
Onrustig. . . na . . . Rustig 

Voorskool: 4-6 jaar 

Open met gebed 

Verwelkoming,  nuwe maats, sang en verjaarsdae 

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 weer bietjie oefen.  Staan julle op dan 

oefen julle saam met my.  Doen ‘n paar oefeninge.  Sjoe, dit was nou lekker om ‘n bietjie te beweeg en spring 

né.  Ons is nogsteeds besig om te leer spring en beweeg.  Maar nie spring en beweeg soos ons nou gemaak 

het nie.  Kom ons kyk wat ons vandag gaan leer. 

Inleiding: 

Wie van julle was al bang vir iets?  Laat die kinders reageer.  Ja, almal van ons is soms bang.  Dalk is jy bang 

vir die donker, dalk is jy bang vir grillerige spinnekoppe.  Maats, hoe voel ons wanneer ons bang voel? Laat 

kinders reageer.  Ja, dit voel of jou hartjie sommer klop hier in jou keel, dalk is jou maag seer, of dit voel of 

jy moeilik asemhaal, party mense se hande sweet as hulle baie bang is. 

Daar is ‘n oulike boekie beskikbaar by Bargain books: “Ek voel bang” deur Trace Moroney.  

Die boekie kan baie lekker gebruik word vir die inleiding om voor te lees of om die prentjies 

te bespreek. 

Boodskap (les): 

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 hoe jy voel wanneer jy bang voel.  

Ons gaan vandag kyk hoe ons kan uitspring of beweeg of die Engelse woord is ‘move’ (spring uit die hoepel 

uit, wys die icon) van bang na nie meer bang nie, die mooi woord daarvoor is vrede. Vrede is ‘n gevoel in jou 

hartjie van nie bang nie, maar jou hartjie voel kalm en rustig. Ons kan ‘move’ van onrustig na rustig. 

 Maats vandag gaan ons luister na die Bybelstorie van Dawid en Goliat. Die storie moet met baie gevoel 

vertel word, maak seker jy ken dit goed, gebruik stemtoon en beweging om die kinders se aandag te hou. 

Hulpmiddels soos, swaard, wapenrusting, kettie (slingervel), klein klippies, ensovoorts kan gebruik word 

om die vertelling interessant te maak.  Oefen dit ‘n paar keer by die huis. Kinderbybel prente kan ook 

gebruik word.  Daar was oorlog tussen die Israeliete en Filistyne.  Dawid se broers het ook in die oorlog gaan 

veg.  Eendag het sy pa hom gestuur om vir sy broers kos te vat.  Toe hy by die oorlogsveld aankom, sien 

Dawid iets wat sy oë nie kon glo nie.  Daar voor die Filistyne staan ‘n groot reus.  Hy was die hoof vegter van 

die Filistyne.  Hy het drie keer op ‘n dag voor die Israeliete kom staan en hulle uitgedaag om te veg, maar die 

Israeliete was te bang vir die reus Goliat.  Dawid het die storie bekyk en besluit hy sal teen die reus veg.  Saul 

die koning het eers gesê Dawid kan nie want hy is te jonk en te klein.  Maar Dawid vertel toe vir Saul hoe hy 

sy pa se skape oppas in die veld en hoe hy die wilde diere doodmaak wat die skape wil vang.  Dawid het vir 

Saul gesê: “ God  wat my gered het van die leeu en die beer, sal my red uit die hande van die Filistyn”.  Saul 

trek vir Dawid die wapenrusting aan wat die soldate gedra het, maar dit was te swaar en groot vir hom.  Hy 

trek dit uit, tel 5 klippies op, en met sy slingervel in die hand stap hy na die reus Goliat toe.  Goliat was kwaad 

toe hy sien dit is ‘n jong seun wat teen hom kom veg, met net ‘n slingervel in sy hand .  Dawid sê vir Goliat: 

“ Jy kom na my toe met ‘n spies en ‘n swaard. Ek kom na jou toe in die Naam van die Here!” Dawid vat ‘n 



klippie en sit dit in die slingervel.  Die klip tref vir Goliat op sy voorkop en daar val die reus – doef- vooroor 

op die grond.  Dawid het die reus se swaard gevat en sy kop afgekap.  Ja, hierdie klein en jong Dawid het die 

reus gewen in die Here se naam. 

Afsluiting: 

Maatjies, dink julle Dawid was bang om teen die reus te veg? Ja, hy was seker baie bang maar hy het geweet 

God sal hom help.   Weet julle maatjies net soos wat God vir Dawid gehelp het kan Hy ook vir ons help 

wanneer ons bang is.  Ons moet die Here vra om ons te help wanneer ons bang is.  Ons is mos nie alleen nie.  

Haal weer die hoepel uit en demonstreer.  Die Here kan ons help om te spring van bang wees na nie meer 

bang nie, ons moet Hom net vra. 

Kleingroepaktiwiteit 

Stuur ‘n klein klippie in die rondte en gee aan die kinders geleentheid om dinge te noem waarvoor hulle 

soms bang voel. 

Gesels:  Wanneer ons bang of angstig voel kan ons bid en vir die Here vra om ons te help.  Nog iets wat jy 

ook kan doen om jou te help om beter te voel is om asemhalingsoefening te doen.   Kom ons oefen dit gou 

saam:  Ruik ‘n blommetjie en blaas dood ‘n kersie.   Doen dit ‘n paar keer.  Dit help ook gewoonlik. 

Gee vir elke kind kans om binne-in die hoepel te staan. Elkeen staan binne-in die hoepel en spring uit en sê:  

God kan my help wanneer ek bang is! 

Elke maatjie gaan ‘n bruin papiersakkie maak en versier waarin hulle 5 klei balletjies gaan rol (Dawid se 

klippies). 

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

Sluit af met gebed. 
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Dawid se sakkie vol klippies: Voorskool 

 
 

Benodighede:  

 Bruinpapier sakkie 

 Kernvers vir voor op die sakkie 

 Tou 

 Gom 

 Inkleurkryte 

 Speelklei om 5 klippies te rol. 

   

Aktiwiteit: 

1. Kleur die teksversie mooi in en dan kan die kinders dit voor op die sakkie plak.  

2. Hulle kan die sakkie self ook mooi versier of prentjies op teken..  

3. Gee vir elke maatjie ‘n bal klei wat hulle dan in vyf kleiner balletjies moet rol om in die sakkie te                    

    sit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daniellesplace.com/rroom/html/davidandgoliath.cfm#bag


 

 

1 Samuel 17:45 

“… maar ek kom 

na jou toe in die 

Naam van die 

Here die 

Almagtige God…” 
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