
 Stukkend . . . na . . . Heel 

Graad 1 - 3 

Hierdie deel van die les kan aangebied word as die hele groep bymekaar is of in 

elke ouderdomsgroep. 

Aanbieder kom in met sportklere aan.  

Hallo maats.  Ek gaan vandag bietjie oefen.  Staan julle op dan oefen julle saam met my.  Doen ‘n paar 

oefeninge: byvoorbeeld spring op een beentjie 5 keer, draai in die rondte, ensovoorts.  Sjoe, dit was nou 

lekker om ‘n bietjie te beweeg en spring né?   

Ons gaan die volgende paar weke leer om te spring en beweeg.  Maar nie spring en beweeg soos ons nou 

gemaak het nie.  Ons gaan leer hoe om na God toe te beweeg....kom ons kyk wat ons vandag gaan leer. 

Inleiding: 

Wie van julle het al ‘n glas gebreek of gesien as ‘n glas breek? Wys ‘n paar glasstukke van ‘n gebreekte glas 

of  jy kan selfs ‘n ou glas binne ‘n deurskynende sakkie breek vir die maats om te sien.  Weet julle maats as 

so ‘n glas breek, breek dit in ‘n klomp klein stukkies wat oral op die vloer lê.  Mens kan glad nie al die stukkies 

bymekaar kry om die glas weer reg te maak nie.  Al manier om al die stukkies glas op te tel is om dit met die 

stofsuier op te suig of baie mooi te vee met ‘n besem.  En dan moet mens baie versigtig wees; ons kan nie 

met kaal voete loop waar ‘n glas gebreek het nie, anders kan daardie fyn stukkies glas jou voete baie seer 

maak. 

Boodskap: (Les) 

Weet julle maats soms gebeur dit met ons dat ons harte ook seer en stukkend is oor iets wat met ons gebeur 

het. Dalk is jou hondjie of katjie waarvoor jy lief is dood, dalk is iemand vir wie jy baie lief is baie siek, dalk is 

die maats by die skool so lelik met jou dat dit jou hart so seer maak dat dit voel of hy stukkend is! 

Weet julle ek het baie goeie nuus vandag.  Haal ‘n hoepel uit en sit dit op die vloer neer.  Staan binne-in die 

hoepel.  Kom ons sê die binnekant van die hoepel waar ek nou staan is jou hart wat seer en stukkend is.(Prent 

van ‘n stukkende hartjie)  Ons gaan vandag kyk hoe kan ons uitspring of beweeg of die engelse woord is 

‘move’ (spring uit die hoepel uit op 4 “MOVE  Icon” , amper soos “Hopscotch” ) van die hartseer af weg na 

‘n hartjie wat heel is en beter voel.(Prent van ‘n hart met ‘n pleister op) 

Haal Bybel uit en laat een van die dogtertjies langs jou kom staan.  Sit vir die dogtertjie ‘n serp op haar 

kop en gee vir haar ‘n beker om vas te hou.  In die Bybel in Johannes 4 (maak die Bybel oop) lees ons ‘n 

storie van ‘n Samaritaanse vrou.  Jesus was die dag in Samaria. Sit die woord Samaria op teen die muur en 

laat die dogtertjie daar staan.  Samaria is ‘n dorp soos Bellville of Brackenfell ‘n dorp is.  Jesus was baie 

moeg en dors want hy het ver gestap om in Samaria te kom.   Hy loop tot by ‘n fontein (wys ‘n prent van ‘n 

fontein). Onthou in die Bybelse tyd het die mense die krane in hulle huise gehad waar hulle kon water tap 

nie, hulle moes na die dorp se fontein toe gaan om daar water te kry en na hulle huise toe te neem.   Daar 

kom toe ‘n vrou van Samaria aan om water te kom haal.  (wys na die dogtertjie).  Jesus vra toe vir die vrou 

of sy vir hom asseblief ‘n bietjie water kan skep by die fontein.  (Samaritane en Jode was nie vriende nie. Die 

feit dat Jesus wat ‘n Jood is met die vrou praat was verrassend.) Maats in die Bybelse tyd mag ‘n man glad 

nie met ‘n vreemde vrou gepraat het nie.   Die vrou was baie verbaas dat Jesus met haar praat.  Jesus sê toe 

vir haar as sy vir hom water gee, sal Hy vir haar lewende water gee, Jesus sê dit is water wat, as jy dit drink  

jy nooit weer dors sal word nie.    



Kies 3 kinders om die volgende te kom demonstreer.  Die 3 kinders kry elkeen ‘n bakkie met sout-koekies 

in.  Hulle kry ‘n minuut om te kyk wie die meeste koekies kan eet.  Hulle mag glad nie water drink nie.  Na 

die 1 minuut verby is, vra die kinders wat deelgeneem het.  Hoe voel julle monde nou ? Is julle dors?  Hoe 

sal julle voel as ek sê julle mag glad nie water kry totdat die kinderkerk verby is nie? Laat die kinders reageer 

op die vrae. Elkeen kry water om te drink voordat hulle gaan sit. 

Maats, ons het almal water nodig om te oorleef, dit is hoekom Jesus water  gebruik om met die Samaritaanse 

vrou te praat. Dink julle Jesus het van regte water gepraat? Nee beslis nie!  Die Samaritaanse vrou het ook 

nie verstaan van watter water Jesus praat nie.  En weet julle wat gebeur toe, Jesus vertel vir haar wat in haar 

lewe gebeur het.  Maats, sy kom toe agter dat Jesus nie ‘n gewone mens is nie, want hoe kon Hy alles van 

haar weet. Sy kom toe agter dat Jesus eintlik God is. Die water waarvan Jesus praat is dit wat ons in ons harte 

voel wanneer Hy in ons bly en ons Hom gevra het om in ons harte te kom woon. Hy maak ons harte vol van 

Sy liefde. 

