
vertel wie het tans die 
grootste 

impak/invloed in jou 
lewe en hoekom? 

met wie gesels jy die 
maklikste oor jou 

geloof?  

Saam 
wees 

is dit belangrik vir 
jou om kerk toe te 

gaan? 

wat is jou ervaring 
van nagmaal by die 

kerk? 

Saam 
wees 

watter jesus-liedjie 
(christelike liedjie) hou 

jy die meeste van? 

wat beteken die doop? 

Saam 
wees 

vir watter mense bid 
jy? 

hoe dink jy moet die 
kerk lyk? 

Saam 
wees 

watter “reëls” dink 
jy moet daar in jou 

familie wees? 

hoekom noem jesus 
die kerk ’n familie? 

Saam 
wees 

wanneer voel jy 
spesiaal? 

hoe kan jy iemand 
anders spesiaal laat 

voel? 

Saam 
wees 

wie het die eerste 
kerk begin? 

(handelinge 2:43-47) 

wie se idee dink jy 
was “kerk” gewees? 

Saam 
wees 

kan jy dink aan ’n 
ouma/oupa of ouer 

persoon met wie jy al 
oor geloof gepraat het?  

hoekom dink jy gaan 
party mense nie kerk 

toe nie? 

Saam 
wees 



wat is die mees 
onregverdigste 

situasie wat jy al 
gesien het? 

dink jy alle mense is 
gelyk geskape? is party 
mense meer bevoorreg 

gebore? hoe beïnvloed jou 
geloof jou antwoord? 

Saam 
wees 

wat beteken kerk vir 
jou? 

watter deel van die 
erediens hou jy die 

meeste van? 

Saam 
wees 

wie bid vir jou? 

vir wie bid jy? 

Saam 
wees 

hoekom is daar volgens 
jou steeds honger en 

hawelose mense? 

die wêreld sou ‘n 
beter plek gewees het 

as almal net… 

Saam 
wees 

noem een negatiewe 
ding van die 

christelike geloof. 

noem die een ding wat 
jy die meeste van 
christenskap hou. 

Saam 
wees 

oor watter 
onderwerp wens jy 
die kerk wil ophou 

praat? 

oor watter onderwerp 
wens jy die kerk wil 

meer praat? 

Saam 
wees 

hoe verskil jy soms 
van baie mense deur 

wat jy glo? 

wat maak dit vir 
mense moeilik om oor 

god te praat? 

Saam 
wees 

om beter vir die aarde 
te sorg, moet almal… 

watter saak of 
projek gee jou ma of 

pa baie voor om? 

Saam 
wees 



wat dink jy is ‘n goeie 
vriend? vertel die storie 
van die barmhartige 

samaritaan. 

watter talente het 
jy? hoe kan jy jou 
talent gebruik? 

omgee 

wat leer die verhaal 
van die verlamde man 
(en sy 4 vriende) vir 
jou? (markus 2:1-12) 

hoe gee jou ouers vir 
jou om? 

vertel van ‘n keer toe 
jy vir iemand gebid 

het. 

hoe kan jy iemand bly 
maak wat hartseer 

voel? 

omgee 

was dit 
moeilik/maklik om 
met die persoon te 

praat? 

vertel van iemand wat 
jy ontmoet het van ‘n 

ander kultuur.  

omgee 

in hoeveel tale kan jy 
iets sê? 

hoeveel lande se name 
ken jy? 

omgee 

vertel van ‘n spesiale 
kersfees uit jou 

verlede. 

hoe vier julle gesin 
paasfees? 

omgee 

vertel van ‘n geleentheid 
toe die kategese 

aanbieding jou dade in 
die week beïnvloed het. 

watter nood raak 
jou gemeenskap die 

meeste? 

omgee 

hoe help jesus se 
voorbeeld jou om 
anders te dink oor 

omgee? 

ken jy iemand wat 
omgee benodig? hoe kan 
jy vir daardie persoon 

omgee? 

omgee 

omgee 



dink aan ‘n geleentheid 
waar iemand jou 

gehelp het. 

kan jy aan ‘n 
geleentheid dink waar 
jy iemand gehelp het? 

