Kwartaal 2

Les 2

Kerngedagte:

Jesus verskyn aan
mense na Sy
Opstanding.

Jesus gesels met

Jesus praat
heeltyd met ons,
ons is net nie altyd
bewus nie.

Emmausgangers.

Inligting vir Ouers:
Ons is deeglik bewus van die feit dat almal van ons nie noodwendig opgelei is om 'n Sondagskooljuffrou of
-meneer te wees nie, maar soos die slim mense sê ' Jy is nooit te oud om te leer nie'. Hierdie les sal jou stap vir stap
help om vir so lank as moontlik die gesiggies voor jou se aandag te behou en dalk sommer iets nuuts van die mense
naby aan jou te leer. Geniet die les, maak dit jou eie en gaan krap daai kreatiwiteit daar agter in jou skoenekas uit. 😋
Belangrik: die les is net ‘n riglyn. Pas dit asseblief aan by julle kinders se ouderdomme en julle omstandighede.
Let Wel: gedeeltes in rooi is riglyne vir wat ouers moet sê.

Voorskool tot Gr 4.
Stap 1
Dit help om die kinders opgewonde te maak oor dit wat ons vandag oor gaan gesels –
daarom begin ons met aktiwiteite wat vir hulle (hopelik) lekker sal wees, maar ook iets wat hulle
nuuskierig sal maak en wat ‘n aanknopingspunt met die les is. Sien die aktiwiteite as die
beginpunt van die gesprek. Hier volg 3 verskillende aktiwiteite (aan einde van les is daar nog
ekstra aktiwiteite indien hulle nog wil doen). Kies die toepaslike oefening vir die kinders se
ouderdomsgroep.
Prent: https://i.pinimg.com/originals/bd/b4/22/bdb4226f4779ed20a9a5fbf897ff09f4.jpg

Julle benodig:
- A4 papier (waarop 'n voet afgeteken kan word)
- Skêr
- Kleurpenne
- Tou/ wol
1

- Laat elke kind een van hul eie voete op die papier afteken.
- Sny die getekende voet uit en skryf in die middel van die uitgesnyde voet “Jesus loop saam
my”.
- Gee die kinders kans om die voetprent in te kleur en hul eie te maak.
- Maak 3 gaatjies in die papier (soos gesien op die foto). Ryg die tou deur die gaatjies en
gee genoeg lengte aan die tou sodat hulle die prentjie in hul kamers kan ophang om hulle
te herhinner dat Jesus altyd saam met hulle loop.
Speletjies:
Voorskool:

Laerskool:

[Om groter weergawes van die prente te kry:]
Voorskool – Find hidded: https://www.education.com/worksheet/article/find-hidden-objects/
Laerskool - Find 6 hidden words: https://www.puzzles-world.com/2016/11/find-six-words-hidden-part-19.html

Stap 2 – Die Storie
Vrae die volgende vrae en gesels saam:
- Was dit maklik om die items te kry wat in die prentjie weggesteek is?
Al die items of woorde is die heeltyd daar, maar ons sien dit nie altyd raak nie.
Ons gaan nou ‘n storie in die Bybel lees van ‘n keer waar 2 mense geloop het maar ook nie
die goedjies of woorde om hulle herken of gehoor het nie.
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Ouers fokus:
Julle kan Verbeeldingryke Gebed gebruik – dit werk baie goed met laerskool kinders,
tieners en grootmense! Die opsomming daaroor is aan einde van die les.
NB: Dis nie altyd nodig om die storie woord vir woord uit Bybel te vertel nie (die woorde is in
elk geval ‘n paar keer oor vertaal en nie presies so nie).
Vertel dit in jou eie woorde dat dit meer relevant en ‘real’ is vir die kinders.
Voorskool: aan einde van die les is die verhaal met prente.
http://www.lambsongs.co.nz/New%20Testament%20Books/Road%20To%20Emmaus%20Big%20Book.pdf

Probeer eers die aksies saam met die Verbeeldingryke Gebed, maar as hulle te klein is, wys
dan vir hulle die prente en storie.

