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2. Waarheen? Outsiders toe!  

 

Oorhoofse tema  

Het jy al van die outsiders gehoor? Die outsiders is dié mense wat nie aan 
die binnekant (in die binnekring) is nie, maar wat buite staan. Hulle staan 
buite die kring van dié mense wat gewild, ryk of slim is en mag het. As ons 
mooi kyk, sal ons sien Jesus het na die outsiders uitgereik. Só maak Hy ons 
oë oop vir mense wat buite ons kring staan en dikwels eensaam, verlate en 
verstoot voel. 

 

Bybelgedeeltes  

� Vertel Levitikus 25:10-17 as agtergrond. 
� Lees Lukas 4:14-22. 
� Lees Lukas 4:28-30. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Wie is die mense aan die “buitekant”? 

2. Jesus bring sy Goeie Nuus veral aan die mense op die rand van die 
samelewing wat min of selfs geen goeie nuus kry nie.  

3. Sien jy kans om met die Goeie Nuus na die mense buite jou kring, na die 
outsiders, te gaan? 

4. Die Heilige Gees maak ons oë oop vir die mense buite ons kring. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Dieselfde brosjures van toerismebestemmings (toere of plekke) wat jy by 
die vorige ontmoeting gebruik het. 

2. Die kaart van Israel met Nasaret en Jerusalem daarop aangedui. Nou 
moet Kapernaum en die gebiede buite die grense van Israel egter ook op die 
kaart sigbaar wees. 

3. Paneel 3: Fokus op die plek waar die rooi lyne na onder buig, dit wil sê, 
die tyd toe die Israeliete slawe in Egipte was. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Vetkryte of kleurpenne 1. Kleurpenne of kryte 

2. ŉ Digitale kamera of selfoon 
waarmee jy jou kleingroep kan 
afneem. Ons gaan hierdie foto 

2. ŉ Digitale kamera of selfoon 
waarmee jy jou kleingroep kan 
afneem. Ons gaan hierdie foto 
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volgende week gebruik. As dit een 
foto is, moet elke gesiggie apart 
uitgesny kan word (so groot soos ŉ 
ID-foto). Hulle moet dus nie baie 
naby mekaar staan nie. 

volgende week gebruik. As dit een 
foto is, moet elke gesiggie apart 
uitgesny kan word (so groot soos ŉ 
ID-foto). Hulle moet dus nie baie 
naby mekaar staan nie. 

 

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. Laat die gesprek spontaan vloei en laat 
hulle hulle stories deel. Gaan dan verder met die ontmoeting. Met die eerste 
vyf vrae trek jy die kinders in by die wêreld van die “armes, gevangenes, 
blindes en onderdruktes” (Luk 4:18-19). As jy foto’s of prente van verstote 
mense of randfigure kan kry, wys dit vir die groep. 

1. Waar bly die armste mense wat julle ken? (Eenkant, ver weg …) 

2. Hoe dink julle voel dit om in ŉ tronk te wees? (Alleen, weg van jou mense.)  

3. Hoe dink julle voel dit om onskuldig in ŉ tronk te wees omdat ander 
mense jou land gevat en jou toegesluit het? (Onregverdig, onderdruk, 
verstote …) 

4. Kan blinde mense gaan fliek of ŉ DVD kyk? Van watter aktiwiteite is 
blinde mense uitgesluit omdat hulle nie kan sien nie? 

5. Hoe sou jy voel as jy van die môre tot die aand soos ŉ dier moes werk? 
Hoe sou jy voel as jy net genoeg kos kry om jou aan die lewe te hou? Hoe 
sou jy voel as jy geslaan sou word as jy nie hard genoeg werk nie? 

6. Dink julle daar is kinders in julle skool wat voel hulle is eenkant en 
alleen, of wat voel hulle het nie vriende nie, of wat voel hulle word 
onregverdig behandel? 

