
Help almal om te weet hoekom julle elke Sondag saamkom. Jy kan dit doen deur die kinders ’n lied te
laat saamsing. Jy kan hulle ook vra om twee-twee na mekaar toe te draai en die goeie en die slegte
dinge van hulle week met mekaar te deel.

Vertel 2 Timoteus 3:14-16 in die vorm van ’n storie.

Paulus was al baie oud en in die tronk toe hy vir een van sy jong vriende, Timoteus, ’n brief geskryf
het. In hierdie brief het Paulus vir Timoteus gesê dit is baie belangrik om te onthou wat alles in die
Bybel staan. Hy het vir Timoteus gevra om te leef soos die Bybel vra. Dit sal hom help om ander
mense meer van Jesus te leer en om te weet wat reg en verkeerd is.

Al is hierdie kinders nog baie jonk, kan jy vir hulle verduidelik dat die Bybel soos ’n biblioteek met
baie boeke is. Vra vir die kinders of hulle weet hoeveel boeke daar altesaam in die Bybel is (66).

Blaas die ballonne op. Vra die kinders om met die merkpenne iets uit hulle gunsteling-Bybelverhale
op die ballonne te teken (soos ’n groot vis uit Jona se storie).

Gaan staan dan in ’n kring en gooi die ballonne vir mekaar. Die idee is dat die ballonne nie aan die
grond mag raak nie. Elke keer wanneer ’n kind ’n ballon vang, moet hy/sy probeer om die
Bybelverhaal wat op die ballon geteken is vir die ander te vertel.

Herinner die kinders hoe wonderlik dit is dat ons ’n Bybel het, veral omdat die Bybel soveel



verskillende verhale oor God vertel en ons só meer van God leer. Die wonderlikste is dat God vandag
nog hierdie ou verhale gebruik om deur sy Gees met ons te praat. Die Bybel beteken daarom vandag
nog vir ons so baie.


