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MODKATS VIR PEUTERS EN KLEUTERS 
 
Bediening aan die voorskoolse kind is so belangrik... 
 

• Dis dan wanneer die gemeente ’n hegte band vorm met nuwe ouers – en hulle vir altyd 
behou!  

• Peuters en kleuters leer die mense van die gemeente ken (en die God van die gemeente) 
as vriendelik, hulpvaardig en opreg.  

• Hulle leer om te midde van die grysgrou wêreld daar buite, die ruimte van die gemeente 
te vertrou – hier is hulle veilig en word vir hulle omgegee.  

• In hierdie jare word geloof en werklikheid so deel van mekaar dat God die fondament 
vorm van die outjie se lewe vorentoe!  

 
Dis nou natuurlik as julle gemeente so ’n bediening het?... 
 

• Dit kan wees dat julle glo jul gemeente is te klein vir so ’n luukse en dat julle te min 
kinders in die groep het.  

• Miskien het julle nie die fasliteite nie – of nie die volwasse vrywilligers nie...  

• O, julle het al probeer en dit het nie gewerk nie!  
 
MODKATS vir Peuters en Kleuters is ’n deeglike beproefde geloofsvormingsprogram vir die 
voorskoolse kind wat fokus op die grondslagfase van elkeen se “faith journey”. Dit is geskryf 
en saamgestel deur ’n span skrywers en kundiges wat die kind in dié lewensfase ken en wat 
self kinders in die ouderdomgroep het. Die programme is volledig uiteengesit en fokus op 
die geloofsomgewing van kinders in die groep.  
 
Die peuter leer dat sy en die hele wêreld in God se hande is. Hy het alles gemaak en Hy sorg 
vir alles. God sorg vir haar. Die kleuter, in die “superman and superwoman”-tyd van sy lewe, 
ontdek God in die lewe van die Bybelse helde wat hy deeglik leer ken. Die outjies word op ’n 
beplande manier blootgestel aan die Bybelse waarhede in hierdie fondamentbou-fase. 
 
In die pakket word volledige inligting verskaf hoe om die baie belangrike bediening goed 
van die grond-af te kry. Al gedink aan Peuter- en Kleuterbediening as een van die 
opwindende fasette van julle bediening? Maak nie saak hoe groot of klein julle gemeente is 
nie – ons kan julle help om ’n opwindende bediening van die grond-af te kry. 
 
 

MODKATS – programme vir alle gelowiges 
wat die Groot Prentjie van God se dade wil leer ken! 
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Inhoudsopgawe 

                Peuters 

 
 

 
Jaarbeplanning 

Inleiding 

1e Kwartaal: Dankie, Heer vir ons wonderlike wêreld 

Temas vir die kwartaal 

Brief aan ouers 

Programhulpmiddels  

Program 1:   Dankie, Heer dat ons kan bid. 

 1 Tes 5:17  (Bid gedurig) 

 

Program 2:   Dankie vir die son wat skyn. 

 Eksodus 40:34-38  (Die wolk- en die vuurkolom) 

 

Program 3:   Dankie vir die maan en sterretjies, blink en fyn. 

 Genesis 6-9  (Die groot vloed)  

 

Program 4:   Dankie vir die reën wat val. 

 Lukas 7:46-49 (Die huis op die rots) 

 

Program 5:   Dankie vir die wind wa waai. 

 Matteus 3:23-27  (Jesus maak die storm stil) 

 

Program 6:   Dankie vir die reënboog so fraai. 

 Genesis 9:16  (Die reënboog as teken) 

 

Program 7:   Dankie vir groen bome. 

 Johannes 12:12-19  (Die intog in Jerusalem) 

 

Program 8:   Dankie vir sneeu so wit. 

 Johannes 1:18  (Jesus was ons sonde so wit soos sneeu) 
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2e Kwartaal: Met my hele lyfie kan ek die Here loof 

Temas vir die kwartaal 

Brief aan ouers 

Programhulpmiddels  

Program 1:   Met my ogies kan ek sien. 

 Johannes 9  (Jesus laat die blinde sien) 

 

Program 2:   Met my handjies kan ek voel. 

 Matteus 19:13-15  (Jesus roep die kindertjies) 

 

Program 3:   Met my oortjies kan ek hoor. 

 Jona 2:1-4  (Die verhaal van Jona)  

 

Program 4:   Met my neusie kan ek ruik. 

 Lukas 15:11-32  (Die verhaal van die verlore seun) 

 

Program 5:   Met my voetjies kan ek skop. 

 Lukas 5:17-25  (Die verlamde man word gesond) 

 

Program 6:   Met my mondjie kan ek sing. 

 Lukas 17:11-19  (Die melaatses word gesond) 

 

Program 7:   Met my tongetjie kan ek proe. 

 Lukas 9:10-17  (Die vermeerdering van die brood) 

 

Program 8:   Terugblikprogram 

 Handelinge 3:1- 10  (Jesus maak die verlamde man gesond) 
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JAARBEPLANNING 
 

  Teksverwysing Hoofaktiwiteit 

1e Kwartaal: Dankie, Heer vir ons wonderlike wêreld  
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Program 1 Dankie, Heer dat ek kan bid 1 Tes 5:17 Bid gedurig en Lukas 22:39-45 Maak 'n handafdruk in klei 

Program 2 Dankie vir die son wat skyn Eksodus 40:34-38 Die wolkkolom en vuurkolom Plak sirkels en driehoek- son 

Program 3 Dankie vir maan en sterretjies Gen 6-9 - Groot vloed Plak pasta op son en maan 

Program 4 Dankie vir die reën wat val Luk 7:46-49 Huis op die rots Blom inkleur en reën plak 

Program 5 Dankie vir die wind wat waai Matt 8:23-27 Jesus maak storm stil Verf vlieër 

Program 6 Dankie vir die reënboog so fraai Gen 9:16 Die Reënboog as teken Strooi sand op reënboog 