 

Hoor  

� Moment 1: Vertel Levitikus 25:8-15 soos volg … 

Kom ons dink terug aan baie, baie lank gelede toe God se volk, die Israeliete, 
slawe in Egipte was. (Wys die rooi lyne op Paneel 3 wat na onder buig.) Hulle 
was baie arm en het bitter hard gewerk. Hulle mag nie teëgepraat het nie. As 
hulle dit gedoen het, is hulle geslaan. God het hulle jammer gekry en hulle 
gehelp sodat hulle na die land Kanaän kon trek. In hierdie nuwe land het 

Nota  
As jy vermoed sommige van die kinders in jou groep of hulle familie is deel 
van hierdie groepe, hanteer die onderwerp baie sensitief, of los dit 
heeltemal uit. 
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elkeen ŉ stuk grond gekry waarop hulle kon boer. As hulle later die grond 
moes verkoop omdat hulle nie al hulle skuld kon betaal nie, het die koper 
dit nie vir altyd gekry nie. Elke 50ste jaar het almal hulle grond teruggekry. 
As ouers dan hulle grond moes verkoop, het hulle of hulle kinders dit in die 
Hersteljaar teruggekry. Mense het hulle grond dus net ŉ tyd lank verkoop, 
totdat daar weer ŉ Hersteljaar aangebreek het. Die Hersteljaar was Goeie 
Nuus vir almal wat arm geword het, en hulle en hulle kinders het daaroor 
gejubel. Daarom is dit ook die Jubeljaar of Genadejaar genoem. 

Ons kan dit soos volg voorstel: 

 

 

Toe Jesus in sy tuisdorp, Nasaret, gaan preek het, het Hy oor die Hersteljaar 
of Jubeljaar gepraat. Hy het vir die mense gesê die Genadejaar het begin. In 
daardie tyd het Jesus se mense gehoop daar sou ŉ nuwe koning kom wat 
hulle sou bevry sodat hulle nie meer onderdane van die Romeinse Ryk sou 
wees nie. 

 

� Moment 2: Lees Lukas 4:14-22 

As die groep jonk is, gebruik die vereenvoudigde teks van 
DieBybel@kinders.co.za: 

 

“Die Gees van die Here is by My. Hy maak My sterk. Daarom sê Ek vir 
almal wat nie genoeg het om van te lewe nie dat God lief is vir hulle. 
God stuur My om vir mense wat in die tronk is te sê hulle straf is 
verby. Blindes sal nou weer sien. Almal wat swaar kry se probleme is 
verby. Ek sê vir almal: ‘God se groot dag van redding is hier.’” 

 

 

Nota  
Jy kan die aanhaling uit Jesaja in Lukas 4:18-19 ook op ŉ rol neerskryf 
en iemand vra om dit voor te lees. 
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Eers het dit vir die mense soos Goeie Nuus geklink, maar toe begin hulle 
redeneer en vra: “Wie is Jesus nou eintlik dat Hy so iets kan sê? Hy is mos 
maar net een van ons dorp se seuns!” 

Jesus praat toe kwaai met hulle en sê Hy weet hulle sal Hom nooit as 
ŉ profeet of iemand besonders aanvaar nie. Hulle sal vra dat Hy eers 
wonderwerke moet doen voordat hulle in Hom sal glo. Maar, het Jesus 
verder gesê, presies dieselfde het in Elia se tyd gebeur. Elia moes by ŉ arm 
vrou in ŉ buurland (ŉ outsider, buitekant Israel) gaan hulp soek. Elisa het 
in sy tyd ŉ belangrike man uit ŉ buurland van melaatsheid gesond gemaak, 
al was daar ook melaatses ín Israel self. As die mense naby aan jou (die 
binnekring, jou eie mense, jou tuisdorp, jou vriende) nie die Goeie Nuus van 
God wil hoor nie, gaan dan na dié mense op die rand van die samelewing, na 
die outsiders. 

Van hierdie boodskap het die mense in Jesus se tuisdorp glad nie 
gehou nie! 

 

� Moment 3: Lees Lukas 4:28-30 stadig en dramaties 

Van Nasaret af is Jesus na ŉ dorpie met die naam Kapernaum. Daar het Hy 
met sy werk voortgegaan. By hierdie “adres” het dit baie beter gegaan. 

 

Dink  

Hoekom dink julle luister mense nie maklik na iemand in hulle familie nie, 
maar wel na mense buite hulle familie? (Partykeer wil kinders nie na hulle 
pa of ma luister nie, maar hulle luister maklik na ŉ onderwyser.) 

