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JY MOET DIT INSKERP BY JOU KINDERS...
Ek raak so hartseer as ek vir 'n groep

kinders sê om gou saam uit Markus

te lees en dan slaan hulle die

inhoudsopgawe van die Bybel oop.

"Is dit in die Ou Testament, Tannie?"

Iewers is daar ‘n skroef los. In kerke

regdeur ons land word daar Sondag

vir Sondag gepreek. Kinders woon

steeds kategese by. Maar in

dieselfde asem is Bybelkennis so

laag as wat kan kom. 

 

Ons gemeente doen groot moeite

met ons huidige reeks

kategeseboeke. Die meeste

gemeentes doen ook baie moeite

om klasse en byeenkomste so

interessant moontlik aan te bied.

Die feit is: Wat ook al die Kerk doen

of nie doen nie, die Kerk kan nie in ’n

skrale 30 of 40 minute se weeklikse

kategese ’n kind se geloofslewe

vorm nie. As die kinders gereeld die

kategese bywoon, is die klastyd

hoogstens 25 uur per jaar. 

 

Dit is onmoontlik om te kompeteer

met die week se ervarings by die

huis en die skool wat ’n kind se

geloof vorm of nie vorm nie.

Navorsing het oor en oor bewys: As

’n kind nie in sy of haar huis van die

Here leer nie, meer nog, as hulle nie

iets van die Here in hul huismense se

lewens raaksien nie, het die kerk ’n

minimale impak in hul

geloofsvorming.

Kortom, Bybelkennis én Godkennis moet

weer ‘n deel van ons alledaagse lewe

word.

 

Hierdie geloofsdeling moet letterlik oral

plaasvind. Jou liefde vir God moet deel

wees van jou alledaagse doen en late. Jy

moet dit by jou kinders inskerp in jou huis,

as jy op pad is, as jy slaap en as jy opstaan.

Jy moet die Here liefhê op so ’n manier dat

dit ’n blywende indruk op jou kinders

maak. Ouers (en grootouers) vorm dus hul

kinders se geloof deur hul eie uit te leef.

Ons geloof gee af op mekaar. Dit is die

beste manier waarop ons en diegene

rondom ons se geloof versterk kan word. 

 

Deuteronomium 6 beklemtoon dat ouers

en grootouers elke moontlike geleentheid

om die evangelie by hul kinders en

kleinkinders in te skerp; met hulle daaroor

te praat as jy in jou huis is en as jy op pad

is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Oral.

Altyd. 

In die afgelope dekades het verskeie

ondersoeke aan die lig gebring dat

ouers, voogde, en gesinsverhou-

dings in die algemeen, ’n merkbare

invloed op die geloofsvorming van

jongmense uitoefen.  Een studie, wat

gekyk het na die mees

betekenisvolle religieuse invloed in

jongmense se lewens het bevind

ouers minstens 2 tot 3 maal meer

invloedryk in die geloofsvorming van

kinders as die kerk se beste

jeugprogramme! Dit maak egter sin

as mens die 25 uur per jaar

(kategese klastyd) vergelyk met die

3000 ure wat ouers per jaar saam hul

kinders kan spandeer.

 

Ander interessante navorsing wys

weer die gemiddelde ouderdom

waarop die meeste mense tot

bekering gekom het. Die bevinding

was soos volg: 0‐3 jaar (1%); 4‐14

jaar (85%); 15‐30 jaar (10%) en 30+ -

(4%). Dit bewys dat die kinderfase

van ʼn mens se lewe die mees

beïnvloedbare fase van jou lewe is.

 

Daarom is dit nodig dat ons weer

hoor wat God vir ons sê in

Deuteronomium 6. Daar beveel Hy

ons naamlik om sy gebooie op ons

handpalms en ons deurkosyne te

skryf. Ons moet met ons kinders

hieroor praat as ons loop en as ons

gaan slaap. 

 

GELOOF WORD AANGELEEF,
NIE AANGELEER NIE.

Ons wil met al ons ouers ‘n sterk vennootskap
vorm om te help met geloofsvorming. Ons

hoop julle geniet en gebruik hierdie uitgawe
se Huise op die Rots aktiwiteite.

 
Ek nooi ook alle ouers van kinders 0-18 om
saam te kom kuier die 10de Mei. Bring die

kinders saam! Ons gaan net kuier!

Mag die Here opnuut in ons gesinne en

families kom werk! 

