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Jesus maak ons 
vissers van mense

Lees Markus 1:14-20.

Voorbereiding
 � Maak vir elke kind ’n afskrif van die prent van die vissies.

Bidtyd
Vra een van die kinders om te bid.

Geselstyd
Baie welkom by ons eerste ontmoeting van die jaar. In die eerste paar ontmoetings gaan ons meer leer 
oor die tyd toe Jesus hier op aarde was. Ons gaan luister hoe Hy die mense van God geleer het. Ons 
gaan ontdek hoe ons self Jesus se dissipels kan wees. ’n Dissipel is iemand wat in Jesus se voetspore 
stap en alles doen wat Hy vra.

Kom ons begin deur ’n speletjie te speel. 

Speel “Volg die leier” met die kinders. Beweeg in die vertrek rond en laat die kinders al jou 
bewegings na-aap. As jy kruip, moet hulle kruip. As jy jou hande swaai, moet hulle hulle hande 
swaai. Staan genoeg tyd hieraan af. Julle kan die speletjie aan die einde van die ontmoeting 
weer speel.
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Wat leer ons uit hierdie speletjie? Almal moes maak soos die leier gemaak het. Julle moes julle oë goed 
gebruik om mooi te kon sien wat die leier doen. Dan moes julle julle lyfies gebruik om te doen wat die 
leier doen.

Kom ons speel nou nog ’n speletjie.

Speel “In watter groep is jy?” met die kinders. Jy roep eienskappe uit en almal wat in daardie 
kategorie pas, staan op. Jy kan enige eienskappe uitroep. Die gedagte is om die kleuters te leer 
om te reageer wanneer hulle besef hulle pas in ’n spesifieke kategorie. Jy roep byvoorbeeld 
“Seuntjies”. Al die seuntjies staan op. Laat almal dan weer sit. Jy kan almal wat blou klere aan 
het, almal wat nog moet verjaar of almal wat van sjokolade hou, laat opstaan. Gebruik enige 
eienskappe. Help kinders reg wanneer hulle op die verkeerde tyd opstaan.

Wat leer ons uit hierdie speletjie? Hierdie keer moes julle julle ore baie goed gebruik het om te kon 
saamspeel. Julle moes mooi luister watter eienskap ek noem. Julle moet ook julleself ken en weet 
wanneer julle moet opstaan. Julle moet byvoorbeeld weet of julle van sjokolade hou en watter kleur 
julle klere is.

Vandag gaan ons hoor dat Jesus mense geroep het om agter Hom aan te kom en van Hom te leer.

Singtyd 
 � Lied 549: Daar’s vissies in die water
 � Lied 544: Soos die voëltjies van die hemel

Bybeltyd
Toe Jesus hier op aarde was, was Hy ’n mens, net soos ek en jy. Toe Hy ’n kind was, het Hy gelag en 
gespeel en gesing. Toe Hy groot was, het Hy begin om vir mense van God te leer. Jesus het ’n paar 
mans spesiaal uitgekies om saam met Hom te loop. Hy het hulle alles geleer wat Hy wou hê hulle 
moes weet. 

Hoe dink julle het Jesus besluit watter mans om te kies? Dink julle Jesus het net mooi mense gekies? 
Of net slim mense? Of net ryk mense? Het Hy ’n kompetisie gehou en net die bestes en die wenners 
gekies? Nee, Jesus het gewone mense soos ek en jy gekies, mense wat gewerk en in die son gestap en 
kos geëet het, net soos ek en jy. 

Jesus het eendag verby twee vissermanne geloop wat besig was om hulle nette in die see te gooi. 
Toe roep Hy hulle en sê: “Kom, volg My.” Ons lees hierdie storie in Markus 1:16-18. Lees hierdie verse vir 
die kinders. 

Hierdie twee mans het nie net gesit en wag dat iemand vir hulle moes werk gee nie. Nee, hulle was 
besig om te werk. Toe Jesus hulle roep, het hulle alles net so gelos en Hom gevolg.
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Toe Jesus verder stap, het Hy nog mense geroep om Hom te volg. Ons lees hierdie storie in 
Markus 1:19-20. Lees hierdie verse vir die kinders.

Jy is nog klein en jy bly nog by jou pappa, mamma of ander grootmense wat vir jou sorg. Jy werk 
nog nie. Maar Jesus roep ook vir jou om ’n visser van mense te wees. Jesus wil hê ons moet luister 
wanneer Hy praat. Hy wil hê ons moet alles wat Hy ons wil leer, onthou. 

Jesus is nie meer vandag hier op aarde nie. Ons kan nie meer aan Hom raak en saam met Hom stap 
nie. Maar Jesus het vir ons die Bybel gegee sodat ons alles daarin kan lees en kan luister wat Hy vir ons 
wil sê. Wanneer ek en jy doen wat die Bybel van ons vra, is ons ook Jesus se dissipels. Dan volg ons in 
sy voetspore. Ons is vissers van mense. 

Wanneer mense Jesus se liefde in ons sien, wil hulle graag hoor wat ons so bly maak en waar ons al 
hierdie liefde kry. Dan kan ons vir hulle vertel dat ons ander mense liefhet omdat God vir ons lief is. Dit 
sal mense nader aan Jesus trek. Só word ons vissers van mense.

Doentyd
Speel weer “Volg die leier”. Laat die kinders al jou bewegings na-aap.

Deel vir die kinders die prent van die vissies uit. Laat hulle die vissies inkleur.
Moedig die kinders aan om by die huis te gaan vertel wat dit beteken om ’n visser van mense 

te wees.

Groettyd
Dankie, Jesus, dat U vir my lief is. Dankie dat U my ook roep om ’n visser van mense te wees. Amen.
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Stop … en luister
Lees Markus 1:21-28.