 

Afsluiting 

Weet julle maats, die Samaritaanse vrou het baie hartseer in haar lewe gehad.  Haar hart was stukkend,  

maar sy het daardie dag vir Jesus leer ken.  Sy het ook ander mense wat in Samaria gebly het geroep om 

Jesus te kom sien en ontmoet.  Maats, die dag wat sy Jesus leer ken het, het haar hele lewe verander.   Haal 

weer hoepel uit en demonstreer terwyl jy praat.  Sy kon spring van die stukkende hartseer hart na ‘n heel 

hart omdat sy Jesus ontmoet het en van die water gedrink het wat Hy vir haar gegee het.  Onthou maats ons 

het gesê dit is nie regte water nie, dit is hoe jou hartjie voel wanneer jy Jesus toelaat om in jou hart in te 

kom.  Jesus kan jou ook help (demonstreer weer met hoepel) om te spring van ‘n stukkende hartjie na ‘n 

heel hartjie.   Kom ons lees wat staan in Psalm 147:3 DB  “Hy troos elkeen wat hartseer is. Die seerplekke 

wat die lewe gee, maak Hy weer gesond.”  Sit ‘n plakkaat met die teksvers op teen die muur. Laat die 

kinders dit ‘n paar keer hardop saam lees.  Maak ‘n speletjie daarvan byvoorbeeld:  laat die meisies dit 

lees, die seuns, almal met rooi aan, fluister die versie almal saam ens. 

Sluit af met gebed. 

Kleingroepaktiwiteit: 

Open met gebed. 

Gesels oor die week wat verby is, wat alles gebeur het by skool ens. 

 Lees weer die teksvers in Psalm 147:3 DB almal saam. 

Vra vir die groepie of enige een van hulle vir die ander wil vertel of daar al met hulle iets gebeur het wat 

hulle hartjies baie seer gemaak het. 

Skep ‘n gebedsmoment.  Speel sagte musiek, maats moet hulle ogies toe maak en dink aan dit waaroor hulle 

al baie hartseer was.  Bid vir hulle en vra vir Jesus om daardie hartseer waaraan elke maatjie nou dink beter 

te maak en hulle te help om te spring uit daardie hoepel van hartseer. 

Aktiwiteit:  Bou en plak die hartjie legkaart met die teksvers in binne-in ‘n aparte hartjie. 

Elke maat kry  sy/haar “badge” van die  dag. 

Sluit af met gebed. 
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Versie vir Voorskool bottel aktiwiteit en Gr 4-7 hoepel aktiwitieit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 

Hy troos 

elkeen 

wat hartseer 

is. 

Die seerplekke 

wat 

die lewe gee, 

maak Hy weer 

gesond. 

Psalms 147:3 
DB 

 



Prent vir binne hoepel – stukkend 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 Prent vir binne hoepel - Heel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prente vir tussen hoepels 



Net ‘n paar ekstra mooi sê goedjies wat julle kan gebruik in julle lessies. 

 

       

  

 

 

 



  

Sondag  14 Augustus  2016 

Hierdie runsheet werk vir elke groep, julle gaan net dit elkeen onderskeidelik in julle klasse doen.  

Wie Wat Klank Benodighede / 
Toerusting 

 Opening: Musiek wat in die klasse speel.    Hillsong Kids DVD DVD en TV 

 Ontvangs: 
Ontvang julle maatjies in julle klasse, kleuters se 
ouers kry ‘n nommer.  

 Registers 
Nommer kaartjies 

10:05 Kleuters kom so 10:05 boontoe vir worship.   

Worship: 
 
 
 
 

Kom ons sing: Lekker energie! (10min) (Groot 
groep bo)  

1. Every Move I make 
https://youtu.be/_Tr5eUBTClw 

2. Deep cries out 
https://youtu.be/1gFwpOjF-5o 

3. Here I am to worship 
https://youtu.be/YXg2ztge8f0  

Na worship doen ons verjaarsdag maatjie 
as daar is en dan beweeg die groepe af na 
hulle klassies. 

Countdowntimer 
begin 10:05 
 

 

Almal in 
hulle eie 
klasse 

Verwelkoming (2min) 
Bid vir kinders 
Neem offerhande op en doen rooster.  

  

 Les: 
Move: Stukkend na Heel 
Voorskool:  
Gr 1-3: Serp en beker  
Gr 4-7: Sout koekies, waterbottel 

 Props 
Bybels 
Prentjies 
Serp en bekers 
Sout koekies, 
Waterbottels 

 Aktiwiteit:  
Voorskool: 
Gr 1-3: 
Gr 4-7:  

 Benodighede: 
Hoepels 
Prente 
Kern versies 

 Afsluiting: 
Bid in groepe vir mekaar 
Verduidelik aan al die maats hoe werk die 
dagboekies en ook die “badges”.  
Deel aan elkeen ‘n boekie uit en ook ‘n badge 
wat dan aan hulle naambordjie vasgesteek kan 
word. Van volgende week kan elke maat se 
badge aan die begin sommer op hulle bordjie 
vasgesteek word. 
Alles sal reg uitgesit wees vir julle lessie Sondag.  
 

 Dagstukkies 
Badges 
Houtbordjies met 
lint 
 

https://youtu.be/_Tr5eUBTClw
https://youtu.be/1gFwpOjF-5o
https://youtu.be/YXg2ztge8f0