Die verhaal: Lukas 24:13-35 (aangepas uit Lewende Bybel)
Verbeeldingryke gebed: Ons gaan nou speel ons is binne-in hierdie storie. Kom ons haal ‘n paar keer
lekker diep asem.
#VG = Aksies van verbeeldingryke gebed.
Jy en ‘n vriend is besig om van Jerusalem af te stap na ‘n klein dorpie met die naam Emmaus, so 12
km buite Jerusalem. Dis ‘n warm dag. (VG: staan op en maak of julle stap, voel die son op jou bak)
Terwyl julle stap gesels jy en jou vriend oor alles wat gebeur het. Julle gesels oor wat met Jesus
gebeur het – eers het hulle Hom in die middel van die nag gevang, toe het hulle Hom gekruisig…
Julle is albei nou nog baie hartseer dat julle beste vriend, Jesus, gekruisig is. (VG: maak of julle met
mekaar gesels en hartseer lyk, hoekom is julle hartseer?)
Terwyl julle daaroor wonder en praat, kom daar ‘n vriendelike man aangestap en begin saam met
julle loop. Dit is Jesus! Maar julle het Hom nie erken nie en het nie besef dis Hy nie. (VG: maak of julle
stap en gesels.)
Jesus vra toe vir julle: “Waaroor loop julle so met mekaar en praat?”
Jy en jou vriend gaan staan botstil. Julle is geskok. (VG: almal wys geskokte gesig). En hartseer. Jou
vriend vra vir Jesus: “Bly jy nie ook in Jerusalem nie? Weet jy nie van al die dinge wat die afgelope
paar dae hier gebeur het nie?”
Jesus vra vir julle: “Watter dinge?”
Soos julle verder loop vertel julle toe vir Jesus die hele verhaal van jul vriend, Jesus, wat eers gevang
is, toe gekruisig en begrawe is. (VG: maak of julle stap en gesels.)
Jou vriend sê: “En nou hoor ons daar is van ons vriende wat sê dat hulle Hom weer gesien het, dat Hy
opgestaan het uit die dood!”
Julle is altwee baie ontsteld en ook verbaas dat Hy nie daarvan weet nie.
Terwyl julle stap begin Jesus met julle gesels en vertel vir julle dat God belowe het dat Sy seun weer
sou opstaan uit die dood.
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Julle hang aan Sy lippe, luister aandagtig na elke woord wat Jesus sê. Toe julle jul weer kom kry, het
julle die hele 12 km gestap en is julle al in die dorpie. (VG: lyk moeg is julle voete seer van die baie
loop? Julle is skoon natgesweet.)
Jesus maak eers of Hy verder gaan stap, maar julle wil so graag nog met Hom gesels en hoor wat Hy
alles vertel. Julle vra of Hy nie by julle wil kom oorslaap nie want dit is al amper aand.
Jesus sê Hy sal graag by julle wil kom kuier en oorslaap en stap toe saam met julle na julle huis toe. By
die huis maak julle reg om iets te eet want julle is nou al baie honger. Julle maak broodjies… (VG:
maak of julle brood sny en smeer. ) Ruik die brood lekker?
Julle almal gaan sit om die tafel. (VG: almal gaan sit op die grond.)
Jesus neem die brood en sê vir God dankie vir die kos.
Toe Jesus dit vir jou aangee, toe gaan jou oë oop en toe eers sien jy dit is Jesus. (VG: Hoe voel jy? Is jy
bly toe jy Hom herken? )
Maar nog voor jy iets vir Hom kon sê, toe verdwyn Hy.
Jy en jou vriend is so opgewonde dat julle vir Jesus gesien het, dat julle sommer besluit om dadelik
terug te gaan Jerusalem toe – al is dit al aand. Julle wil vir al die ander dissipels en mense gaan vertel
dat Jesus regtig leef!!
Julle hardloop toe in die donker terug Jerusalem toe. (VG: Hardloop terug.) Julle is so opgewonde
julle word nie eers moeg nie.
Toe julle by die ander dissipels aankom, vertel julle opgewonde dat julle vir Jesus gesien het en dat
Hy die hele pad saam met julle gestap het. Terwyl julle nog so vertel, toe staan Jesus skielik tussen julle
en sê: Mag julle almal vrede hê!
Almal skrik eers groot – hulle dink dit is ‘n spook wat ewe skielik hier tussen hulle staan. Maar toe vat
hulle aan Hom en toe sien hulle dat dit regtig Jesus is.
Amen