Sê nou jy gaan leer eendag om ŉ predikant te word en kom dan terug 
en preek vir jou familie. Dink jy hulle sal maklik na jou luister? Sê nou jy sê 
vir hulle jy gaan nie by hulle bly nie, want hulle wil nie na jou luister nie en 
hulle doen verkeerde dinge. Jy gaan liewer na arm mense of na die mense in 
die tronke … Dink jy jou familie sal dan nog van jou hou? 

Laat die gesprek ŉ rukkie spontaan vloei. 

Ons dink vandag oor die adresse waarheen ons kan gaan om die 
Goeie Nuus van God te vertel. God die Heilige Gees stuur ons met die Goeie 
Nuus na die outsiders toe. Waar gaan ons hulle kry? 

Nota  

Gebruik die kaart om vir die groep te wys dat die mense van Kapernaum 
op die “buiterand” gewoon het. 
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Leef  

Ons kan vandag hier uitstap en maar net weer na ons beste vriende en ons 
familie toe gaan, na mense wat van ons hou. Maar wat dan van die mense 
wat alleen en hartseer is, die mense wat voel hulle word uitgesluit of 
weggegooi, die mense wat armer as ons is, die mense wat ŉ ander taal as 
ons praat, of die mense wat ŉ ander velkleur as ons het? Dit kos baie moed 
om met hulle vriende te maak en die Goeie Nuus vir hulle te vertel. 
Partykeer kos dit dae om hulle te bereik, maar ons moet aanhou probeer.  

Jy kan elke dag wanneer jy opstaan vir die Heilige Gees vra: “Gee 
asseblief vandag vir my ŉ adres, ŉ plek, waar ek die Goeie Nuus kan gaan 
deel of iemand vir wie ek kan wys dat God vir hulle lief is.” 

Kom ons maak ons oë toe. (Stilte.) Kom ons vra dat die Heilige Gees 
nou iemand in ons gedagtes sal sit vir wie ons goed kan wees. 

Nota  
Dink aan letterlike plekke in die omgewing, maar ook aan plekke soos 
eenkant op die skoolterrein, alleen in ŉ kamer, “unfriended” op Facebook. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Skryf voor die tyd elkeen se naam op ŉ papiertjie neer. Wanneer almal sit, 
kan jy probeer om elke naam aan die regte kind te gee. Doen dit met ŉ paar 
kinders en vra dan een van die kinders om jou te help. As jy iemand se 
naam vergeet het, vra die kinders om jou te help om ŉ assosiasie met 
daardie kind en sy of haar naam te vorm wat jou sal help om dit nie weer te 
vergeet nie. 

Neem met jou selfoon of digitale kamera foto’s van die kinders of ŉ 
groepfoto. Bid elke dag vir ŉ ander kind (of twee) in die groep. Só sal jy jou 
Maandagkinders, Dinsdagkinders, ensovoorts, se name beter onthou. Jy 
kan selfs die kinders vra om elkeen ŉ dag te kies waarop jy dan vir hulle sal 
bid. 

 

Laat twee kinders (byvoorbeeld jou Maandagkinders) vertel wat in die week 
met hulle gebeur het wat vir hulle nuut of anders was. Vertel ook vir hulle 
van iets wat vir jou nuut, anders of vreemd was. As jy byvoorbeeld by ŉ 
nuwe “adres” of plek was, kan jy dit gebruik as ŉ indirekte inleiding tot die 
res van jou aanbieding. 

 

Wegspring  

Gebruik weer die brosjures van die vorige week saam met ŉ landkaart, 
streekskaart of wêreldkaart. Soek saam op die kaarte na die plekke in die 
brosjures (na die “adresse”). 

 

Vra die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Is hierdie plek naby of ver van ons af? 

2. Naby watter groot dorp of stad is dit? 

3. Moet jy daarheen ry of vlieg, of kan jy daarheen stap? 

4. Gaan dit moeilik of maklik wees om daar te kom? 

 

Nota  
Gesels sommer net lekker saam. Die belangrikste gedagte hier is dat ons 
mense by hulle adresse moet gaan besoek. 

Nota  
Baie belangrik: Druk in die volgende week die foto’s só uit dat jy elke kind 
se gesiggie kan uitknip, so groot soos ŉ ID-foto. 
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Wonder  

Laat die groep hulle oë toemaak.  