Voorbereiding
 � Maak vir elke kind ’n afskrif van die prent van die stopteken met die hand en die woorde  

“Stop … en luister”. 
 � ’n Strootjie, keelstokkie of roomysstokkie vir elkeen om die stopteken op vas te plak.

Bidtyd
Vra een van die kinders om te bid.

Geselstyd
Jesus het ons geroep om in sy voetspore te loop. Hy het mense soos ek en jy geroep om sy dissipels 
te wees. Vandag gaan ons verder gesels oor hoe ons vir Jesus kan volg. Maar kom ons speel nou eers 
’n speletjie.

Speel “Stop en stap” met die kleuters. Wanneer jy sê “Stap” moet almal in die vertrek rondstap. 
Sodra jy sê “Stop” moet almal doodstil staan. Wissel STOP en STAP af. Sê dit soms kort op mekaar 
of dieselfde woord twee keer agter mekaar. Kyk hoe goed hulle na jou luister.

Wat leer ons uit hierdie speletjie? As julle mooi na my geluister het, het julle geweet wat om te doen. 
Maar as julle nie goed geluister het nie, het julle nie geweet of julle moet stap of stop nie. Julle het nie 
geweet wat die regte ding is om te doen nie. 
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Wie van julle kyk graag rugby? Het julle al gesien die spanne se klere het verskillende kleure? Die 
Sharks se truie is swart en wit en die Bulls speel partykeer in pienk truie. Dan is daar ook ’n man met 
’n ander kleur trui op die veld. Hy is die skeidsregter. Hy het ’n fluitjie en kyk hoe die spelers speel. 
Wanneer hy die fluitjie blaas, moet almal ophou speel, want dan wil hy iets sê. Almal moet na hom 
luister, want hy het die gesag. Gesag is wanneer iemand iets sê en ander mense moet luister na wat 
die persoon sê. Ons moet graag wil luister na iemand wat gesag het, want hulle weet waarvan 
hulle praat.

Wie het nog gesag? Die polisie en verkeersbeamptes. Wanneer hulle jou voorkeer, moet jy van die 
pad aftrek. Jou mamma of pappa of juffrou of meneer het ook gesag. Wanneer hulle met jou praat of 
jou roep, moet jy luister. Wanneer hulle iets sê, moet jy luister en doen wat hulle vra. 

Luister jy na wat jou maatjies vir jou sê, of luister jy na wat grootmense vir jou sê? Dit is beter om vir 
grootmense te luister, want hulle weet meer en beter as kinders. ’n Maatjie weet soms net soveel soos 
jy van iets, maar wanneer jy hulp nodig het, sal hulle nie altyd vir jou sulke goeie raad soos ’n groot-
mens kan gee nie.

Ons luister ook na padtekens, want hierdie tekens keer dat ons ongelukke op die pad maak. Wat 
doen ’n mens by ’n groen verkeerslig? Jy mag ry. En by ’n rooi verkeerslig? Jy stop. En by ’n stopteken? 
Jy stop en kyk links en regs. Wanneer dit veilig is, kan jy maar ry. Wanneer ’n mens nie doen wat die 
padtekens sê nie, kan jy ’n ongeluk veroorsaak. Daarom het ook padtekens gesag.

Singtyd
 � Lied 553: Ek is bly ek ken vir Jesus
 � Lees jou Bybel, bid elke dag

Bybeltyd
Jesus het sy dissipels geroep om saam met Hom te stap en baie dinge by Hom te leer. Maar Jesus het 
nie net sy dissipels geleer nie. Hy het ook die ander mense geleer? Waar het Jesus die mense geleer? 
In hulle kerk van destyds. Die Bybel noem dit die sinagoge. Die mense het in die sinagoge by me-
kaargekom en die priesters, die dominees van daardie tyd, het dan vir hulle van God vertel. In die 
sinagoge het hulle geleer wat God wil hê sy kinders moet doen. Omdat Jesus God se Seun is, het Hy 
geweet wat God wil hê die mense moes leer. Toe leer Jesus hulle al hierdie dinge.

Toe Jesus in die sinagoge met die mense begin praat, het hulle dadelik na Hom geluister. Hulle kon 
hoor Hy weet waarvan Hy praat. Jesus het met gesag gepraat. Alles wat Jesus gesê het, het Hy self 
geglo. Hy het dit nie net vir ander mense geleer nie, maar self geleef soos Hy ander mense geleer het 
om te leef.

Terwyl Jesus die mense geleer het, was daar tussen hulle ’n man wat duiwels in hom gehad het. Die 
man het vreeslik geraas. Jesus het toe hard met die duiwels gepraat en vir hulle gesê om weg te gaan. 
Die duiwels het die man baie seergemaak en toe uit hom uitgegaan. Toe die mense sien wat gebeur 
het, was hulle baie verbaas. Hulle kon nie glo wat Jesus gedoen het nie. Jesus het met soveel gesag 
gepraat dat tot die duiwels vir Hom geluister het en gedoen het wat Hy sê. Lees Markus 1:21-28 vir 
die kinders.



2. Stop … en luister 17

Omdat die mense gesien het Jesus praat met gesag en geweet het hulle kan maar glo en doen wat 
Jesus vra, het al hoe meer mense agter Jesus begin aanloop. Almal wou hoor wat Hy hulle wou leer.

Doentyd
Laat die kinders die stopteken inkleur en dan op die strooitjie, keelstokkie of roomysstokkie vasplak.

Moedig hulle aan om by die huis te gaan vertel dat ons moet stop en luister wat Jesus vir ons wil 
leer omdat Jesus met gesag praat.

Groettyd
Dankie, Jesus, dat U my elke dag leer dat U my liefhet. Help my om na U te luister en aan U gehoorsaam 
te wees. Amen.
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