Program 7 Dankie vir die groen bome Joh 12:12-19 Intog in Jerusalem Kleur boomstam in, plak blare 

Program 8 Dankie vir sneeu so wit Jes 1:18 Jesus was ons sonde so wit soos sneeu 
Plak 'n hoed vir 'n polistireen 
sneeuman en inkleur 

2e Kwartaal: Met my hele lyfie kan ek die Here loof  

Program 1 Met my ogies kan ek sien Joh 9  Jesus laat die blinde sien Kleur gesig in, plak brilglase 

Program 2 Met my handjies kan ek voel Matt 19:13-15 Jesus roep die kindertjies Verf kuiken, plak veer 

Program 3 Met my oortjies kan ek hoor Jona 2:1-4 Die verhaal van Jona Kleur gesig in, plak ore en hare 

Program 4 Met my neusie kan ek ruik Luk 15:11-32 Die verlore seun Olifant handpop 

Program 5 Met my voetjies kan ek skop Luk 5:17-25 Die verlamde man word gesond 
Kleur papierpop in -bene 
beweeg 

Program 6 Met my mondjie kan ek sing Luk 17:11-19 Melaatses word gesond  
Verf papierbord gesiggie-
masker 

Program 7 Met my tongetjie kan ek proe Luk 9:10-17 Vermeerdering v d brood 
Strooi verskillende vrugte met 
sand 

Program 8 Terugblikprogram 
Handelinge 3:1-10 Jesus maak die verlamde man 
gesond 

Teken die buitelyne van die kind 
af op papier, knip uit en verf 

3e Kwartaal: Hy hou die hele wêreld in Sy hand (Hy sorg vir alles)  

Program 1 Hy hou die grootste dinosourus in Sy hand Rigters 14:1-7 Simson en die leeu  
Strooi rys op 
dinosourusboekmerkie 

Program 2 Hy hou die kleinste, fynste baba Sy hand Eksodus 1-2:10: Moses in die mandjie 
Kleur baba in, plak bottel en 
borslap 

Program 3 Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand Gen 50:19-21: Josef vergewe sy broers Plak hare, rokkie/broek 

Program 4 Hy hou vir oupa en vir ouma in Sy hand Lukas 1:5-24 Sagaria word stom 
Kleur gesig, plak staalwol hare 
en kierie 

Program 5 Hy hou die leeus in die bos Sy hand Daniël 6 Daniël in die leeukuil 
Verf leeugesig, handafdruk 
maanhare 

Program 6 Hy hou die beeste op die plaas Sy hand 
Numerie 22:2-35 Bileam en die donkie wat kon 
praat 

Bedruk koei (aartappeldruk) 

Program 7 Hy hou die goggas in die gras Sy hand Eksodus 7-11 Die tien plae Soutkeramiek spinnekoppe 

Program 8 Terugblikprogram Genesis 1 Die Skepping 
Plak blommetjies met Cupcake 
papiertjies 

4e Kwartaal: God het alles goed gemaak (Die Skepping)  

Program 1 
God het die aarde, son, maan en sterre 
gemaak 

Genesis 1 Die Skepping 
Kleur aardbol in, plak son, 
maan en sterre  

Program 2 God het die land en die water gemaak Genesis 1 Die Skepping 
Verf met modder en blou verf 
op 'n prent van 'n aardbol 

Program 3 God het bome, blomme en gras gemaak Genesis 1 en Matteus 6 God sorg vir die lelies Plak 'n blombak met blomme 

Program 4 
God het die vissies en ander seediere 
gemaak 

Genesis 1 en Matt 14:13-21 Vermeerdering van 
vissies en brood 

Versier vis met blinkers en verf 
water 

Program 5 God het die voëltjies in die lug gemaak Genesis 1 en Matt 13:1-23 Die saaier  
Verf papegaai met sponsies en 
plak vere 

Program 6 God het die diere gemaak 
Genesis 1 en Markus 11:1-11: Hosanna vir die 
koning 

Plak pasta op hond 

Program 7 God het die mens gemaak Genesis 1 en Lukas 2 Die geboorte van Jesus Papierpop mannetjie 

Program 8 Terugblikprogram Genesis 1 Die Skepping Aartappeldruk op skilpad 

Vryspel Bak en brou Addisionele aktiwiteit/inkleurprent 

 



6 

 

Inkleur, Paadjiesmat met karretjies, blokkies Kaasbroodjie Emmertjie en grafie 

Sandbak met strandspeelgoed, inkleur, 'n waterbak met plastiese 
vissies 

Pynappel sonnetjie ŉ Sonnetjie 

Klei met 'n verskeidenheid drukkers, inkleur,  sortering van verskillende 
grootte kartonsterre 

Druk son en maan broodjies Sterretjie 

Waterbak met gieters en bekers, inkleur, wasgoedpennetjies aan klein 
wasgoedlyn 

Plant blommetjie Padda met sambreel 

Vuurhoutjies in houer met klein gaatjie druk, inkleur, teken op 'n 
skryfbord 

Tennisbeskuitjie vlieër ŉ Seilboot 

Voorwerpe van verskillende kleure om te sorteer,  inkleur en legkaarte Reënboogbroodjies Reënboog, sonnetjie en reëndruppels 

Groot groen blare om te ryg op sosatiestokkie,  inkleur en kartonblare 
van verskillende kleure om te sorteer 

Neute en appel, palmboom Appelboom 

Karretjies op 'n paadjiesmat, inkleur, kleispeel Springmielies Eskimo met hond 

      

Fantasieklere (o.a. verskillende brille) met 'n spieël,  inkleur, 
blokkiesbou 

Soutbeskuitjie bril Verkyker 

Gekleurde 2 minuut Noodles om in te speel, inkleur en kleispeel met 
drukkers en rollers 

Skapie met springmielies Skapie 

Musiekinstrumente om mee te speel, inkleur en  paadjiesmat met 
karretjies 

Radio broodjie Radio 

ŉ Bak met  kaneelsuiker Popcorn en plastiekdiertjies om in te speel,  
inkleur, wasgoedpennetjies rondom 'n plastiekbak 

