy mond, voete om te 
loop na ander.  ’n Hart wat lief was vir God.) 
 

Julle kan elkeen ook soos Jesaja ’n boodskapper wees vir God.  Al is jy klein en al kan jy dalk nog nie 
lees en skryf nie kan jy praat.  Jy kan jou mond gebruik om vir ander mense te vertel hoe lief Jesus vir 
hulle is.   
 
Handjietyd: 
 
Ons gaan vandag handjies maak om ons te herinner dat God ons roep om sy boodskappers te wees en 
te doen wat Hy van ons vra. 
 

 Deel vir die kinders hande uit. 
 Laat hulle dit versier en plak op ’n stokkie. 

 
Kom ons BID saam:   
 

“Dankie Jesus dat ek vir U kan werk.  Hier is ek Here, Ek sal gaan.  Amen” 