Jeanine



AS ONS OOR DIE VERKIESING DINK!
DR. BOTHA VAN AARDE

Op 8 Mei stem ons vir ‘n nuwe regering vir die

volgende 5 jaar.  Wat ‘n voorreg om in ‘n

demokratiese land te woon en deel te kan wees

van ‘n verkiesing. 

 

In die Bybelse tyd was dit natuurlik heeltemal

ondenkbaar dat gewone mense ‘n sê in landsake

kan hê.   Die keiser in Rome was baas en hy het die

senaat (wat net die ryk elite verteenwoordig het) se

raad gevolg as hy wou.  In Jerusalem en Judea was

goewerneurs wat die keiser aangestel het.  Gewone

mense het dus geen sê in die regering gehad nie.

 

Tog sê Jesus in Matteus 22:21: “Gee dan aan die

keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat

aan God behoort.”

 

Later neem Paulus hierdie gedagte van

gehoorsaamheid aan die owerheid verder in

 Romeine 13:1: Elke mens moet hom onderwerp aan

die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers

geen gesag wat nie van God kom nie, en die

owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking

van God.

 

Wat beteken dit vir ons in hierdie verkiesing?
Gaan stem! Dit is ‘n voorreg!

Gaan stem, dit is jou plig!

Gaan stem, dit help jou om vorentoe ‘n

“gehoorsame” landsburger te wees.

En as daar een ding is wat ons land nodig het, is dit

wetsgehoorsame landsburgers!  

 

Begin sommer vandag! 

Stop by die stopstraat en ry binne die spoed en

doen die regte ding.

 

Lekker stem.

Mooifontein Gemeente nooi jou graag om die 271ste
Daniël Konferensie by te woon die naweek van 10-11 Mei.

 
Die kerkkantoor kan geskakel word vir besprekings 011-

9765302 of Erika Burger 0712473752 



5 Mei 2019
Oggenddiens 08:30 
Dr. Neels du Randt
Aanddiens 18:30 
Dr. Botha van Aarde

PREEKROOSTER

Oggenddiens 08:30
Ds. Theo Janse van Rensburg
Aanddiens 18:30
Ds. Jeanine Hepburn

12 Mei 2019

Oggenddiens 08:30
Dr. Botha van Aarde
Aanddiens 18:30
Dr. Neels du Randt

19 Mei 2019

Oggenddiens 08:30
Ds. Jeanine Hepburn
Aanddiens 18:30
Ds. Theo Janse van Rensburg

26 Mei 2019

30 Mei 2019
HEMELVAART

Hoogies 10:00
Ds. Theo Janse van Rensburg
Hemelvaartdiens 19:00
Ds. Theo Janse van Rensburg



Skenk brood
Skenk klaargemaakte sop (sonder
tamaties, asseblief) in 2 of 5 liter
houers. Sop kan gedurende kantoorure
by die kerkkantoor afgelaai word. Ons
plaas dit in die vrieskas en verhit dit
Sondag.
Skenk 'n geldjie
Skenk jou tyd

 Gee jou naam op by die inligtingstoonbank of
kontak die kerkkantoor 

Hoe raak ek betrokke?

SopkombuisSopkombuis

Julle is welkom om ‘n
draai te kom maak en
God se voorsiening te
ervaar asook die
dankbaarheid vir ‘n
koppie sop en ‘n
broodjie of ‘n vetkoek.
Deesdae deel ons ook
traktaatjies uit en so
word die Goeie Nuus
ook versprei. 

Die werking van die Heilige Gees as ons
saam bid in ‘n kring is duidelik aanvoelbaar.
 
Elsa

Die sopkombuis is goed op dreef.  Mense hou net aan betrokke raak en ons
deel nou al tussen 80 en 100 koppies sop uit Sondagmiddae.  Vir die
wintertyd het ons besluit om 16:00 te begin aangesien dit teen 17:30 al begin
donker raak.

Sondae vanaf 16:00  by die hek die naaste
aan die verkeerslig.



FRANK OPPERMAN SE 'DONKIE' BY KAIROS TEATER
Die akteur Frank Opperman besoek ons Kairos Teater met sy eenmanvertoning, Donkie, 'n komiese drama.

Die teks is deur Dana Snyman
en die regie deur Gerrit
Schoonhoven met Let's be
Frank die vervaardiger. 

In Donkie ontmoet kykers mnr
Barry Swart, 58-jarige hoof van die
Hoërskool Hans Oosthuizen, 'n
voormalige model C-skool.
Meneer Swart is 'n man in die
warm stoel. 
 
