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1. Toergids asseblief!  

 

Oorhoofse tema  

Ons het in hierdie lewe iets of iemand nodig om vir ons te wys waarheen ons 
moet gaan, ŉ padkaart, ŉ GPS of ŉ reisgids. Vandag gaan ons kyk hoe 
Jesus as jong seun sy volwasse lewe begin het. Ons kan sy voorbeeld in ons 
lewe navolg. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 2:40. 
� Lees Lukas 2:41-51. 
� Lees Lukas 2:52. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Ons het ŉ toergids vir ons lewe nodig. 

2. God gee reeds in ons kinderjare vir ons toergidse vir ons lewe, soos ons 
ouers, ander helpers, sy Woord en sy Gees. 

3. Ons toergidse help om ons gedagtes te vorm en God se reisplan vir ons 
lewe in ons gedagtes vas te lê. 

4. Ons leer om te luister hoe Hy ons deur sy Gees lei. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Brosjures van toerismebestemmings (toere of plekke) en reistydskrifte 
waaruit die kinders prente kan knip. 

2. ŉ Kaart van Israel met Nasaret en Jerusalem daarop aangedui. 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Vetkryte of kleurpenne 1. ŉ A4-papier vir elke kind; vou dit 
sig-sag in agt panele (vier voor en 
vier agter) 

 2. Gom 

 3. ŉ Skêr 

 4. Kleurpenne of kryte 

 5. Opsioneel: Prente of plakkers om 
ŉ toerbrosjure oor “My lewenspad” te 
maak of tydskrifte waaruit prente 
geknip kan word 

Epifanie – 1. Toergids asseblief!  
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Die storie  

 

Begin  

Gebruik die volgende vrae om by die kinders se leefwêreld aan te sluit. Jy 
hoef nie al die vrae te gebruik nie. 

1. Wie van julle het al ooit gaan toer? Wie was julle toergids? Wie het besluit 
met watter pad julle gaan ry? Wie het besluit waar julle gaan stilhou of 
oorslaap? 

2. Wie van julle het al ooit in ŉ groot dorp of stad weggeraak? Vertel vir ons 
daarvan.  

 

Opmerking: Laat die gesprek spontaan vloei en laat die kinders toe om 

hulle verhale te deel. Gaan dan oor na die volgende moment. Die leier kan 
ook ŉ voorbeeld uit sy of haar lewe gebruik. Ek onthou byvoorbeeld hoe ek 
as student drie maande lank op ŉ platsaktoer deur Europa gegaan het. Dit 
was voor die tyd van selfone, die internet en allerhande slim hulpmiddels. 
Iemand het vir my ŉ toergids vir Europa in die hand gestop en gesê: “Doen 
alles wat in hierdie boek staan. Dit is die heel beste gids wat daar is. Gaan 
kyk na al die plekke wat in hierdie boek beskryf word, slaap op die plekke 
wat hulle aanbeveel, eet goedkoop by die plekke wat hulle aanwys … en 
geniet dit!” En het ek dit nie geniet nie! 

 

 

Hoor  

� Moment 1: Lees Lukas 2:40 

 

Jesus was ŉ besonderse kind – Hy was vol wysheid en die genade van God 
was op Hom. 

 

Nota 
ŉ Gids kan ŉ boek of ŉ dokument wees met al die inligting wat jy vir ŉ 
sekere taak of projek kan nodig kry. Dit kan ook iemand wees wat as jou 
leier optree. 