Sê dan: “Wanneer jy jou oë toemaak terwyl jy oor iets praat, verskyn 
daar prentjies in jou gedagtes. Ons elkeen se brein skep verskillende 
prentjies. Luister weer mooi na die volgende gedeelte en vertel vir my watter 
soort prentjies in jou gedagtes opkom. Ek gaan die gedeelte twee keer lees.” 

Eerste lees (lê klem op die onderstreepte woorde): 

 

Lukas 4:18-19 in DieBybel@kinders.co.za  

 

“Die Gees van die Here is by My. Hy maak My sterk. Daarom sê Ek vir 
almal wat nie genoeg het om van te lewe nie dat God lief is vir hulle. 
God stuur My om vir mense wat in die tronk is te sê hulle straf is 
verby. Blindes sal nou weer sien. Almal wat swaar kry se probleme is 
verby. Ek sê vir almal: ‘God se groot dag van redding is hier.’” 

 

Tweede lees (lê nou klem op die ander onderstreepte woorde): 

 

“Die Gees van die Here is by My. Hy maak My sterk. Daarom sê Ek vir 
almal wat nie genoeg het om van te lewe nie dat God lief is vir hulle. 
God stuur My om vir mense wat in die tronk is te sê hulle straf is 
verby. Blindes sal nou weer sien. Almal wat swaar kry se probleme is 
verby. Ek sê vir almal: ‘God se groot dag van redding is hier.’” 

 

Wat sien julle nou in julle gedagtes? Deel dit met ons. 

 

 

Werksaam  

Gebruik die bladsy met die sirkels daarop (bl 13). 

1. Teken jouself én die mense wat in jou hart is, soos jou familie of beste 
vriende in die middelste sirkel.  

2. Teken nou buitekant die middelste sirkel, maar binne-in die tweede sirkel 
die mense van wie jy hou of vir wie jy lief is, maar by wie jy nie elke dag 
uitkom nie. Dit is mense wat ŉ bietjie verder weg is van jou af as dié wat in 
die middelste sirkel is. 

Nota 
Onthou, die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle gehoor het. Vra 
die Heilige Gees om in die groep se gedagtes te wees. 
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3. Teken nou die outsiders buitekant die grootste (buitenste) sirkel. Dit is die 
mense wat jy nie eintlik ken nie, maar wat jy dink alleen is of weggegooi 
voel. Dit moet regte mense wees vir wie jy dalk saam met jou pa of ma kan 
gaan kuier. Dit kan ook iemand by die skool wees wat nie vriende het nie. 

 

 

4. Trek nou ŉ pyl van jou af tot by een van die mense aan die buitekant van 
die grootste sirkel. Dit is die persoon na wie toe jy heel eerste wil gaan 
omdat die Here jou aan hom of haar herinner het. 

 

Wegstuur  

Ons het vandag gesien hoe Jesus op die aarde gewerk het. Die Heilige Gees 
het Hom na die mense “aan die buitekant”, die “randfigure”, die outsiders 
gestuur om die Goeie Nuus aan hulle te verkondig. Die Heilige Gees het 
vandag ook iemand aan die buitekant, ŉ outsider, in jou gedagtes laat 
opkom. 

1. Knip jou prent uit, neem dit na enigeen van die mense wat jy geteken het 
en verduidelik vir hulle wat jy geteken het. 

2. Plak hierdie prent iewers op waar jy dit elke dag sal kan sien. Vra jou 
ouers of julle hierdie week na een van die outsiders wat jy geteken het, kan 
gaan. Julle kan self besluit wat om te sê, te gee of te doen. 

Epifanie – 2. Waarheen? Outsiders toe! 



Kopiereg © Bybel-Media 

35 

 

3. Bid hierdie week elke dag vir die outsiders wat jy geteken het. Sê vir God, 
jou Vader, dankie dat Hy jou aan hulle herinner het en vra Hom om jou te 
help om by een van hulle uit te kom. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Moontlikheid 1: Skryf voor die tyd elkeen se naam op ŉ papiertjie neer. 
Wanneer almal sit, kan jy probeer om elke naam aan die regte kind te gee. 
Doen dit met ŉ paar kinders en vra dan een van die kinders om jou te help. 
As jy iemand se naam vergeet het, vra die kinders om jou te help om ŉ 
assosiasie met daardie kind en sy of haar naam te vorm wat jou sal help om 
dit nie weer te vergeet nie. 