Vrugte gesiggie Blommetjies 

Sortering van verskillende kleure blokkies,  inkleur en kleispeel (maak 
toon- en voetafdrukke) 

Malvalekkerman met 
stokbeentjies 

Bal 

Legkaarte, inkleur en verf met water verfkwaste in mond met op 
skryfbord 

Ontbyt gesiggie Gesiggie 

ŉ Bak met jellie in om in te speel, inkleur en vuurhoutjies om 'n in 
houertjie te druk 

Soutbeskuitjie toring Suurlemoen 

Inkleur, popspeel, paadjiesmat met karretjies Komkommermannetjie Seuntjie 

      

Plastiekdinosourusse in 'n bak vol blare, inkleur, kleispeel met 
dinosourusse om hul spore en skubbe te sien 

Dinosourus broodjies Dinosourus 

Popspeel met doeke en bottels, inkleur en groot krale ryg Mariekoekie baba met fopspeen Baba  

Blokkiesbou,  inkleur en musiekinstrumente Pynappelgesiggie Boetie en sussie 

Fantasieklere met speelgoedbrille en kieries en hoede, inkleur 
wasgoedpennetjies aan 'n wasgoedlyn 

Baconkip brille Ouma en kleinkind 

Sortering van kleure, inkleur en legkaarte Ryskoekie en kaaskrulle leeu Leeumannetjie 

Bordkryt op skryfborde, inkleur, druk kolle vir koei (op groot kartondoos) 
, met duimspykers vas 

Nesquick melk Koei 

Plastiekgoggas in 'n bak vol gras, inkleur, plastiekgoggas wat met toue 
van dak af hang met vlieëplak slaan 

Pruim en appel lieweheersbesie Sprinkaan 

Inkleur, plastiekblokkies bou, inryg van groot krale Appel blommetjies Skoenlapper 

      

Kleispeel met maan- en sterredrukkertjies, inkleur, sortering van 
verskillende grootte kartonsterre 

Ryskoekie sonnetjie Sonnetjie 

Speel met plastiekgoggas in skuimwater, inkleur en ryg blare op 'n 
sosatiestokkie 

Marie-beskuitjie aardbol ŉ Dam 

Sortering van verskillende kleurkartonblomme, inkleur, karretjies op 
paadjiesmat 

Soutbeskuitjie blommetjie Blommetjie 

Speel met plastiekvissies in louwarm water, inkleur, visvang met 
magneet aan visstok en kartonvissies met magnete 

Broodjie vissie Walvis 

Steek kartonvoëltjies met wasgoedpennetjies aan lyn vas,  inkleur en 
legkaarte 

Vrugte voëltjie Flamink  

Speel met plastiekdiere in sandbak, inkleur en blokkiesbou Broodjie katjie 'n Hasie 

Speel met poppe en popklere, inkleur en klepel Mannetjie van soutbeskuitjies Die baba Jesus in die krip 

Inkleur, speel met plastiekblokkies, legkaarte bou Droë-vrugte sosatiestokkie Vark 
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Dankie,Heer dat ek  

kan bid  

Peuters 

Program 1 
 

Teksverwysing:  1 Tes 5:17   

“Bid gedurig” 

Lukas 22:39-45  Jesus in die tuin 

 

Doel van die program  

 

Om te bid behoort vir elke kind so natuurlik te wees soos om asem te haal. 

Dikwels wanneer kinders moet bid, weet hulle nie regtig waarvoor om te bid nie. 

Ons wil graag hê die kinders moet leer 

▪ dat ons elke oomblik van elke dag met God kan praat deur gebed 

▪ dat niks te klein is om vir God te vra nie 

▪ dat ons op enige plek met God kan praat  

▪ dat ons vir God deur gebed kan dankie sê vir alles wat ons het 

▪ waarvoor hulle kan bid 

Dit sal vir elke kind van onskatbare waarde wees as hy selfs van die jongste ouderdom 

af kan leer om alle aspekte van sy lewe met God te deel. 

Voorbereiding tuis 
 

▪ Lees met aandag deur 1 Tes 5:17.  Vra vir die Here biddend om jou te help met 

die aanbieding van die Program. 

▪ Maak vir elke kind ŉ kopie van Werkkaart 1.1.1. en 1.1.2. 

▪ Maak soutkeramiek tuis aan, rol vir elke kind ŉ gholfbalgrootteballetjie en verpak 

dit in ŉ lugdigte houer  (resep is aan die einde van die Program). 

▪ Skryf die woorde:  “ek praat met God wanneer ek bid” vir elke kind op ŉ 

papierbord neer. 

▪ Berei die bak en brou benodigdhede net voor die aanvang van die Program voor en 

hou die gerasperde kaas in ŉ lugdigte houer. 

Grootgroep benodigdhede 

 

▪ Hulpmiddel 1, Program 1 : Dankie, Heer vir alles wat U maak 

▪ Enige prente uit Kinderbybels of boeke van mense wat bid 

▪ Die verhaal van die aand voor Jesus se kruisiging, waar Jesus die hele nag in 

gebed met die Vader was (Lukas 22:39-45) 
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▪ Vir elke kind ŉ kopie van Werkkaart 1.1.2. (ŉ strandtoneel) 

▪ Inkleurkryte 

▪ ŉ Paadjiesmat met karretjies 

▪ ŉ CD-speler en geestelike kinder-Cd’s 

▪ Blokkies om mee te speel (Megablocks en Dupblo blokkies is veral gepas vir 

kinders van hierdie ouderdomsgroep) 

Kleingroep benodigdhede 
 

▪ Soutkeramiek vooraf aangemaak, in gholfbalgroottebolletjies (lugdig verpak). 