Stap 3 - Gesels saam
- Wie was jy in die storie?
- Watter deel van die storie het jy die meeste van gehou?
- Hoe dink jy sou dit gevoel het om aan Jesus te raak?
- Dink jy dat jy heeltyd sou geweet het dit is Jesus wat saam jou loop? Hoekom/nie?
- Het jy al gevoel Jesus is baie vêr van jou? Hoe het dit gevoel?
- Maar was Hy regtig baie ver?
- Het jy geweet Jesus is HEELTYD/ALTYD by jou?
Jesus is altyd by ons, ons kan Hom net nie altyd sien nie.
- Dink jy Jesus is by jou as jy alleen in die bed lê? (JA)
- Dink jy Jesus is by jou wanneer jy met jou maatjies speel? (JA)
- Dink jy Jesus is by jou terwyl jy selfs hartseer is? (JA)
- Dink saam oor nog kere wanneer Jesus by ons is (enige iets is reg, omdat Jesus ALTYD
by ons is)
Jesus is altyd by ons, ons is net soos die twee mans saam met wie Hy gestap het, ons sien
Hom nie altyd raak nie.
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-

Dink julle Jesus praat ook met ons soos met daai 2 mense terwyl hulle loop of praat Hy
net met ons as ons by die kerk is? (Hy praat oral en altyd met ons.)
- Dink julle Jesus praat met ons as ons in ons mamma se arms lê? Wat dink julle wat sê
Hy dan vir ons? Hy is baie lief vir ons, nog meer as wat my Mamma vir my lief is.
- Wanneer praat Hy nog met ons? (Bybel, musiek, natuur, wind ens.)
Jesus is ALTYD by ons en Hy praat ook met ons – ons hoor dit net nie altyd nie.
Gebed:
Dankie Jesus dat U altyd by ons is.
Dankie dat U met ons praat.
Help ons om te hoor wat jy vir ons sê.
Ons is baie lief vir jou.
Amen
Stap 4 – Eksperiment
Wat het jy nodig: - ‘n ballon, ‘n lee glasbottel (All Gold tamatiesous tipe bottel), wit asyn en
koeksoda.
- Gooi 2 eetlepes koeksoda binne in die on-opgeblaaste ballon
- Gooi die bottel half vol koeksoda
- Sit die oop gedeelte van die ballon oor die bokant van die bottel
- Tel die ballon stadig op sodat die koeksoda in die bottle met asyn val
- Kyk hoe die chemiese reaksie die ballon vanself laat opblaas.
#Method behind the madness:
- Net soos die koeksoda en asyn maak dat die ballon opblaas, net so werk Jesus (die koeksoda) in
ons (die asyn) dat ons lewe vol liefde is soos die opgeblaaste ballon. Al sien ons Hom nie altyd nie en
weet nie altyd Hy is by ons nie, is Hy ALTYD in ons en maak Hy ons vol met Sy liefde.
EN Hy praat met ons deur gewone dinge en nie altyd met woorde nie… soos ‘n opgeblaasde ballon,
of natuur ens.

[NB! NB! NB! Dit word aangeraai om hierdie eksperiment buite te doen, of op ‘n oppervlak wat vuil
mag word.]