Moontlikheid 2: Neem met jou selfoon of digitale kamera foto’s van die 
kinders of ŉ groepfoto. Bid elke dag vir ŉ ander kind (of twee) in die groep. 
Só sal jy jou Maandagkinders, Dinsdagkinders, ensovoorts, se name beter 
onthou. Jy kan selfs die kinders vra om elkeen ŉ dag te kies waarop jy dan 
vir hulle sal bid. 

Laat twee kinders (byvoorbeeld jou Maandagkinders) vertel wat in die 
week met hulle gebeur het wat vir hulle nuut of anders was. Vertel ook vir 
hulle van iets wat vir jou nuut, anders of vreemd was. As jy byvoorbeeld by 
ŉ nuwe “adres” of plek was, kan jy dit gebruik as ŉ indirekte inleiding tot 
die res van jou aanbieding. 

Moontlikheid 3: Gebruik ŉ voorwerp soos ŉ bal of ŉ boontjiesak en gooi dit 
heen en weer vir mekaar. Elkeen wat dit na ŉ ander persoon toe gooi moet 
sy of haar eie naam sê voordat hy of sy dit gooi. In ŉ volgende ronde moet 
hulle die een na wie toe hulle die voorwerp gooi se naam uitroep. In ŉ derde 
ronde staan een kind in die middel en gooi die bal na verskillende kinders 
terwyl hy of sy name uitroep. Kyk wie nog nie ŉ beurt gehad het nie. In ŉ 
laaste ronde kan jy as leier dan in die middel staan en die voorwerp vir 
hierdie kinders gooi terwyl jy hulle name uitroep. 

 

Wegspring  

Gebruik weer die brosjures van die vorige week saam met ŉ landkaart, 
streekskaart of wêreldkaart. Soek saam na hierdie plekke (die adresse).  

 

Vra die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Is hierdie plek naby of ver van ons af? 

2. Naby watter groot dorp of stad is dit? 

3. Moet jy daarheen ry of vlieg, of kan jy daarheen stap? 

4. Gaan dit moeilik of maklik wees om daar te kom? 

Nota  
Gesels sommer net lekker saam. Die belangrikste gedagte hier is dat ons 
mense by hulle adresse moet gaan besoek. 
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Wonder  

Laat die groep hulle oë toemaak.  

Sê dan: “Wanneer jy jou oë toemaak terwyl jy oor iets praat, verskyn 
daar prentjies in jou gedagtes. Ons elkeen se brein skep verskillende 
prentjies. Luister weer mooi na die volgende gedeelte en vertel vir my watter 
soort prentjies in jou gedagtes opkom. Ek gaan die gedeelte twee keer lees.” 

 

Eerste lees (lê klem op die onderstreepte woorde): 

 

Lukas 4:18-19 in DieBybel@kinders.co.za  

 

“Die Gees van die Here is by My. Hy maak My sterk. Daarom sê Ek vir 
almal wat nie genoeg het om van te lewe nie dat God lief is vir hulle. 
God stuur My om vir mense wat in die tronk is te sê hulle straf is 
verby. Blindes sal nou weer sien. Almal wat swaar kry se probleme is 
verby. Ek sê vir almal: ‘God se groot dag van redding is hier.’” 

 

Tweede lees (lê nou klem op die ander onderstreepte woorde): 

 

“Die Gees van die Here is by My. Hy maak My sterk. Daarom sê Ek vir 
almal wat nie genoeg het om van te lewe nie dat God lief is vir hulle. 
God stuur My om vir mense wat in die tronk is te sê hulle straf is 
verby. Blindes sal nou weer sien. Almal wat swaar kry se probleme is 
verby. Ek sê vir almal: ‘God se groot dag van redding is hier.’” 

 

Wat sien julle nou in julle gedagtes? Deel dit met ons. 

 

 

Nota  
Onthou, die kinders leer hier om na te dink oor wat hulle gehoor het. Vra 
die Heilige Gees om in die groep se gedagtes te wees. 

Nota  
Gebruik die teks wat hier gegee word of Bybel wat die kinders gewoonlik 
gebruik. Dit is goed as hulle leer om hulle Bybels saam te bring en om 
almal saam te lees. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 

 



Kopiereg © Bybel-Media 

 

Werksaam  

Gebruik die bladsy met die 
vandag al die bladsy uit die werkboek knip nie
ontmoeting. Ons gaan die 

4. Ons is nog nie klaar met hierdie bladsy met tekeninge binne en buite die 
sirkels nie. Ons gaan ŉ volgende keer verder hiermee werk.