omgee 

wie is jou “naaste”? 
wat beteken dit om 

jou naaste lief te hê? 

wanneer iemand 
onregverdig behandel 

word, sal ek... 

wie is die eerste 
persoon na wie jy toe 
sou gaan as jy hulp 
nodig het? hoekom? 

omgee 

as jy iemand anders 
help of dien, maak dit 
vir jou saak of jy ‘n 

“dankie” hoor? 

omgee 

hoe weet jy dat 
iemand jou verstaan 
en hoor wat jy sê? 

watter eienskappe het 
iemand wat ‘n goeie 

luisteraar is? 

omgee 

hoe kan jy of julle 
water bespaar? 

wat beteken 
herwinning vir jou? 

omgee 

dink aan hoe dit voel 
om in iemand anders 
se skoene te moet 

staan. 

wanneer voel jy dat 
mense jou oordeel? 

omgee 

hoe kan julle meer 
tyd saam spandeer? 

hoe kan jou maats of 
familie wys dat hulle 

vir jou omgee? 

omgee 

omgee 

hoe voel dit vir jou 
om vir iemand te vra 

om jou te help? 

noem 5 dinge 

waarvoor jy vandag 
dankbaar is. 



wat maak jou bly of 
tevrede? 

wat maak jou kwaad 
of ongelukkig? 

leef 

wie of wat help jou 
om god se stem te 
kan hoor of herken? 

hoe weet jy wanneer 
god met jou praat? 

vertel van ‘n 
geleentheid toe jy vir 

jou geloof moes 
opstaan. 

hoe het jesus jou die 
afgelope week 

gebruik? 

leef 

watter rol speel 
musiek in jou geloof? 

waar in die natuur 
beleef jy god? 

leef 

watter simbool help 
jou om iets van jou 
geloofspad te onthou? 

waar voel jy die 
naaste aan god? 

leef 

vertel van ‘n keer 
waar god jou gehelp 
het om ‘n keuse te 

maak. 

kan die bybel vir jou 
raad gee oor probleme/ 

uitdagings? hoe? 

leef 

vertel van ‘n tradisie 
wat jy en jou vriende 

het. 

noem iets uit jou 
kultuur wat jy graag 

vier. 

leef 

waarvan hou jy die 
meeste in ons gemeente 
of ‘n gemeente wat jy 

besoek het? 

noem iets wat uniek 
is aan ons gemeente. 

leef 

leef 



beskryf ‘n ete wat jy 
graag saam jou 

gesin eet. 

hoe baklei julle gesin? 
hoe hanteer julle 

konflik? 

leef 

vertel van ’n gewoonte 
of gebruik wat julle 
gesin het, wat vir jou 
kosbaar/belangrik is. 

as jy/julle ‘n nuwe 
gewoonte vir jou/julle 
gesin kon skep, wat sou 
dit wees? wanneer sou 

julle dit doen? 

watter geloofsgewoonte 
wens jy het jy meer tyd 

voor? 

leef 

wanneer dink jy/julle 
is troues 

betekenisvol? 

vertel waarvan jy gehou 
het by die laaste troue 
waarby jy/julle was? 

leef 

hoe troos of bemoedig 
jy ander mense? 

is daar ’n gebruik of 
gewoonte wat vir jou 
baie beteken na iemand 

se dood? 

leef 

watter vakansiedag is 
die belangrikste vir 
julle gesin? hoe vier 

julle die dag? 

hoe maak julle familie 
verjaarsdae spesiaal? 

leef 

wie help jou die 
meeste om besluite te 

maak? 

watter plekke is vir 
jou heilig? 

leef 

hoe help jesus se 
voorbeeld jou om 
anders te dink oor 

omgee? 

het jy ’n rolmodel? 
wat bewonder jy van 

hom of haar? 

leef 

leef 

vertel van die dinge 
van jou gesin wat jy 
die meeste waardeer. 



kies iemand om ‘n 
staar kompetisie mee 
te hou. die een wat 
eerste lag, verloor. 

gebruik gebare om die 
storie van jona te 

vertel. 

pret 

kyk hoeveel diere uit 
die bybel jy kan 
opnoem in 20 
sekondes. 