▪ Inkleurkryte 

▪ Vir elke kind ŉ papierbord met die woorde op: ek praat met God wanneer ek bid 

▪ Verf (een of twee kleure) vooraf aangemaak 

▪ Verfkwaste 

▪ Plastiekseiltjie of koerante om op te werk 

▪ ŉ Plastiekskotteltjie met louwarm water om handjies in af te spoel 

▪ ŉ Handdoek om handjies mee af te droog 
 

Bak en brou benodigdhede 
 

▪ Vir elke kind ŉ papierbord met sy/haar naam op 

▪ ŉ Snytjie brood vir elke kind 

▪ Margarien in klein bakkies uitgeskep 

▪ Gerasperde kaas in klein bakkies uitgeskep 

▪ Plastiekmesse (een mes vir elke twee kinders) 

Program 
 

1. Ontvangs van ouers en kinders by die deur 5 min 

2. Vryspel op die mat en by tafeltjies 15 min 

3. Opruiming 5 min 

4. Kry kinders gereed op die mat en verkry aandag 2 min 

5. Grootgroep geselstyd 6 min 

6. Lofprysing 5 min 

7. Verduideliking van aktiwiteit 2 min 

8. Aktiwiteit en opruiming 8 min 

9. Uitpak van bak en brou 2 min 

10. Bak en brou 5 min 

11. Afsluiting op mat 5 min 

Program 
 

Ontvangs van ouers en kinders by die deur  (5 min) 
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Speel die musiek van enige geestelike kinder-CD in die agtergrond om ŉ rustige, gewyde 

atmosfeer te skep. 

 

 

Groet die kinders en ouers by die deur.  

Neem die kind by die ouer. 

Neem sy/haar hand en wys vir hom/haar iets uit waarmee hy/sy kan speel.   

Sit saam met die kinders en speel of wys die kinders aan ŉ helper toe om met die kind 

te speel en besig te hou, sodat sy aandag afgelei word van sy ouers wat die lokaal 

verlaat. 

 

Vryspel         (15 min) 
 

Gee geleentheid vir vryspel op die mat of by die tafeltjies. 

Pak spesifieke aktiwiteite uit op verskillende vlakke:  

- Speel saam met die kinders op die mat met ŉ paadjiesmat en karretjies   

- Blokkiesbou op die mat 

- Die kinders kan by nog ŉ tafeltjie ŉ prentjie van ŉ strandtoneel met inkleurkryte 

inkleur (Werkkaart 1.1.2.) 

Dit is belangrik dat die fasiliteerder asook helpers saam met die kinders speel. 

 
Opruiming van vryspelaktiwiteite     (5 min) 
 
Sing saam met die kinders ŉ opruimliedjie (bv. Opruimtyd is bêretyd).  

Moedig die kinders aan om te help met die opruim en wegbêre van speelgoed. 

 

Kry kinders gereed op die mat en verkry aandag (2 min) 
 

Sing ŉ liedjie om die kinders op die mat te kry (bv. Al die maatjies op die mat – herhaal 

ŉ paar maal).  

Alternatiewelik kan borrels geblaas word sodat hul dit kan vang.  

Moedig die kinders aan om op die mat te sit.  

Neem vrymoedigheid om die kinders op die helpers se skote te laat sit of hou hul 

handjies vas sodat hul gemaklik en ontspanne op die mat kan sit. 

 

Grootgroep geselstyd       (6 min) 
 
Vra vir die  kinders of hulle al ooit vir God gebid het.  

Probeer uitvind of enige iemand van hulle weet wat dit werklik beteken om te bid. 

Vra hulle uit oor wanneer hulle bid, wat hulle sê wanneer hulle bid ens. 

Vertel vir hulle dat God graag wil hê dat ons enige tyd van die dag of nag met Hom moet 

praat deur te bid. Beklemtoon dat God nie net wil hê dat ons moet bid voor ons eet of 

voor ons gaan slaap nie, maar dat ons enige tyd van enige dag met Hom kan praat. 
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Vertel van ons liggaamshouding wanneer ons bid: 

- Sit regop/op knieë 

- Handjies bymekaar gevou (sodat ons nie vroetel nie) 

- Ogies toe (sodat ons nie allerhande snaakse dinge rondom ons kan raaksien nie) 

Leer vir hulle dat ons ŉ gebed afsluit met die woordjie AMEN, wat beteken: laat dit so 

wees. 

 

Wys verskillende prentjies van mense wat vir God bid. 

Vertel vir hulle dat selfs Jesus, die aand voordat Hy aan die kruis gesterf het, die hele 

nag lank, vir God gebid het. 

 

Lofprysing         (5 min) 
 
Sing die liedjie ŉ paar keer deur met gepaste handgebare (baie stadig). 

Moedig die kinders aan om saam te sing. 

Onthou altyd om baie stadig te sing. 

 

Liedjie op die wysie van Twinkle, twinkle, little star. 

 

Dankie vir die son wat skyn (skiet albei hande se vingertjies) 

En vir sterretjies blink en fyn  (skiet albei hande se vingertjies) 

Reën wat val (afwaartse bewegings met vingers) 

en wind wat waai  (sywaartse bewegings met vingers)  

en die reënboog, o so fraai  (maak ŉ boog deur bo, in die middel te begin en dan die 

handjies sywaarts en ag te beweeg) 

Blare groen (vou handjies voor lyfie) 

En sneeu so wit (vou handjies voor lyfie) 

Ek sê dankie as ek bid (vou handjies saam voor die lyfie) 

 

Verduideliking van aktiwiteit     (2 min) 

 
Vertel vir die kinders dat hul ŉ handafdruk in klei van hul eie handjies gaan maak wat hul 

huistoe gaan neem.  Elkeen gaan ŉ bolletjie klei kry, dit plat druk en dan sal die 

fasiliteerder/helper hul help om hul handjies daarin af te druk. 

Wanneer hulle dan hierdie afdruk by die huis gaan sien, moet hul altyd onhou dat hul, hul 

handjies moet saamvou wanneer hul vir God bid. 

Daarna gaan hul die afdruk dan ook verf. 

