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Daar's vissies in die water 
Hy's die Een wat ek liefhet 

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 lees vandag ‘n Psalm. Psalms is gewoonlik geskryf soos
liedjies en gedigte. Veronderstel jy moet ‘n liedjie vir God

skryf... hoe sou dit klink? Wat sou jy graag vir God in ‘n liedjie
wou sê? Kom ons gaan lees saam 'n liedjie wat iemand vir

God geskryf het... 



Here, ons Heer, 
hoe magtig is u Naam 

oor die hele aarde,
U wat u luister

bo die hemelruim vestig.
Deur die mond van kleuters en suigelinge het

U mag gevestig, 
vanweë u teenstanders, 

om vyande en wraakgieriges stil te maak. 
 

Wanneer ek na u hemelruim kyk, 
die werk van u vingers, 

die maan en die sterre wat U gevestig het
 

wat is 'n mens dan dat U aan hom dink,

WAT IS 
DIE MENS?

Kleur 
my in



'n mensekind dat U aan hom aandag skenk?
U het hom net minder

as 'n hemelse wese gemaak;
U het hom met eer en majesteit gekroon.

 
U laat hom heers oor die werk van u hande;

U het alles onder sy voete gestel:
al die kleinvee en beeste,

ja, selfs die diere van die veld,
die voëls van die hemel,

en die visse van die see wat verbytrek
op hulle roetes deur die oseane.

 
 

Here, ons Heer,
hoe magtig is u Naam

oor die hele aarde!



3. Wonder saam...

Ek wonder....
Dink julle God dink aan ons? Waarom sal God aan ons
wil dink? Moet God nie dink aan die sterre in die hemel
en die voëltjies in die lug nie? Tog hoor ons so duidelik in
die Bybel: God dink aan ons! En: God dink baie van ons!
God dink so baie van ons dat God vir ons ‘n massiewe
verantwoordelikheid gee: ons moet na die res van God
se skepping omsien. As jy ooit twyfel of jy “genoeg” is

en of jy “iemand” is, weet dit: vir God is jy genoeg – jy is
met majesteit gekroon! Juis omdat ons vir God genoeg
is kan ons ons verantwoordelikheid met vreugde uitleef:

kom ons gaan maak seker almal (en ook die natuur!)
weet dat hulle vir God genoeg is!

(Vir die leier):
Ons teks maak die mooi sprong van aanbidding na

identiteit en van identiteit na roeping. Die groot God
waarvan vv. 2 & 10 praat dink aan ons (ons diepste

identiteit – God se kinders!); en dit gee vir ons ‘n roeping:
om God te aanbid. Hoe lyk dit om God te aanbid? Ja

lofliedere aan God, maar dan ook: om ons
verantwoordelikheid as rentmeesters van die skepping

met vreugde uit te leef. 



Neem 'n papierbord. Trek lyne daarop sodat dit soos die
aarde lyk. Kleur nou binne die lyne groen in en buite die lyne
blou in. Trek op 'n ander papier die kinders se hande af en

knip dit uit. Plak nou die hande op die buitelyn van die
"aardbol" sodat dit lyk of die hande die aarde vashou. Julle

kan selfs die teks daarop skryf: " Here, ons Heer, hoe
magtig is u Naam oor die hele aarde!" God hou ons in God

se hand, en ons moet die aarde ook beskerm. 

4. Skep simbole (Graad 1-6) 

Maak kleingroepies en neem een groot papier. Dink nou aan
verskillende maniere waarop ons na die aarde kan kyk. Hoe
kan ons vir die diere, plante, water, lug en see sorg? Teken

sommer prentjies. Sodra julle klaar is, dink aan ‘n span-kreet.
Hierdie kreet word julle loflied. Indien daar genoeg tyd is, deel

dit met die ander groepe. 

5. Speel

Voorbeeld 