krap jou kop en vryf 
jou maag op dieselfde 

tyd. 

wys vir die ander 
wat jou snaakse of 

unieke talent is. 

speel ‘n rondte van 
ek-sien-met-my-kleine-

ogie. 

pret 

watter dier dink jy 
was nie in noag se 
ark nie? maak die 

geluid van daardie dier. 

druk jou neus toe en 
sing ‘n bybel liedjie 

van jou keuse. 

pret 

beeld enige bybelstorie 
uit sonder om woorde 
te gebruik en laat die 

ander raai. 

skryf jou naam met 
jou skouer. 

pret 

sê die alfabet agteruit 
terwyl jy in die 
rondte draai. 

pret 

kraai die hoeveelheid 
kere wat die haan in 
petrus se verhaal 

gekraai het. 

vertel die 
skeppingsverhaal in 

“minion” taal 

pret 

raak aan jou neus 
met jou tong. 

pret 

pret 

beeld die idioom uit sonder 
om woorde te gebruik 
(geluide toegelaat!):  

'n gegewe perd moet jy 
nie in die bek kyk nie 

beeld die idioom uit sonder 
om woorde te gebruik 
(geluide toegelaat!):  

agteros kom ook in die 
kraal  



beeld die gelykenis van 
die verlore skaap uit 
sonder om woorde te 
gebruik en laat die 

ander raai. 

pret 

kyk hoeveel boeke van 
die bybel jy met een 
asem kan opnoem. 

trek ‘n snaakse gesig 
tot jou familie vir 

jou lag. 

pret 

beeld die bybel verhaal 
van moses en die 

brandende bos uit sonder 
om woorde te gebruik 

kies enige woord. elkeen 
sit daarna ‘n woord by 
wat rym. kyk hoe lank 
julle rym spel kan wees. 
bv. by – sy – hy - albei 

pret 

vertel jou beste 
grappie. 

pret 

beeld die haka uit 
sonder om woorde te 
gebruik. laat die ander 

raai. 
  

beeld die plaag van 
paddas uit sonder om 
woorde te gebruik. 
laat die ander raai. 

pret 

begin ‘n storie met een 
sin. elkeen sit daarna 

een sin by. kyk hoe lank 
julle storie kan wees. 

beeld “liefde” uit sonder 
om woorde te gebruik 
en laat die ander raai. 

pret 

soek iets om jou wat met 
die letter, a, begin. elkeen 
sit daarna iets by wat 

met volgende letter van die 
alfabet begin. 

vertel 2 goed oor jouself 
wat waar is en 1 leuen. 
laat die ander raai wat 

die leuen is. 

pret 

pret 

beeld die bybel verhaal 
van petrus wat op 

water loop uit sonder 
om woorde te gebruik. 

gebruik geluide om die 
verhaal van daniël in die 

leeukuil te vertel. 

spring op een been 
terwyl jy 10 name 

vanuit die bybel noem. 

gebruik gebare om die 
verhaal van noag in 
die ark te vertel. 



hoe kan jy ‘n dissipel 
wees? 

wat is ‘n dissipel? 
wat doen ‘n dissipel? 

glo 

wat beteken dit vir 
jou dat jesus gesterf 

het? 

wat het gebeur toe 
jesus aan die kruis 

gesterf het? 

hoekom het jesus die 
dissipels se voete 

gewas? 

vertel die verhaal van 
jesus wat die dissipels 
se voete gewas het. 

glo 

hoekom lees ons (jy) 
die bybel? 

glo 

watter soort mens 
dink jy was jesus toe 
hy op aarde geloop 

het? 

wie is jesus vir jou? 

glo 

waar is jesus nou? 

wat het jesus 
agtergelaat toe hy 
opgevaar het hemel 

toe? 

glo 

watter bybelstorie 
onthou jy uit jou 

kinderdae? 

kan jy aan ‘n kategese 
aanbieding dink wat 
jou bybly? hoekom? 

glo 

het die bybel vir alles 
‘n antwoord? 

watter deel van die 
bybel lees jy baie? en 

min? 

glo 

glo 

wat beteken dit vir 
jou om te bid? 



hoe deel jy jou geloof 
op sosiale media? 