Die leerlinge se akademiese
prestasie is nie na wense nie en
die eerste rugbyspan het vyf
wedstryde agtereenvolgens
verloor.
 

Daar is ook ernstige probleme met die leerders se dissipline, en boonop
was daar 'n "voorval" in een van die klasse. Ook lyk dit of Afrikaans dalk
nie meer die onderrigtaal by die skool sal wees nie. Uit talle oorde word
mnr Swart se kop geëis. Meneer Swart oorweeg om te bedank, maar
dan, een Maandagoggend tydens saalopening, besluit hy om sy kant
van die saak te stel. 
 
Die vertoning vind plaas op Woensdag, 29 Mei. Dit begin 19:00 en
kaartjies is beskikbaar by Petro Hughes (072 441 6451) 

Koop gerus 'n heerlike
halwe hoender met
bykosse of kerrie en
rys vir die vertoning

teen R80
 

Besprekings
noodsaaklik.

011 393 4305/9

Daar is nog tyd om die naalde te laat klingel vir ons jaarlikse
gemeenskapsprojek. Die behoefte is groot daar buite en enige
artikel is welkom. Kom help die Hart & Hand omgeegroep en Tutela
om 'n verskil te maak.
 
Ons sal Sondag, 26 Mei, tydens die oggenddiens die projek afsluit
en alle bydraes aan Tutela oorhandig.
 
Baie dankie vir elke bydrae, groot en klein. Dit lyk ongelooflik
hierdie jaar!
 
Vir meer besonderhede kontak Sandra Barry by 083 391 6380



seJakob PUT

ADVERTENSIES & 
KENNISGEWINGS
Plaas jou advertensie gratis in Die Boodskapper. 
Stuur advertensies aan ons teen 10:00 op Maandag, 27 Mei 2019.
Stuur u advertensies na admin@hooglandfamilie.com

Jong dame soek werk. 25 jaar oud.
Rekenaargeletterd, "Hair and Make-Up
Artist“ Au-Pair of enige Kantoorwerk.
Eie vervoer en Lisensie. 
 Kontaknommer: 0837796543
Manspersoon op soek na
werksgeleentheid as toesighouer of
drywer. Kontak Corrie by 073 184 3069.

Volgende jaar is  Bybelgenootskap van Suid-Afrika 200 jaar.

Ons doelwit is om fondse in te samel om 2 miljoen Bybels te

versprei! 

 

Bybelgenootskap beplan ‘n vlooimark DV Saterdag

26/10/2019 vanaf 09:00-15:00. Toegang fooi is R5.00 per

volwasse, kinders is verniet. 

 

Daar is oop stalletjies beskikbaar teen R200.00 grootte: 4.5 x

2.5m2

Vir enige navrae kontak asb. Melanie Snyman

by 011 970 4010 of e-pos:

snyman@biblesociety.co.za



AANVAAR MEKAAR:

BRING DIE BESTE NA VORE

Jesus aanvaar jou nes jy is

Die kerngedagte vir hierdie uitgawe is dat ons mekaar moet
aanvaar (foute en al). Ons kan dit al hoe meer doen as ons besef dat
Jesus ons aanvaar en liefhet al is ons nie perfek nie.
 
Die doel van die aktiwiteite is dus om in hierdie volgende week of
twee mekaar se selfbeeld op te bou en mekaar te help om ’n goeie
eiewaarde te kweek. Positiewe aanmoediging help ons ook om
meer goeie dinge te doen en bring die beste in mekaar na vore.

JESUS EN

SAGGEUS

Kerngedeeltes:
 

Lukas 19:1-10;
Romeine 12:4-10: 15:1-

2, 5-7
 

“Saggeus, kom gou af,
want Ek moet vandag in
jou huis tuis gaan.” 

Lukas 19:5
 

Aanvaar mekaar dan, soos
Christus julle ook aanvaar
het, tot eer van God.

Romeine 15:7
 

Ons het genadegawes wat
van mekaar verskil volgens
die genade wat God aan
elkeen van ons gegee het.

Romeine 12:6

VOORAF:
Maak ’n lengtemeter (noem dit ’n langtometer) om elkeen in die
gesin se lengte te kan vasstel. Gebruik ’n lang stuk papier of karton
en ’n maatband (julle kan ’n stukkie afknip of eerder ’n afdruk
gebruik). Julle kan besluit of dit gevorm en ingekleur of geverf moet
word dat dit lyk soos Saggeus se vyeboom, ’n kameelperd, ’n
ligtoring, of ’n vuurpyl. Meet dan elkeen se lengte daarop en skryf
die naam langsaan. Plak die langtometer in ’n plek in die huis op
waar almal dit kan sien. Dit gaan julle hierdie week herinner aan
Jesus se aanvaarding van Saggeus en ook dat elkeen in die gesin
uniek is.
 
