
            

            

Gr R tot Gr 3  

OPENINGSGEBED: 
vra vir een van die kinders 

om te open met gebed.

Elkeen van ons het dinge wat vir ons 
belangrik is. Wat vir my belangrik is, is 
dalk nie vir jou belangrik nie. Maar dit 
beteken nie dat dit meer of minder 
werd is nie. Dink gou aan iets in jou 
kamer wat vir jou baie kosbaar is? Wat 
sal dit wees en hoekom?

Markus 12:38-44

Neem saam:

Items wat vir jou belangrik is
Marie-beskuitjies met 
Marshmallows
Versiersuiker en lekkertjies om 
koekies mee te versier.
Sakkies om koekies in te pak

enige ander plek wat die kinders 
graag sal wil sien.

Elkeen van ons het ‘n rede 
hoekom ons sekere goed saam 
met ons op ons reis sal wil neem. 
Daar is geen regte of verkeerde 
antwoord nie, want elkeen kan self 

Vir een is die teddie op jou bed belangrik want jou ouma wat ver bly het 
dit dalk vir jou gegee, vir iemand anders is dit net nog ‘n teddie. Vir een 
is sy lego blokkies belangrik want dit was sy verjaardag geskenk van sy 
beste maatjie, maar vir iemand anders sit dit net nog lego blokkies en 
beteken dit nie veel nie.

Verskillende dinge is vir ons belangrik en het verskillende waardes. 
Maar soms kyk ons so vas in wat iets sou kos in geldwaarde en dink 
iets wat duurder is, is meer werd, en mis soms om te kyk wie het dit vir 
jou gegee en wat dit vir jou beteken wat geld nie kan koop nie.

Kom ons speel ‘n speletjie:
Ek reis na die maan, en saam met my vat ek...
Elkeen kry die geleentheid om die sin te sê en te vertel wat hy of sy 
saam met hulle vat. Dit kan enige iets wees, of dit op die maan gaan 
pas of nie, dit maak nie saak nie. Julle kan ook na ‘n eiland reis of 

besluit hoekom hulle die item wat hulle kies wil saamneem.

Net soos wat dinge vir ons verksillende waardes het, net so is dit 
wanneer ons iets vir iemand gee. Soms sal ons iets weggee omdat ons 
dalk baie van ‘n ding het, byvoorbeeld vir iemand wat koekies bak is dit 
maklik om ‘n pak koekies vir iemand anders geskenk te gee. Maar 
soms gee ons iets soos ‘n toebroodjie vir ‘n maatjie by die skool, al is jy 
dalk nog honger, maar omdat jy weet daadie maatjie het nie vandag 
broodjies ingehad skool toe nie en kry honger.

Ons moet nooit iets weggee en dink hoeveel het dit my gekos het nie.
Ons moet ook nie goed gee om deur ander raakgesien te word nie.
Elkeen moet gee soos hy in sy hart oortuig is.

Dis nie wwat jy gee nie,
maar hhoe jy gee!

Hierdie liedere is slegs voorstelle. 
Sing gerus iets wat meer bekend is.

Liedjie: Die liefde van Jesus
Die liefde van Jesus is wonderbaar
Wonderbaar, prys Sy naam
Die liefde van Jesus is wonderbaar
Wonderbaar vir my
Kom ons verheerlik Sy Naam
Kom ons verheerlik Sy Naam
Die mense verander maar Jesus nooit
Kom ons verheerlik Sy Naam

Liedboek: Loof Hom met die tromme
Loof Hom met die tromme
Loof Hom met die harp
Loof Hom met die klinkende simbale
Alles wat asem het
Loof loof die Here
Alles wat asem het
Loof loof die Heer

Prys Hom met jul stemme
Prys Hom uit die hart
Prys Hom in die Hemel en op aarde
Alles wat asem het
Loof loof die Here
Alles wat asem het
Loof loof die Heer
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ander raak gesien te word Hulle wil altyd op die beste plekke gaan sit 
om raak gesien te word deur mense. Vir hulle gaan dit altyd ook wat 
hulle het en wie hulle raaksien.

Dit is nie goed wat vir God iets tel nie. Jesus kyk na ons harte. Hy kyk 
na hoe ons ander behandel. Hy kyk na wat ons doen met wat ons het. 
Gee ons net om raak gesien te word, of gee ons wat ons het, om ander 
te help en om vir Jesus bly te maak?

Kom ons lees in die Bybel waar Jesus die mense leer hoe ons moet 
gee.
Lees vir die kinders voor uit Mark.12:38-44

Ons sien in die gedeelte dat dit nie vir Jesus belangrik is om die beste 
klere en die rykste goed te hê nie. Jesus stel nie belang in hoe bekend 
of hoe ryk ons is nie. Hy kyk na ons harte. Wat maak ons met wat ons 
het. Dit is nie verkeerd om geld te hê nie, maar as jy dink jy is 
belangriker as iemand anders omdat jy meer geld het, dan is dit 
verkeerd.

Die weduwee wat net  2 muntstukkies in die offerkis kon gooi, het uit 
die bietjie wat sy gehad het, alles gegee. Die ander wat baie gehad 
het, het nie eens geweet hulle gooi iets in nie, want dit het nie aan hulle 
saak gemaak nie, hulle het nog baie besit.

Ek en jy moet nie kyk na wie ons maats kan wees wat net soveel geld 
of dalk meer as ek het nie. Nee, ons moet eerder kyk hoe ons teenoor 
ander optree dat hulle sal weet Jesus is ook lief vir hulle. Deel wat jy 
het met mense, maar meer as geld en goed, deel Jesus se liefde wat
Hy in jou hart kom plaas met ander mense. As mense sien jy gee om, 
sal hulle ook vir Jesus uit jou optrede leer ken, en dit is die 
belangrikste.

Dankie Jesus dat U vir my meer 
as genoeg gee, om dan ook dit 
wat ek het, met ander te kan deel. 
Help my om te sien wie U liefde 
nodig het, sodat ek U liefde sal 
deel met ander.
Amen

Ek gee om

Jesus vra nie van ons om iets te gee wat ons nie het nie, Hy vra dat 
wat ons het, om dit met ander te deel.

Vandag maak ons koekies. 
Maak vooraf Marshmallow koekies. Neem twee Marie-beskuitjies en sit 
‘n marshmallow in die middel. Plaas dit vir ‘n kort tydjie in die mikrogolf 
en druk die Marie-beskuitjie op mekaar dat die marshmallow die vulsel 
vorm. Neem versiersuiker saam na die les asoook smartjies of enige 
iets anders om die koekies mee te versier. Maak genoeg koekies dat 
elkeen ten minste 3 koekies kry. 
Versier die koekies. Elkeen kan een in die klas eet, een huistoe neem 
en een vir iemand gaan uitdeel.

Jesus vra van ons om te deel wat ons het, en so deel ons Sy liefde ook 
met ander.

Terwyl Jesus op aarde was, het Hy vir 
sy disipels en al die mense om Hom 
geleer hoe God wil hê ons moet lewe. 

God wil nie hê iemand moet dink hy of 
sy is beter as ander nie. Tog gebeur 
dit. Dit het in die Bybel se tyd gebeur 
en gebeur vandag nog. Daar is mense 
wat dink hulle is beter as ander. Hulle 
trek spoggerige klere aan om deur 



Maak koekies en deel uit.
Hier is voorbeelde van hoe om die Marshmallow koekies te versier.