watter rol speel 
tegnologie in jou 
geloofsvorming? 

glo 

by watter gebeurtenis 
in jesus se lewe sou 
jy graag teenwoordig 

wou gewees het? 

beskryf hoe jy dink 
jesus as kind was. 

hoe onderskei jy god 
se stem in jou lewe? 

ken jy/julle die onse 
vader gebed? kan 

jy/julle dit opsê of 
sing? 

glo 

as jy jesus se storie 
in 1 minuut moet 

vertel, wat sal jy sê? 

wat beteken die 
woord “seën” vir 

jou? 

glo 

wie is vir jou ‘n 
voorbeeld van ‘n 

gelowige? 

vertel van iets wat jy 
by jou ouers of 

grootouers geleer het, 
en nou self doen. 

glo 

wanneer tel iets as ‘n 
wonderwerk? 

het jy of iemand wat 
jy ken al ‘n 

wonderwerk beleef? 

glo 

beskryf hoe jou ouers 
se geloofslewe lyk. (bv. 
kerkbywoning, stilte 

tyd, verhouding met god) 

het jy al ooit met iemand 
(buiten jou familie en 
huisvriende) by die 

skool/werk oor jou 
geloof gesels? 

hoeveel keer per maand 
gaan jy saam met jou 

gesin kerk toe? 

glo 

glo 

glo 

hoe gereeld lees julle 
saam uit die bybel 

uit? 



wat is uniek van jou 
gesin? 

wat hou jy van 
jouself? wat is jou 

sterkpunte? 

onthou 

wat onthou jy van 
josef se verhaal in die 

bybel? 

vir wie vra jy as jy 
vrae oor geloof of 

bybel het? 

vertel van die oudste 
persoon wat jy ken? 

vertel die verhaal van 
moses in die bybel. 

onthou 

watter 
teks/bybelstorie help 

jou baie as jy 
bang/bekommerd is? 

watter teks/bybelstorie 
lees jy graag as jy bly 

is? 

onthou 

as jy ‘n liedjie kon 
skryf oor jou lewe, 
hoe sal dit begin? 

watter musiek/liedjie 
hou jy van? 

onthou 

waar of wanneer kan 
jy met ander gesels 

oor jesus? 

waar spandeer jy die 
meeste tyd alleen met 

jesus? 

onthou 

watter seisoen hou jy 
die meeste van? 

hoekom? 

het jou naam of jou 
van ‘n storie? 

onthou 

wie is jou helde? het 
jy enige helde in die 
bybel anders as 

jesus? 

watter “superhero” 
hou jy van? 

onthou 

onthou 



vertel van ‘n moeilike 
tyd in jou/julle gesin 

se lewe. 

vertel van dawid in die 
bybel. 

onthou 

wat onthou jy van 
josef se verhaal in die 

bybel? 

as jy vandag vir jesus 
ontmoet terwyl jy 

iewers stap, waaroor 
sou jy met hom gesels? 

hoe sou jy die doop 
aan iemand beskryf 

wat nie kerk toe kom 
nie? 

was jy/julle al by ‘n 
kerkbasaar? 

onthou 

watter invloed het jou 
geloof in jesus gehad in 

die besluite wat jy 
gemaak die afgelope ruk? 

as jy een ding van 
vandag kon verander, 
wat sou dit wees? 

onthou 

het jy al ooit saam met 
die kerk gegaan om 
iemand anders te help 

met kos, klere, gebed of 
ander hulp? 

het iemand vandag vir jou 
“dankie” gesê of jy vir 

iemand anders? 
waarvoor? 

onthou 

vertel van ‘n preek 
wat jy goed kan 

onthou. 

watter emosies beleef 
jy tydens aanbidding? 

onthou 

dink jy die geleenthede 
waartydens julle as ‘n 
groep saam die here loof 
en prys jou laat nader 

aan die here voel? 

wat geniet jy die 
meeste van familie 

byeenkomste? 

onthou 

hoe sou jy die 
nagmaal aan iemand 
beskryf wat nie kerk 

toe kom nie? 

wat is jou 
gunsteling kos om te 
eet in reënerige weer? 

onthou 

onthou 
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