Nota  
Om die Bybelverhaal te lees of te vertel is baie belangrik. Berei goed voor 
en lees dit met gevoel. As daar ŉ kind in die groep is wat die gedeelte 
dramaties kan voorlees, gebruik hom of haar gereeld. Waarskuwing: 
Moenie kinders wat swak lees in die grootgroep gebruik nie. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 
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Ons weet baie min van Jesus se kinderjare nadat sy ouers met Hom uit 
Egipte teruggekom en hulle in Nasaret gaan woon het. Ons weet Josef was ŉ 
timmerman (ŉ bouer wat met hout, klip en yster gewerk het) en dat hy en 
Maria nog kinders gehad het. Ons lees in Markus 6:3 dat die mense later 
gevra het of Jesus dan werklik so belangrik is omdat Hy in hulle oë ook 
maar net ŉ timmerman was (soos sy pa). Sy ma, Maria, sy broers (Jakobus, 
Joses, Judas en Simon) en sy susters het by hulle gewoon. Sy pa, Josef, is 
waarskynlik dood voordat Jesus as volwasse man met sy bediening begin 
het. Buiten die verhale oor Jesus se geboorte en die verhaal van hoe die 
gesin na Egipte moes vlug, waarvan Matteus vir ons vertel, is daar net een 
gedeelte in die Bybel wat vir ons ŉ bietjie meer van Jesus se kinderjare 
vertel: die verhaal van Jesus wat as twaalfjarige seun Jerusalem besoek het. 

Die Jode van Jesus se leeftyd het gewoonlik met die groot feeste na 
Jerusalem gegaan. Dié wat naby aan Jerusalem gebly het, het met die 
Paasfees, die Huttefees en die Pinksterfees Jerusalem toe gegaan (vgl Eks 
23:14, 17). Dié mense wat ver van Jerusalem af gebly het, het net met die 
belangrikste fees – die Paasfees – daarheen gegaan. Hierdie reis na 
Jerusalem en terug was natuurlik ŉ lekker saamkuier-geleentheid, maar dit 
was ook veiliger om as groep saam te reis. ŉ Joodse pa het so ŉ besoek aan 
Jerusalem gebruik om sy seuns te leer. Hy moes die wet aan sy seun leer. In 
Jerusalem kon pa en seun dan saam gaan luister na hoe die geleerdes in die 
tempel die mense se vrae beantwoord en die wet verduidelik het. 

 

� Moment 2: Lees Lukas 2:41-50 

Jesus het sy hemelse Vader en sy Vader se wil geken. Hy het die tempel sy 
Vader se huis genoem. Ons hoor hier dat Jesus nie net sy aardse pa, Josef, 
gehad het nie, maar dat Hy na God as sy (ware) Vader verwys het. (Let op 
die woordspel in 2:48 – jou vader – en 2:49 – my Vader). 

� Moment 3: Lees Lukas 2:51 

Jesus het sy aardse ouers gerespekteer. Al is Hy die Seun van God het Hy sy 
aardse ouers erken as die mense wat as gesagsdraers oor Hom aangestel 
was. Hy is daarom vir ons ŉ voorbeeld van iemand wat die vyfde gebod 
uitgeleef het. 

 

 

 

 

Nota 

Gebruik die kaart van Nasaret en Jerusalem om vir die kinders te wys 
waar hierdie twee plekke is. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 
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Moment 3: Lees Lukas 2:52 

God en die mense het van Jesus gehou. Die manier waarop Jesus geleef het, 
het meegebring dat God en die mense van Hom gehou het. (Vers 52 sê Hy 
het in guns toegeneem by God en die mense.) 

 

Dink  

Watter van die volgende woorde of sinne beskryf Jesus se optrede vir julle 
die beste? 

 Onverantwoordelik/nie gedink wat Hy doen nie 

 Verstrooid 

 Opstandig/dikmond 

 Stout/doen verkeerde dinge 

 Entoesiasties oor God se dinge 

 Sonder respek 

 

Jesus was waarskynlik so entoesiasties oor die gesprekke in die tempel dat 
Hy nie eens aan die terugreis huis toe gedink het nie. Hy wou eerder elke 
oomblik daar in die tempel wees om saam met die geleerdes te dink en die 
Skrifte te verduidelik. As jong seun moes Hy op twaalf al aan sy toekoms, sy 
beroep en sy werk op aarde begin dink het. Sy lewe het soos ŉ toer voor 
Hom oopgelê. In die tempel het dit seker vir Hom gevoel of Hy rigting kry. Hy 
het geweet wie sy Vader is, Hy het sy Vader se wil geken en Hy kon dit ook 
aan ander verduidelik.  

