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Jesus het my mooi gemaak 
Glory to God

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:
Watse superpower wil jy graag hê? Wil jy dalk sterk wees
soos Superman/Superwoman? Dalk soos Ella & Tuck kan

groter of kleiner word? Of soos Spiderman kan spring? In
die Bybel hoor ons ‘n verhaal waar die Heilige Gees vir

mense ‘n soort superpower gee: hulle kan mekaar se tale
verstaan! Imagine jy kan almal in die wêreld se taal verstaan!

Kom ons gaan lees daardie verhaal...



PINKSTERFEES!
1 Toe die dag van die Pinksterfees
aanbreek, was hulle almal op een plek
bymekaar. 2 Onverwags het daar uit
die hemel 'n geluid soos dié van 'n
kragtige stormwind opgeklink, en dit het
die hele huis gevul waar hulle gesit het. 
3 Tonge, asof van vuur, het aan hulle
verskyn, verdeel en op elkeen van hulle
neergedaal. 4 En almal is vervul met die
Heilige Gees, en het in ander tale begin
praat, soos die Gees aan hulle gegee
het om hardop uit te spreek.  

Kleur 
my in

5 Destyds het daar vroom Jode uit elke
nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon.

6 Toe daardie geluid opklink, het die
menigte saamgedrom, en was verward,

omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie
taal gepraat word. 7 Verstom en verbaas

het hulle gevra: “Kyk, is almal wat daar
praat, dan nie Galileërs nie?   



8 Hoe hoor elkeen van ons hulle
dan praat in die taal waarmee
ons grootgeword het? 9 Ons –
Parte en Meders en Elamiete,
inwoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadosië, Pontus
en Asië, 10 Frigië en Pamfilië,
Egipte en streke van Libië in 
die omgewing van Sirene, en
Romeine wat hier vertoef, 

11 Jode en proseliete, mense
van Kreta en Arabiere – ons
hoor hulle in ons eie taal oor

die groot dade van God
praat.” 12 Almal was verstom

en verward, en het mekaar
gevra: “Wat beteken dit tog?”

13 Ander weer het spottend
gesê: “Hulle is vol soetwyn.”



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

Hoe dink julle moes dit gevoel het om daar saam met
die ander dissipels te staan toe die Heilige Gees oor
hulle gekom het? Dink julle hulle was bang? En toe dit

eers gebeur en hulle kan mekaar verstaan, hoe dink julle
het hulle toe gevoel? Waarom dink julle was dit

belangrik vir die Heilige Gees om mense verskillende
(verstaanbare) tale te gee? Help dit ons as ons ander

kan verstaan? Waarmee help dit ons? Help dit ons dalk
om nader aan mekaar te leef, mekaar beter te

verstaan of meer begrip vir mekaar te hê?

(Vir die leier):
Die Heilige Gees kom skep gemeenskap. Daar waar mense
bang en verdeeld was, kom skep die Heilige Gees ‘n diverse

gemeenskap van mense wat nou begrip vir mekaar het.
Dit is die werk van die Gees: die Gees bring ons nader aan

mekaar en help ons om ons verskille op wonderbaarlike
wyse te oorkom. Ná die Pinksterfees sien ons hoe die Gees

keer op keer só optree: as die Een wat die kerk vorm en
verskille oorbrug. Hoe kan ons die kinders help om dít

vandag raak te sien?



Ons gaan ‘n “tonge van vuur” kopband maak. Kyk na die
buitelyne op die aktiwiteitblad. Knip eers die twee lang

stroke uit. Plak hulle aanmekaar sodat dit gemaklik om jou
kop kan pas. Knip nou die drie “vlamme” uit. Kleur elke vlam

verskillend in. Plak dan die vlamme op mekaar van groot tot
klein. Plak dan die stel vlamme op die kopband. Hierdeur
weet ons: die Heilige Gees het ook vir ons die gawe van

begrip en naasteliefde gegee –  dit is Christene se
superpower in ons wêreld van wanbegrip en misverstande. 

4. Skep simbole (Graad 1-6) 

Hierdie speletjie se naam is “waar is jy?” Deel die groot groep
in kleiner groepies op van 2-4. Elke klein groep kry ‘n geheime
woord wat net hierdie groep kan ken (dit kan enige iets wees

soos “hallo” of “koei” of enige ander woord). Kry nou weer
almal in die groot groep. Vra vir hulle om hulle oë toe te maak

en rondom die vertrek te loop. Op die manier verloor hulle
kontak met hulle oorspronklike klein groep. Met hul oë steeds

toe moet die klein groep nou mekaar probeer vind in die
groot groep. Hulle mag net hulle geheime woord uitroep

totdat almal mekaar gevind het. 

5. Speel

Voorbeeld 



A
kt

iw
it

ei
tb

la
d 

 