VIR DIE RES VAN DIE AKTIWITEITE:
 Kry ’n lekker groot stuk karton met helderkleurige papiere (om
plakkers van te maak) en sommer heelwat kleur-skryfgoed, soos
kryte en koki’s.
 
Besluit self wat julle as gesin graag 
sal wil doen. Ons hoop julle geniet dit!

PROPS

TIENERS
Gaan kyk na #Imagine se modernisering van die Saggeus-verhale by
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSBcmQMZsdcUXC9CmBSb9e6UbiYO5O_p
 
Hier word Saggeus se verhaal in 'n Suid-Afrikaanse konteks "vertaal" met Saggeus wat "Zach" word.
Daar is 4 episodes.

 JUNIOR JEUG
Gaan kyk na #ImagineKids visuele uitbeelding van die Saggeus-verhaal by
https://www.youtube.com/watch?v=KjGqAtc-Utk

CHECK

DIT UIT

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSBcmQMZsdcUXC9CmBSb9e6UbiYO5O_p
https://www.youtube.com/watch?v=KjGqAtc-Utk


INTRO

Lees die volgende gedeeltes saam: 
Lukas 19:1-10; Romeine 12:4-10: 15:1-2, 5-7 (fokus
ook op die kerntekste) en bespreek die vrae:
 
1. Wat het Saggeus van ander mense laat verskil? 
(Luk 19:1-10)
2. Hoekom, dink julle, het Jesus by Saggeus
tuisgegaan?
3. Hoekom kan ons mekaar aanvaar soos ons is? 
(Rom 15:5-7)
4. Wat beteken “hierdie man is ’n kind van
Abraham”?  (Luk 19:10, kyk ook Rom 4:5-8)
5. Hoekom is elke mens verskillend maar tog
belangrik vir Jesus? (Rom 12:4-6a)
6. Hoe moet ons teenoor mekaar optree? 
(Rom 12:9-10)

Op die wysie van Twinkle Twinkle Little Star.
 

Sprikkel Sprokkel kleinste ster
Kyk hoe flikker jy daar ver
Sal die hemel jou omvou

Almal is so lief vir jou
Sprikkel Sprokkel kleinste ster

Kyk hoe flikker jy daar ver

Vir ons voorskoolse maatjies
DIE MAN IN DIE BOOM

Wat is ‘n makeover?
Hoekom doen of laat doen mense makeovers?

Wys vir kinders prentjies van mense wat makeovers
gekry het.
 
Het jy al programme op televisie gesien waar hulle
makeovers doen? Iemand is nie tevrede met die
manier wat hulle lyk nie. Hulle hou dalk nie van die
manier wat hulle aantrek nie of hulle hare is nie te
lekker nie. Dan kom daar mense en wys vir hulle
hoe om beter klere te kies en sny hulle hare mooi. 
 
Weet jy dat dat selfs in die Bybel kry ons sulke
makeovers? Daar is voorbeelde in die Bybel van hoe
Jesus makeovers doen. Die verskil is dat Hy nie
bekommerd is oor ons hare of ons klere nie, maar
hoe ons harte lyk. 
 
Kom ons doen bietjie makeovers voor ons na die
storie luister. Gebruik 'n paar items in die huis soos
krale, 'n hoed, serp, brille ens, waarmee julle
mekaar nou mooi kan aantrek. Fokus op hoe lekker
dit is as mens vir mekaar omgee.
 
Lees die verhaal van Saggeus uit 'n kinderbybel.
 
Jesus het Saggeus se hartjie ‘n makeover gegee en
Jesus doen vandag nog makeovers. Wanneer ons in
Jesus glo en ons harte vir Hom gee, sal Hy ‘n
makeover in ons lewens kom doen deur Sy Heilige
Gees. Die Bybel sê ons word ‘n nuwe mens so aan
die binnekant al lyk ons buitekant nogsteeds
dieselfde.

Gesels sommer lekker saam.

BABA

Babas leer deur genotvolle herhaling en speel, daarom
kan jy dieselfde liedjie en seën vir ʼn paar weke gebruik. 

Kleine baba, rus nou van pret
Mag engele oor jou waak in jou bed.
Mag God se liefde jou omring deur

die nag
En jou bewaar tot weer in 

die dag.
Amen.