Toe Jesus opgestaan en saam met sy ouers teruggegaan het huis toe, 
het Hy reeds sy toer/reisplan in sy kop gehad – nie net die reis terug Nasaret 
toe nie, maar ook die reisplan vir sy hele lewe. Sy toergids was nie net ŉ 
boek soos ŉ reistydskrif nie, maar ook Iemand – sy Vader. Sy aardse ouers 
was steeds die toergidse tydens sy kinderlewe wat Hom geleer en gelei het, 
maar daar was ook ŉ groter reisplan wat Jesus op die reis van sy lewe sou 
neem. 

Jesus het só geleef dat God en die mense van Hom gehou het. Die 
Bybel sê Hy het by God en die mense in guns toegeneem. Jesus is die Seun 
van God. Hy is die heel beste voorbeeld om na te volg, al kry ons dit nie 
heeltemal reg om soos Hy te wees nie. Gelukkig is Hy ook ons Verlosser wat 
ons sonde en lelike dade wegneem sodat ons vorentoe kan gaan. Ons leef 
ook in die tyd nadat die Heilige Gees uitgestort is. Die Heilige Gees is by ons 
om ons te lei. Ons leer elke dag om sy stem te hoor en Hom te volg. 

 

 

 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 
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Leef  

Wat dink ek?  

Wanneer jy jonk is, word daar baie gedagtes in jou kop gesit. Sommige 
gedagtes gebruik jy dadelik; ander bly daar totdat jy dit eendag nodig kry. 
Hierdie versameling gedagtes en gewoontes help jou om reg te leef. 

 

Wie help my?  

Die Here gebruik mense om jou reisgids vir die lewe op te bou – dit sluit al 
die dinge in wat jou pa, ma, ouma, oupa, onderwyser, oudste broer of suster 
of jou kleingroepleier by die gemeente in jou gedagtes “ingeskryf” het. 
Daarom kan jy vandag dankie sê vir almal wat so in jou belê. Jy kan bid oor 
die dinge wat in jou gedagtes ingeskryf word. Is dit dinge wat jou hemelse 
Vader daar wil hê? Of is dit ŉ klomp onbenullige dinge soos vreemde 
advertensies wat niks met jou groot reis deur die lewe te doen het nie? 

 

Hoe help my hemelse Vader my?  

Buiten die mense wat jou leer en wat vir jou ŉ voorbeeld stel, leer jy ook die 
wil van God verstaan (interpreteer), net soos die jong Jesus en die ander 
mense in die tempel dit saam leer verstaan. Ons lees die Bybel waarin God 
sy riglyne laat opskryf het, en ons dink en praat saam daaroor. Die beste 
van alles is dat daar Iemand is wat ons help om die regte besluite te neem – 
God die Heilige Gees is by ons. Só help die Here ons. Later vanjaar gaan ons 
weer hieroor praat. 

  

Epifanie – 1. Toergids asseblief!  
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

Ons gebruik vanjaar vyf woorde om die proses in die kleingroepe te bestuur: 
Welkom, Wegspring, Wonder, Werksaam en Wegstuur. (Lees weer die brief 
aan groepleiers op bladsy 11 en maak seker jy verstaan wat ons by elke 
woord gaan doen.) 

 

Welkom  

Maak seker jy ken elke kind se noemnaam. Skryf hulle name alfabeties neer. 
Die kinders in graad 2 en 3 kan jou al hiermee help. Begin só: “Wie se naam 
begin met ŉ A?” 

 

Wegspring 

As jy voor die tyd ŉ paar brosjures kon kry van plekke wat ŉ mens kan 
besoek, kan jy dit op ŉ tafel neersit. Vra dan dat elke kind een brosjure kies. 
Kyk na die proses wat plaasvind. Wie kies eerste? Wie gryp? Wie kyk en dink 
mooi voordat hy of sy kies? Wie wou almal dieselfde brosjure neem? 