 

Aktiwiteit en opruiming      (8 min) 
 
Help die kinders om met albei handjies rondom die klei, ŉ ronde balletjie te rol. 

Help hulle nou om die klein plat genoeg in die papierbord te druk sodat hul handafdruk 

op die plat sirkeltjie sal pas. 

Plaas jou hand bo-op elke kind se hand om hom te help om sy handjie diep genoeg in die 

klei te druk, om ŉ duidelike handafdruk te kry. 

Elke kind kan sy handafdruk verf (die kleiner kinders kan gehelp word om die kwas in die 

verf te druk en die oortollige verf af te druk). 
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Help die kinders om hul handjies af te spoel en af te droog. 

Plaas die papierbord met die handafdrukke op ŉ plat oppervlak totdat die ouers kom. 

Die kinders kan hul handjies was en afspoel. 

 

Uitpak van Bak en brou      (2 min) 
 

Terwyl die kinders na die tafels terugbeweeg, kan die helpers aan elke kind sy bak en 

brou benodigdhede uitdeel. 

Elke kind kry een snytjie brood op sy bordjie. 

Plaas 2 bakkies gerasperde kaas in die middel van elke tafel. 

Plaas genoeg smeermesse in die middel van elke tafel. 

Plaas 2 klein bakkies met margarien in, in die middel van elke tafel. 

 

Bak en brou        (5 min) 
 

Elke kind gaan ŉ gerasperde kaas broodjie maak. 

Laat die kinders toe om self die broodjie met die platiekmesse in die middel deur te sny. 

Laat hul self die margarien op albei helftes van die broodjie smeer (die heel klein 

kinders kan gehelp word deurdat die fasiliteerder/helper, sy/haar hand bo-op die kind 

se hand plaas en die smeeraksies saam met hom/haar uitvoer. 

Daarna kan die kinders self die kaas op die een helfte strooi. 

Nou kan die helfte met die margarien bo-op die kaas broodjie geplaas word om ŉ 

toebroodjie te maak. 

Elke kind kan dan sy eie broodjie eet. 

 

Die helpers kan die bak en brou opruim terwyl die fasiliteerder die kinders op die mat 

bymekaar kry en af sluit. 

 

Afsluiting         (5 min) 
 
Kinders sit op die mat en herhaal wat vandag geleer is. 

Lees uit Lukas 22:39-45, die verhaal van die aand voor Jesus se kruisiging (waar Hy 

biddend in die tuin was), aan hul voor.   

God leer ook vir ons wat om te doen op verskillende maniere:  een van hierdie maniere is 

die Bybel.   

 

Sluit af deur saam te bid: die kinders wat die vrymoedigheid het, kan elkeen die 

geleentheid kry om ŉ te bid. 

 

 

 
Resep vir soutkeramiek: 

4 Koppies meel 

4 Koppies sout 

4 Eetlepels poeieraluin 
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Water 

 

Meng al die bestanddele saam en voeg water geleidelik by tot mengsel nie meer kleef 

nie.  Deeg reg as vinger ingedruk word en dit skoon uitkom. 
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Werkkaart 1.1.1 

Om te bid behoort vir elke kind so natuurlik te wees soos om asem te haal. Dikwels wanneer kinders moet bid, 

weet hulle nie regtig waarvoor om te bid nie. 

Gesels hierdie week met jou kind daaroor 

 dat ons elke oomblik van elke dag met God kan praat deur gebed 

 dat niks te klein is om vir God te vra nie 

 dat ons op enige plek met God kan praat  

 dat ons vir God deur gebed kan dankie sê vir alles wat ons het 
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Inhoudsopgawe 

                Kleuters 

(4-5 jaar) 

 

 
 

1e Kwartaal:  

Program 1:   Dawid, die musikant  

 

Program 2:   Dawid, die dapper soldaat 

 

Program 3:   Dawid, die koning 

 

Program 4:   Die verlore seun, wat weggegaan het 

 

Program 5:   Die verlore seun, die goeie pa  

 

Program 6:   Die verlore seun, wat by die huis gebly het 

 

Program 7: Terugblik – Dawid en die verlore seun 

 

 

2de Kwartaal: 
 

Program 8:   Simson, God se spesiale man (Nasireër) 

 

Program 9:   Simson, die kragman 

 

Program 10:   Simson, die swak man 

 

Program 11:   Jesus, is die Seun van God 

 

Program 12:   Jesus, sterf aan ’n kruis 

 

Program 13:   Jesus, word wakker uit die dood 

 

Program 14: Terugblik  -  Simson en Paasfees 

 

 

Bladsy 
 

 

 
1 

6 

12 

17 

22 

27 

32 

 

 
 

 

38 

 

44 

 

49 

 

55 

 

60 

 

65 

 

69 
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3de Kwartaal: 
 

Program 15:   Josef, die slaaf 

   

Program 16:   Josef, die slim man 

 

Program 17:   Josef, die gawe broer 

 

Program 18:   Paulus, Jesus se vyand 

 

Program 19:   Paulus, Jesus se vriend 

 

Program 20:   Paulus, die sendeling 

 

Program 21:   Terugblik – Josef en Paulus 

 

 

 

4de Kwartaal: 
 

Program 22:   Daniël, die gehoorsame man 

 

Program 23:   Daniël, die man wat gereeld bid 

 

Program 24:   Daniël, die dapper man 

 

Program 25:   Maria, die mamma van Jesus  

 

Program 26:   Jesus se geboorte 

 

Program 27:   Jesus se besoekers - skaapwagters 

 

Program 28:   Jesus se besoekers  - Wyse manne 

 

Program 29:   Terugblik – Daniël en Kersfees 

 

 

 

 
 

73 

78 

82 

88 

93 

 

99 

 

104 

 

 

 

 
 

110 

 

115 

 

126 

 

132 

 

137 

 

142 

 

147 

 

152 
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Dawid, die musikant 

Kleuters (4-5 jaar) 

Program 1 
 

 

Doel van die program 
 

Aan die einde van die program moet die kinders  

▪ Weet dat Dawid ‘n musikant was  

▪ Weet dat God by hulle is wanneer hulle bang voel 

 

Teksverwysing:  Psalm 23 (verwerking) 
Die Here is soos ŉ herder vir my.   