Seën



SPEEL-SPEEL
Speel die pretspeletjie wat

voorkom op die TV program Who’s
line is it anyway? Kies ’n voorwerp in

die huis, iets soos ’n houtlepel,
sambreel, strandbal of groot pot.
Elkeen kry ’n beurt om te maak of
daardie voorwerp iets anders is …

mimiek hoe ’n mens dit gebruik en
die ander moet raai wat dit is.

Byvoorbeeld: Die houtlepel kan
dalk ’n mikrofoon, towerstaffie of

tennisraket voorstel. Laat julle
gedagtes gaan en dink

kreatiewe moontlikhede uit.

Verskeie DVD’s sluit aan by die tema aanvaar mekaar net soos julle is. Dié DVD’s
is: Moana, Brave, Happy Feet, Wonder,The Blind Side, Billy Elliot, Freaky Friday en The
Incredibles. Kies watter een julle wil kyk, maak chips and dip en gesels ná die tyd
saam oor hoe die tema – elkeen is uniek, aanvaar mekaar en bou mekaar op – in
die fliek na vore kom.

SIMBOLE-AAND
Kry of maak ’n “sterretjiekaart”. Elkeen in die gesin teken/verf ’n prentjie, byvoorbeeld appelboom, huis
met blou lug en wolkies of sonsondergang, ensovoorts. Elke keer as iemand in die gesin “betrap word”
dat hy of sy iets gaafs of moois doen, beloon die ander hom of haar met ’n plakker. Plak algaande die

plakkers as deel van die prent se toneel bv. as appels (rooi sirkel plakkers), wolkies (blou sirkel plakkers),
of dalk as sterretjies. Onthou: Dit is nie ’n wedywering teen mekaar nie, maar eerder spanwerk. 

 
As almal 10 plakkers het, kan julle julleself beloon deur ’n uitstappie, melkskommel te gaan drink of ’n

goeie DVD saam te kyk.
 

Hierdie aktiwiteit herinner ons hoe belangrik dit is om mekaar positief te versterk en mekaar se goeie
eienskappe raak te sien en te erken.

LUILEKKER

LEER

KUIER EN EET-AAND
Slaan (as die weer dit toelaat) in die tuin of leefarea ’n tent op en hou ’n aand waarin julle "kamp" met kerse,
slaapsakke en braaivleis. Onthou om malvalekkers (marchmallows) op ’n stokkie te smelt! 

Ma en Pa wys vir die ander die sterre en gesels saam oor hoe God julle as gesin nog altyd beskerm het.
Onthou ook om van hierdie aand ’n foto te neem, want die slaap onder die sterre gaan julle ook lank onthou.

Gesels saam oor herinneringe – wat kan Ma en Pa onthou van elke kind se (unieke) geboorte
en kleuterjare; wat kan julle onthou van spesiale geleenthede soos verjaarsdae, Kersfeeste,
gesinsvakansies? Wat was vir wie die lekkerste? 

Hierdie aktiwiteit leer kinders nie net van gawes nie. Dit is
ook ’n opbouende aktiwiteit waardeur ontdek word dat
elkeen spesiaal is en positiewe eienskappe het. Moenie net
fokus op prestasiegedrewe talente (bv sport/akademie) nie.
Lê veral klem op eienskappe wat nie gewoonlik erken word
nie, bv. dat daardie kind sy/haar speelgoed deel, raaksien as
iemand hartseer is, in die huis help, netjies is, kreatief werk of
lekker kan lag.

Almal luister mooi en tel hoeveel gawes opgenoem word.
Maak ’n lys van al hierdie gawes.
Bespreek wat elkeen prakties beteken.
Kan julle aan nog gawes dink? Voeg dit by die lys.
Kan julle dink wie in die gesin dalk ’n spesifieke genoemde
gawe het? (Onthou: jy kan ook meer as een gawe/sterk
punt hê.) As ’n mens kyk na die seën wat elke mens   
 afsonderlik gekry het, wil dit ook voorkom of die seën baie
te maak het met die mense se persoonlikhede. As ons meer
van mekaar (veral die ouers oor die kinders) se
persoonlikhede weet, kan ons ook mekaar meer waardeer
en beter verstaan.

Bespreek eers wat ’n gawe is (dit is ’n eienskap of talent wat
jou sterkpunt uitmaak; van God af kom en wat jy gebruik om
Hom te eer en jou medemens te dien). 
 
Laat een van die kinders Romeine 12:6-8 lees.

LEES & LUISTERAAND

AKTIWITEITE