 

Vra nou die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Wie het laaste ŉ brosjure gekies? Watter een het jy gekies? 

2. Wie wou liewer iets anders kies as die brosjure wat jy nou in jou hand 
het? Hoekom het jy nie die een gekies wat jy wou gehad het nie? 

3. Wie het glad nie geweet wat om te kies nie? Hoe het jy toe tóg een gekies? 

 

Wonder  

Wat het julle gehoor, gedink of gevoel toe ons die gedeelte in Lukas gelees (of 
vertel) het? Deel dit met ons. 

 

Nota  
Die kies-proses sal vir jou wys watter kinders sterk persoonlikhede het, 
en watter kinders eerder terugstaan. Jy sal ook agterkom wie al getoer het 
en op baie plekke was, en wie dalk nog nooit getoer het nie. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 
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Werksaam  

Teken ŉ blokkie in die middel van 
een kant van die blokkie 
Teken nou aan die ander kant van die blokkie 
jou in die lewe help (soos 
blokkie vashou. Trek nou 
kop). Ná die ontmoeting gaan jy jou 
mense wat jy geteken het. 
neer te skryf wat jou met jou lewe
God, jou hemelse Vader, ook sal hou.

 

 

Wegstuur  

1. Knip jou prent uit en n
wat jy geteken het. Vra hulle 
jou met jou lewe sal help
elkeen iets neerskryf totdat jy vyf inskrywings het

2. Plak hierdie prent nou iewers 

Nota  
 
Ons aanvaar hier dat die “Storie”
is. As jy dit egter in die kleingroep moet doen, pas dit hier in. As die 
“Storie”-deel klaar gedoen is, kan jy nou met die “Wonder”
 
Hierdie deel van die ontmoeting is baie belangrik en moenie oorgeslaan of 
afgejaag word nie. Die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle 
gehoor het. Jy kan hulle rustig laat raak deur te vra om hulle oë toe te 
maak en doodstil te sit en dink. Hulle ka
en dink. Terwyl hulle dit doen, kan jy as leier 
te vra dat die Heilige Gees in die kinders sal werk en die regte dinge sal 
belig. 
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in die middel van jou vel papier op bladsy 9. 
blokkie ŉ prentjie van jouself waar jy diep sit en dink. 

aan die ander kant van die blokkie een of twee grootmense wat 
jou in die lewe help (soos jou pa, ma of juffrou). Laat die grootmense die 

Trek nou ŉ lyn van die blokkie af tot by jou verstand (
ontmoeting gaan jy jou tekening neem na een of albei 

mense wat jy geteken het. Jy sal hulle dan vra om vyf dinge in 
skryf wat jou met jou lewe sal help. Dit moet dinge wees 
emelse Vader, ook sal hou. 

 

Knip jou prent uit en neem jou prent na een of albei van die 
. Vra hulle om vyf dinge in die blokkie neer te skryf wat 
sal help. As jy jou prent na albei grootmense 

elkeen iets neerskryf totdat jy vyf inskrywings het. 

Plak hierdie prent nou iewers op waar jy dit elke dag sal sien. 

Ons aanvaar hier dat die “Storie”-gedeelte reeds in die grootgroep gedoen 
is. As jy dit egter in die kleingroep moet doen, pas dit hier in. As die 

deel klaar gedoen is, kan jy nou met die “Wonder”-deel voortgaan.

ierdie deel van die ontmoeting is baie belangrik en moenie oorgeslaan of 
afgejaag word nie. Die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle 
gehoor het. Jy kan hulle rustig laat raak deur te vra om hulle oë toe te 
maak en doodstil te sit en dink. Hulle kan ook op hulle arms op 
en dink. Terwyl hulle dit doen, kan jy as leier ŉ stil gebed tot God rig om 
te vra dat die Heilige Gees in die kinders sal werk en die regte dinge sal 