Ek is soos sy skaap.   

Hy sorg altyd mooi vir my. 

Hy gee vir my alles wat ek nodig het. 

As ek moeg is laat Hy my soos ŉ skaap op sagte groen gras rus. 

As ek dors is, gee Hy vir my lekker water. 

Daarom hoef ek my oor niks te bekommer nie. 

As Hy by my is voel ek veilig.   

Ja, dan sien ek vir alles kans. 

As ek nie weet wat reg is om te doen nie, help Hy my. 

Hy lei my op die regte pad. 

Selfs al voel dit vir my of ek in die donkerste nag alleen is, is ek nie bang nie, want die 

Here is by my. 

Hy hou my vas, by Hom is ek veilig. 

Die Here sorg vir sy kinders.   

As jy in Hom glo hoef jy nie bang te voel nie. 

Hy sal so mooi na jou kyk soos ŉ goeie herder na sy geliefde skapie. 

 

Teksvers - Psalm 23:4 
Al moet ek partykeer gaan waar dit baie gevaarlik is, is ek nie bang nie, Want U, Here, is 

mos by my.  (dieBybel@kinders.co.za) 

 

Program  
 

1.1 Vryspel wanneer arriveer 
 

Benodigdhede:      
▪ Speelklei, boublokke, krale om in te ryg, legkaarte om te pak, papier/inkleurprente,  
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▪ kryte, ens. 

▪ Speel agtergrondmusiek.  

 

1.2 Opruim         (5 min) 
 

Kleuters pak speelgoed weg en gaan sit op die mat.  Sing matliedjie. 

 

2. Verwelkoming en gebed      (5 min) 
 

Benodigdhede: 
▪ Verjaarsdagkaartjies/-plakkers 

 

Sê vir almal welkom.  Wens die kleuters wat die afgelope week verjaar het, geluk en gee 

kaartjie/plakker.   

 

3. Samesang         (5 min) 
 

Algemene liedjies.  Sing liedjies wat by die tema pas.  Sing liedjies wat die kleuters goed 

ken. 

 

4. Open met gebed       (2 min) 
 

5. Verdeel in kleingroepe      (5 min) 
 

Verdeel die kleuters in kleingroepe. Indien daar genoeg leidsters is, werk 10 in ŉ groep 

baie goed. 

    

6. Bybel lees / Vertel       (10 min) 
 

Inleiding 
Benodigdhede: 

▪ ŉ Sak met musiekinstrumente in 

Hou die sak met die musiekinstrumente op jou skoot.  Steek jou hand in en maak ŉ geluid 

met een van die instrumente.  Laat die kleuters raai wat dit is.  Haal uit en wys of hulle 

reg is.  Herhaal met die ander instrumente. 

 

Wat noem ŉ mens iemand wat ŉ musiekinstrument bespeel? Ja  ŉ musikant. 

 

Die storie 
 

Benodigdhede: 
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▪ Kinderbybel met prente van die storie.  Wys prente terwyl die storie vertel word. 

▪ ŉ Prent van ŉ harp. (Hulpmiddel 1) 

 

 

 

 

In die Bybel lees ons van ŉ jong seun met die naam Dawid.  Dawid het elke dag sy pa se 

skaunpe opgepas.  Hy was ŉ skaapwagter.  Baie keer was hy alleen in die veld met sy 

skape.  Hy was nie bang nie.  Hy het geweet dat die Here altyd by hom is.  Hy het 

geweet dat die Here vir hom sal sorg. Terwyl hy daar in die veld was, het Dawid  graag 

liedjies geskryf en op sy harp (wys prent) gespeel. Dawid was ŉ musikant. Onthou julle 

wat is ŉ musikant?  Ja, dis iemand wat graag liedjies skryf en ŉ instrument bespeel.  In 

die Bybel, in die boek Psalms is die woorde van baie van die liedjies wat Dawid geskryf 

het.  Die woorde van die liedjies is so mooi en die musiek so pragtig, want dit vertel hoe 

lief Dawid vir God was.  Dawid wou ook met sy liedjies vir God dankie gesê het dat Hy 

hom altyd gehelp en opgepas het.  Hier is een van Dawid se liedjies.  Lees Ps. 23 (sien 

bo) 

 

7. Gesels oor         (5 min) 
 

God sê vir my... 

Vra vir die kleuters wanneer hulle bang voel. 

Net soos God altyd by Dawid was wanneer hy bang en alleen was, is God ook altyd by jou 

wanneer jy bang voel.  

 

8.  Karakterlied        (5 min) 
 

Wysie:  Jesus loves me 

Dawid is ŉ musikant 

Skryf mooi liedjies met sy hand 

Hy sit op sy harp en speel 

Hoor hoe hy die snare streel 

Plienk, plienke plonk (x3) 

Plienk, plienke, plienke plonk 

 

Wenk:  Kleuters kan beurte maak om op die instrumente te speel terwyl hulle die liedjie 

sing. 

 

9. Gebed         (5 min) 
 

Ek sê vir God... 

Here, dankie dat U by my is wanneer ek bang voel.  

Vra of daar 1 of 2 kleuters is wat graag wil bid.  Sluit dan self af met gebed. 

 

10. Aktiwiteit in kleingroepe     (15 min) 
 

Aktiwiteit: 
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Maak ŉ musiekinstrument  

 

Benodigdhede:   

▪ ŉ Pypskoonmaker vir elke kleuter 

▪ 6 koeldrankdoppies vir elke kleuter 

 

Voorbereiding:  

Spuitverf die koeldrankdoppies (opsioneel).  Kap ŉ gaatjie in die middel van elke 

koeldrankdoppie met ŉ spyker. 