Hoe doen ek Verbeeldingryke Gebed?
1. Kies ‘n gedeelte uit die Bybel. Bv Markus 2, die mooi storie waar ‘n verlamde man se vriende
hom deur die dak van die huis waar Jesus preek, laat sak met die hoop dat Jesus hom sal
genees.
2. Vra jouself: wie is ek in hierdie storie? Is jy een van die man se vriende? Is jy die man wie se huis
dit is en dalk ontsteld is dat daar nou ‘n gat in sy dak is? Is jy die verlamde man wat desperaat
is om weer te kan loop en hoop Jesus kan jou help?
3. Wat sien ek? Hoe lyk dit daar, hoe lyk die huis? Sien ek Jesus en sien ek al die mense wat
saamdrom?
4. Wat hoor ek? Daar was baie mense wat kom kyk het, dalk het dit lawaai. Hoe klink Jesus se stem
– vriendelik of kwaai? Wat sê Hy?
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5. Wat ruik ek? Dalk bedompig met al die mense wat saamdrom in die huis, of medisyne van die
siek man? Of maak iemand kos in die kombuis?
6. Wat voel of ervaar ek? Raak bewus van enige emosies wat by jou opkom. Jy kan dalk hartseer
raak as jy die siek man sien, of bly wees om te sien Jesus maak hom gesond, of opgewonde
omdat jy die eerste keer vir Jesus sien.
7. Hoe ervaar ek Jesus, wat leer ek van Jesus hieruit? Wat doen Jesus? Sê hy dalk iets vir my? Hoe
tree Hy teenoor my op?
Imaginative play helps children interpret the world around them as they recreate a variety of roles and situations.
Imagination also helps them see things differently and envision new possibilities. This gift of imagination has been given
to us by God, and it can draw us closer to him. There are many means by which we can engage the imagination to
encounter God and respond in prayer. Young children are naturally filled with wonder about the world and are open to
discovering the mystery of God. Drawing upon the gift of imagination, parents and teachers can nurture this openness
to God, guiding children to see the depth-dimensions of our human experience, find God’s hand in the beauty of creation,
and experience God’s love reaching out to them through their parents, families, and friends. – James Martin
www.angelfire.com/trek/annegordon/prayingwithchildren.html
wau.org/resources/article/re_use_your_imagination

Om dit uit te druk:
https://sermons4kids.com/road_to_emmaus_wordsearch.htm
https://sermons4kids.com/emmaus_maze.htm
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Twee mans wat altyd by Jesus se dissipels was, was
op pad na die dorpie Emmaus toe. Hulle was
hartseer, want Jesus het aan die kruis gesterf terwyl
hulle in Jerusalem was.

Terwyl hulle daaroor loop en praat, kom stap ‘n
vreemdeling saam met hulle. “Hoekom is julle so
hartseer?” vra Hy. Die twee mans vertel toe vir Hom
die hele verhaal van hulle vriend, Jesus, wat
gevang, gekruisig en begrawe is.

Toe die twee vriende by hul huis kom, het hulle die
Vreemdeling ingenooi vir ete. Hy het die brood
geneem, dit gebreek en God gedank daarvoor
dat Jesus vir hulle gesterf het.

Die mans en hul vriende het gedink dat Jesus God
se beloofde Seun was, maar nou het Hy gesterf. En
nou vertel party van Jesus se vriende dat Jesus uit
die dood opgestaan het!

Nadat hulle vir Hom vertel het, het Jesus begin om
geduldig aan hulle te verduidelik wat al die profete
oor Hom geskryf het. Hy het vir hulle vertel dat God
belowe het dat Sy Seun weer sou opstaan uit die
dood.

Toe het God hulle laat sien dat dit Jesus was.
Hy lewe! Maar Jesus het skielik verdwyn en
hulle kon Hom nie meer sien nie.

Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem
toe teruggehardloop. Daar het hulle
opgewonde vir die dissipels vertel dat hulle vir
Jesus gesien het!
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