1. Toergids asseblief!  

 Teken aan die 
prentjie van jouself waar jy diep sit en dink. 

een of twee grootmense wat 
Laat die grootmense die 
ot by jou verstand (jou 

of albei van die 
in die blokkie 

. Dit moet dinge wees waarvan 

van die grootmense 
om vyf dinge in die blokkie neer te skryf wat 

grootmense wil neem, kan 

sien.  

gedeelte reeds in die grootgroep gedoen 
is. As jy dit egter in die kleingroep moet doen, pas dit hier in. As die 

deel voortgaan. 

ierdie deel van die ontmoeting is baie belangrik en moenie oorgeslaan of 
afgejaag word nie. Die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle 
gehoor het. Jy kan hulle rustig laat raak deur te vra om hulle oë toe te 

n ook op hulle arms op ŉ tafel lê 
ŉ stil gebed tot God rig om 

te vra dat die Heilige Gees in die kinders sal werk en die regte dinge sal 
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3. Bid hierdie week elke dag vir die mense wat jy geteken het. Sê ook vir 
God, jou Vader, dankie dat Hy hulle vir jou in jou lewe gegee het om jou te 
leer en te lei. 

4. Dink daaraan dat God die Heilige Gees vir jou wys hoe God se pad vir jou 
lewe lyk. 

  

Wys my die weg – Aanbiedersgids 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

Ons gebruik vanjaar in die senior groepe dieselfde vyf woorde om die proses 
in die kleingroepe te bestuur: Welkom, Wegspring, Wonder, Werksaam en 
Wegstuur. (Lees weer die brief op bladsy 11 en maak seker jy verstaan die 
proses. Jy kan gerus jou eie metode ontwikkel en jou eie idees byvoeg.) 

 

Welkom  

Maak seker jy ken elke kind se noemnaam. Skryf hulle name alfabeties neer. 
Begin só: “Wie se naam begin met ŉ A?” 

Jy kan ook begin deur te vra dat een kind sy of haar naam sê. Die 
volgende kind moet dan sy of haar eie naam én die naam van die een voor 
hom of haar sê. Die derde kind moet dan sy of haar eie naam én die vorige 
twee kinders se name sê. Die laaste kind moet dus almal se name opnoem. 
Kyk of jy self daarna almal se name kan onthou. 

Dit sal baie help as jy hulle alfabeties laat sit en hulle dan mekaar se 
name laat herhaal. 

 

Wegspring  

As jy voor die tyd ŉ paar brosjures kon kry van plekke wat ŉ mens kan 
besoek, kan jy dit op ŉ tafel neersit. Vra dan dat elke kind een kies. Kyk na 
die proses wat plaasvind. Wie kies eerste? Wie gryp? Wie kyk en dink mooi 
voordat hy of sy kies? Wie wou almal dieselfde brosjure neem? 

 

Vra nou die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Wie het laaste ŉ brosjure gekies? Watteer een het jy gekies? 

2. Wie wou liewer iets anders kies as die brosjure wat jy nou in jou hand 
het? Hoekom het jy nie die een gekies wat jy wou gehad het nie? 

3. Wie het glad nie geweet wat om te kies nie? Hoe het jy toe tóg een gekies? 

 

 

 

Nota  
Die kies-proses sal vir jou wys watter kinders sterk persoonlikhede het, 
en watter kinders eerder terugstaan. Jy sal ook agterkom wie al getoer het 
en op baie plekke was, en wie dalk nog nooit getoer het nie. 

Epifanie – 1. Toergids asseblief!  
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Wonder  

Wat het julle gehoor, gedink of gevoel toe ons die gedeelte in Lukas gelees (of 
vertel) het? Deel dit met ons.

 

Werksaam 

Laat elke kind nou ŉ toerbrosjure 
wat sig-sag gevou is sodat daar 
agter) is. 

 

 

 

Paneel 1: Waarheen is ek op pad?