 

Metode: 

Ryg pypskoonmaker deur die koeldrankdoppies.  Knoop die pypskoonmaker se punte aan 

mekaar vas.  Sing weer die karakterlied terwyl die kleuters op hulle instrument speel. 

 

11. Vryspel en afsluiting 
 

Benodigdhede: 

▪ ŉ Afskrif van geselsblad 1 vir elke kleuter 

 

Kleuters speel weer met die klei, blokke, legkaarte, ens totdat hulle ouers hulle kom 

haal.  Gee die aktiwiteit wat hulle gemaak het, sowel as geselsblad 

 1 en moedig hulle aan om dit wat hulle geleer het met Pappa en Mamma te deel.  Groet 

tot volgende week. 
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Hulpmiddel 1 
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Inhoudsopgawe 

                Kleuters 

(5-6 jaar) 

 
 

1e Kwartaal:  

Program 1:   Dawid, die musikant  

 

Program 2:   Dawid, die dapper soldaat 

 

Program 3:   Dawid, die koning 

 

Program 4:   Die verlore seun, wat weggegaan het 

 

Program 5:   Die verlore seun, die goeie pa  

 

Program 6:   Die verlore seun, wat by die huis gebly het 

 

Program 7: Terugblik    

 

 

2de Kwartaal: 
 

Program 8:   Simson, God se spesiale man (Nasireër) 

 

Program 9:   Simson, die kragman 

 

Program 10:   Simson, die swak man 

 

Program 11:   Jesus, is die seun van God 

 

Program 12:   Jesus sterf aan ’n kruis 

 

Program 13:   Jesus word wakker uit die dood 

 

Program 14: Terugblik       

 

 

 

Bladsy 
 

 

 
1 

8 

13 

18 

24 

29 

34 

 

 
 

 

36 

 

43 

 

48 

 

54 

 

59 

 

64 

 

70 
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3de Kwartaal: 
 

Program 15:   Josef, die slaaf 

   

Program 16:   Josef, die slim man 

 

Program 17:   Josef, die gawe broer 

 

Program 18:   Paulus, Jesus se vyand 

 

Program 19:   Paulus, Jesus se vriend 

 

Program 20:   Paulus, die sendeling 

 

Program 21:   Terugblik    

 

 

 

4de Kwartaal: 
 

Program 22:   Daniël, die gehoorsame man 

 

Program 23:   Daniël, die man van gebed 

 

Program 24:   Daniël, die dapper man 

 

Program 25:   Maria, die mamma van Jesus  

 

Program 26:   Jesus word gebore 

 

Program 27:   Jesus se besoekers - skaapwagters 

 

Program 28:   Jesus se besoekers  - wyse manne 

 

Program 29: Terugblik 

 
 

74 

78 

84 

89 

94 

 

100 

 

107 

 

 

 

 
 

112 

 

117 

 

129 

 

136 

 

141 

 

147  

 

153 

 

159 
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Dawid, die musikant 

Kleuters (5-6 jaar) 

Program 1 
 

Doel van die program  

 

Aan die einde van die program moet die kleuters 

▪ Weet dat Dawid ’n musikant was 

▪ Weet dat God by hulle is wanneer hulle bang voel 

 

Teksverwysing:  Psalm 23 (verwerking) 
Die Here is soos ŉ herder vir my.   

Ek is soos sy skaap.   

Hy sorg altyd mooi vir my. 

Hy gee vir my alles wat ek nodig het. 

As ek moeg is laat Hy my soos ŉ skaap op sagte groen gras rus. 

As ek dors is, gee Hy vir my lekker water. 

Daarom hoef ek my oor niks te bekommer nie. 

As Hy by my is voel ek veilig.   

Ja, dan sien ek vir alles kans. 

As ek nie weet wat reg is om te doen nie, help Hy my. 

Hy lei my op die regte pad. 

Selfs al voel dit vir my of ek in die donkerste nag alleen is, is ek nie bang nie, want die 

Here is by my. 

Hy hou my vas, by Hom is ek veilig. 

Die Here sorg vir sy kinders.   

As jy in Hom glo hoef jy nie bang te voel nie. 

Hy sal so mooi na jou kyk soos ŉ goeie herder na sy geliefde skapie. 

 

Teksvers - Jesaja 41:13  

“Ek is die Here jou God, Ek vat jou hand, Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ek help 

jou.”  (die Bybel@kinders.co.za) 

 

Program  
 

1.1 Vryspel wanneer arriveer 
 

Benodigdhede:      

▪ Speelklei, boublokke, krale om in te ryg, legkaarte om te pak, papier/inkleurprente,  
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      kryte, ens. 

Speel agtergrondmusiek.  

 

1.2 Opruim         (5 min) 
 

Kleuters pak speelgoed weg en gaan sit op die mat.  Sing matliedjie. 

 

2. Verwelkoming en gebed      (5 min) 
 

Benodigdhede: 

▪ Verjaarsdagkaartjies/-plakkers 

 

Sê vir almal welkom.  Wens die kleuters wat die afgelope week verjaar het, geluk en gee 

kaartjie/plakker.   

 

3. Samesang         (5 min) 
 

Algemene liedjies.  Sing liedjies wat by die tema pas.  Sing liedjies wat die kleuters goed 

ken. 

 

4. Open met gebed      (2 min) 
 

5. Verdeel in kleingroepe      (5 min) 
 

Verdeel die kleuters in kleingroepe.  Indien daar genoeg leidsters is, werk 10 per groepe 

van 10 baie goed. 

 

6. Bybel lees / Vertel       (10 min) 
 

Inleiding 
Benodigdhede: 

▪ ŉ Kasset/CD-speler 

▪ ŉ Kasset of Cd met die klanke van verskillende musiekinstrumente op.  As dit 

moontlik is, ook die klank van ŉ harp. 

▪ Prent van die verskillende musiekinstrumente. (Hulpmiddel 1) 

 

Plak die prente teen die muur op.  Speel die klank van ŉ musiekinstrument en laat die 

kleuters raai by watter prent dit pas. 