 

Wegstuur  

Ons het vandag gesien hoe Jesus op die aarde gewerk he
het Hom gestuur na die mense “aan die buitekant”, die “randfigure”, die 
outsiders, om die Goeie Nuus aan hulle te verkondig. Die Heilige Gees het 
vandag ook iemand aan die 

1. Neem jou prent na enigeen van die mense wat jy geteken het en 
verduidelik vir hulle wat jy geteken het.

2. Plak hierdie prent iewers op waar jy dit elke dag sal kan sien. Vra een van 
jou ouers of julle hierdie week
kan gaan. Julle kan self besluit wat om te sê, te gee of te doen.

3. Bid hierdie week elke dag vir die 
jou Vader, dankie dat Hy jou aan hulle herinner het en vra Hom om jou te 
help om by een van hulle uit te kom.
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die sirkels daarop in die werkboek (bl 
uit die werkboek knip nie. Ons doen dit by 
die insider-/outsider-sirkels vanaf Ontmoeting 2 tot 
by Ontmoeting 7 gebruik. 

1. Teken jouself in die middelste sirkel tussen die 
stippellyne. Teken dan die mense wat in jou hart
is, soos jou familie of beste vriende,
middelste sirkel. As jy net woorde of name 
neerskryf, is dit ook goed. 

2. Teken nou buitekant die middelste 
binne-in die buitenste sirkel dié mense van wie jy 
hou of vir wie jy lief is, maar by wie jy nie elke dag 
uitkom nie. 

3. Teken nou outsiders buitekant die 
Dit is mense wat jy nie eintlik ken nie, maar 
dink alleen of weggegooi voel. Dit moet regte mense 
wees vir wie jy dalk saam met jou pa of ma kan 
gaan kuier. Dit kan ook iemand by die skool wees 
wat nie vriende het nie. 

4. Ons is nog nie klaar met hierdie bladsy met tekeninge binne en buite die 
ŉ volgende keer verder hiermee werk. 

Ons het vandag gesien hoe Jesus op die aarde gewerk het. Die Heilige Gees 
het Hom gestuur na die mense “aan die buitekant”, die “randfigure”, die 

om die Goeie Nuus aan hulle te verkondig. Die Heilige Gees het 
vandag ook iemand aan die buitekant, ŉ outsider, in jou gedagtes gesit.

na enigeen van die mense wat jy geteken het en 
verduidelik vir hulle wat jy geteken het. 

prent iewers op waar jy dit elke dag sal kan sien. Vra een van 
hierdie week na een van die outsiders wat jy geteken het, 

ulle kan self besluit wat om te sê, te gee of te doen.

3. Bid hierdie week elke dag vir die outsiders wat jy geteken het. Sê vir God, 
jou Vader, dankie dat Hy jou aan hulle herinner het en vra Hom om jou te 
help om by een van hulle uit te kom. 

 

Waarheen? Outsiders toe! 

(bl 11). Moenie 
doen dit by ŉ volgende 
vanaf Ontmoeting 2 tot 

Teken jouself in die middelste sirkel tussen die 
Teken dan die mense wat in jou hart 

, in die 
of name wil 

middelste sirkel, maar 
mense van wie jy 

y wie jy nie elke dag 

die tweede sirkel. 
wat jy nie eintlik ken nie, maar wat jy 

. Dit moet regte mense 
wees vir wie jy dalk saam met jou pa of ma kan 

n ook iemand by die skool wees 

4. Ons is nog nie klaar met hierdie bladsy met tekeninge binne en buite die 

t. Die Heilige Gees 
het Hom gestuur na die mense “aan die buitekant”, die “randfigure”, die 

om die Goeie Nuus aan hulle te verkondig. Die Heilige Gees het 
gedagtes gesit. 

na enigeen van die mense wat jy geteken het en 

prent iewers op waar jy dit elke dag sal kan sien. Vra een van 
wat jy geteken het, 

ulle kan self besluit wat om te sê, te gee of te doen. 

jy geteken het. Sê vir God, 
jou Vader, dankie dat Hy jou aan hulle herinner het en vra Hom om jou te 