Paneel 2 tot 4: Mooi plekke langs my lewenspad

Paneel 5 tot 7: Wat moet ek saamneem
help? 

Paneel 8: ŉ Uitnodiging 

 

Laat die groep in die ontmoeting 
vra dat hulle dit saam met 

 

 

Nota  
Ons aanvaar hier dat die “Storie”
is. As jy dit egter in die kleingroep moet doen, pas dit hier in. As die 
“Storie”-deel klaar gedoen is, kan jy nou met die “Wonder”
 
Hierdie deel van die ont
afgejaag word nie. Die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle 
gehoor het. Jy kan hulle rustig laat raak deur te vra om hulle oë toe te 
maak en doodstil te sit en dink. Hulle kan ook op hulle arms op 
en dink. Terwyl hulle dit doen, kan jy as leier 
te vra dat die Heilige Gees in die kinders sal werk en die regte dinge sal 

belig. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids
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Wat het julle gehoor, gedink of gevoel toe ons die gedeelte in Lukas gelees (of 
vertel) het? Deel dit met ons. 

toerbrosjure oor hulle lewe maak met die 
sodat daar agt langwerpige panele (vier voor en 

 

Waarheen is ek op pad? 

Mooi plekke langs my lewenspad. 

Wat moet ek saamneem? Wie kan my op my lewenspad

Uitnodiging om saam te gaan. 

in die ontmoeting hiermee begin. Stuur hulle dan huis toe 
saam met ŉ ouer of ŉ ander helper voltooi. 

Ons aanvaar hier dat die “Storie”-gedeelte reeds in die grootgroep gedoen 
is. As jy dit egter in die kleingroep moet doen, pas dit hier in. As die 

deel klaar gedoen is, kan jy nou met die “Wonder”-deel voortgaan.

Hierdie deel van die ontmoeting is baie belangrik en moenie oorgeslaan of 
afgejaag word nie. Die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle 
gehoor het. Jy kan hulle rustig laat raak deur te vra om hulle oë toe te 
maak en doodstil te sit en dink. Hulle kan ook op hulle arms op 
en dink. Terwyl hulle dit doen, kan jy as leier ŉ stil gebed tot God rig om 
te vra dat die Heilige Gees in die kinders sal werk en die regte dinge sal 

Aanbiedersgids 

Wat het julle gehoor, gedink of gevoel toe ons die gedeelte in Lukas gelees (of 

met die A4-papier 
voor en vier 

ie kan my op my lewenspad 

tuur hulle dan huis toe en 

gedeelte reeds in die grootgroep gedoen 
is. As jy dit egter in die kleingroep moet doen, pas dit hier in. As die 

deel voortgaan. 

moeting is baie belangrik en moenie oorgeslaan of 
afgejaag word nie. Die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle 
gehoor het. Jy kan hulle rustig laat raak deur te vra om hulle oë toe te 
maak en doodstil te sit en dink. Hulle kan ook op hulle arms op ŉ tafel lê 

ŉ stil gebed tot God rig om 
te vra dat die Heilige Gees in die kinders sal werk en die regte dinge sal 
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Wegstuur 

1. Neem jou brosjure saam huis toe en gaan wys dit vir iemand wat jy met 
jou lewe vertrou. Vra hom of haar vir idees. Voltooi die brosjure met prente, 
plakkers, teks of enigiets anders wat jy wil byvoeg. Bring dit volgende keer 
saam om vir die res van die groep te wys. (As julle dit in die kleingroeptyd 
kan voltooi, kan die kinders dit vir iemand gaan wys.) 

2. Bid hierdie week elke dag vir die mense wat jou op jou lewenspad help. Sê 
ook vir God, jou Vader, dankie dat Hy hierdie mense vir jou in jou lewe 
gegee het om jou te leer en te lei. 

3. Dink daaraan dat Jesus se Vader ook ons Vader is en dat die Heilige Gees 
gekom het om voor ons uit te loop, ons te lei en ons te help.

 

  

Epifanie – 1. Toergids asseblief!  