        

Wat noem ŉ mens iemand wat ŉ musiekinstrument bespeel?  Ja, ŉ musikant. 
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Musiek in die Bybelse tyd 

Die Israeliete het snaar-, blaas- en slaginstrumente gehad.  Die harp het ŉ houtraam 

gehad.  Simbale is van koper gemaak, tamboeryne van hout en geverfde diervelle.  

Blaashorings is van diere se horings gemaak, meestal van ŉ ramshoring. 

 

Die storie 
 

Benodigdhede: 

▪ Kinderbybel met prente van die storie.  Wys prente terwyl die storie vertel word. 

▪ ŉ Prent van ŉ harp. (Hulpmiddel 2) 

 

In die Bybel lees ons van ŉ jong seun met die naam Dawid.  Dawid het elke dag sy pa se 

skape opgepas.  Hy was ŉ skaapwagter.  Baie keer was hy alleen in die veld met sy skape.  

Hy was nie bang nie.  Hy het geweet dat die Here altyd by hom is.  Hy het geweet 

dat die Here vir hom sal sorg. Terwyl hy daar in die veld was, het Dawid  graag liedjies 

geskryf en op sy harp (wys prent) gespeel. Dawid was ŉ musikant. Onthou julle wat is ŉ 

musikant?  Ja, dis iemand wat graag liedjies skryf en ŉ instrument bespeel.  In die 

Bybel, in die boek Psalms is die woorde van baie van die liedjies wat Dawid geskryf het.  

Die woorde van die liedjies is so mooi en die musiek so pragtig, want dit vertel hoe lief 

Dawid vir God was.  Dawid wou ook met sy liedjies vir God dankie gesê het dat Hy hom 

altyd gehelp en opgepas het.  Hier is een van Dawid se liedjies.  Lees Ps. 23 (sien bo) 

 

7. Gesels oor         (5 min) 
 

God sê vir my... 

Wat maak jou bang?  Laat kleuters ŉ paar dinge opnoem wat hulle bang laat voel.  

Miskien voel jy bang as jy na ŉ nuwe skool toe moet gaan of as Mamma jou by die 

kleuterkerk los en jy niemand ken nie of as jy in die aand in jou bed lê en dit is donker.  

Ons almal voel soms bang – tannie ook.  Wanneer jy bang voel, kan jy altyd vir God bid en 

vra dat hy by jou moet wees. God is baie lief vir jou en hy wil jou graag help.  

 

Onthou-vers 

Psalm 23;4 – “Al moet ek partymaal gaan waar dit gevaarlik is, is ek nie bang nie.  Want 

U die Here, is mos by my.” 

Hierdie Bybelvers sal jou help om te onthou dat God altyd by jou is wanneer jy bang 

voel. 

“Ek is die Here jou God, Ek vat jou hand, Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ek help 

jou.”  (Jesaja 41:13) 

 

8.  Karakterlied        (5 min) 
 

Wysie:  Jesus loves me 

Dawid is ŉ musikant 

Skryf mooi liedjies met sy hand 

Hy sit op sy harp en speel 

Hoor hoe hy die snare streel 

Plienk, plienke plonk (x3) 
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Plienk, plienke, plienke plonk 

 

Wenk:  Kleuters kan beurte maak om op die instrumente te speel terwyl hulle die liedjie 

sing. 

 

 

9. Gebed         (5 min) 
 

Ek sê vir God... 

Here, help my om te bid elke keer as ek bang voel.  Dankie dat ek weet dat u baie lief is 

vir my en dat u mooi na my kyk soos wat ŉ herder na sy skapies kyk.  Dankie dat ek veilig 

is by U. 

Vra of daar 1 of 2 kleuters is wat graag wil bid.  Sluit dan self af met gebed. 

 

10. Aktiwiteit in kleingroepe     (15 min) 
 

Aktiwiteit: 

Maak ŉ musiekinstrument (ŉ tamboeryn)  

  

Benodigdhede: 

▪ 1 Papierbord vir elke kleuter 

▪ Vetkryte/Uitdraaikryte 

▪ 8 koeldrankdoppies vir elke kleuter of 4 klein klokkies 

▪ Pypskoonmakers  

▪ 2 stroke kreukelpapier vir elke kleuter 

▪ Gaatjiedrukker 

▪ Kleeflint 

             

Voorbereiding: 

Kan koeldrankdoppies spuitverf (opsioneel).  Kap ŉ gaatjie in die middel van elke 

koeldrankdoppie met ŉ spyker.  Sny 2 stroke kreukelpapier (20 cm elk) vir elke kleuter.  

Sny die pypskoonmakers in kleiner stukke op – 4 stukke vir elke kleuter.  Pons 4 gaatjies 

om die rand van elke papierbord met die gaatjiedrukker.    

  

Metode: 

Versier die papierbord met die vetkryte/uitdraaikryte.  Ryg ŉ stukkie pypskoonmaker 

deur een van die gaatjies.  Ryg dieselfde pypskoonmaker deur 2 koeldrankdoppies of ŉ 

klokkie en knoop die twee punte van die pypskoonmaker aan mekaar vas.  Doen dieselfde 

met die ander 3 gaatjies.  Plak twee stroke kreukelpapier op die rand van die papierbord 

vas.  Sing weer die karakterlied en laat die kinders op hulle tamboeryne speel.  

 

11. Vryspel en afsluiting 
 

Benodigdhede: 

▪ ŉ Afskrif van geselsblad 1 vir elke kleuter 
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Kleuters speel weer met die klei, blokke, legkaarte, ens totdat hulle ouers hulle kom 

haal.  Gee die aktiwiteit wat hulle gemaak het, sowel as geselsblad 1 en moedig hulle aan 

om dit wat hulle geleer het met Pappa en Mamma te deel.  Groet tot volgende week. 
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Hulpmiddel 1
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Hulpmiddel 2 
 

 


