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13. In watter groep loop ek?  

 

Oorhoofse tema  

Jesus se volgelinge vorm ŉ groep wat saam vorentoe beweeg. Die eerste 
groep gelowiges wat só saam beweeg het, het hulle geloof op ŉ sekere manier 
uitgeleef. Ons kan baie by hulle leer, want daar was nie so baie dinge 
rondom hulle wat hulle aandag afgetrek het soos daar vandag rondom ons is 
nie. 

 

Bybelgedeeltes  

� Vertel Handelinge 2:41-42. 
� Lees Handelinge 2:43-47. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die eerste gemeente het sekere dinge gedoen omdat hulle in Jesus geglo 
het. Hulle het baie aandag gegee aan alles wat die apostels hulle oor Jesus 
geleer het, en hulle het by mekaar gestaan, saam geëet en saam gebid. 

2. Die apostels het wonders en tekens gedoen en daardeur kon almal besef 
God was besig om deur hulle te werk. 

3. Almal wat geglo het, was eensgesind. Hulle het hulle besittings met 
mekaar gedeel. 

4. Die gelowiges het elke dag by die tempel bymekaargekom. 

5. Hulle het saam by mekaar se huis geëet – met blydskap en in eenvoud. 

6. Hulle het God saam geprys. 

7. Die ander mense het van hulle gehou en die Here het al hoe meer mense 
gered, wat ook deel van hierdie groep geword het. 

 

Hulpmiddels by die storie  

ŉ Plakkaat of blaaibord en ŉ geskikte pen met ŉ dik punt waarmee die 
tekeninge gemaak kan word. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

Junior kleingroep Senior kleingroep  

1. Kryte of inkleurpenne 

 

1. Die verskillende letters op 
afsonderlike papiertjies (vgl riglyne 
hier onder) 
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 2. ŉ Klein sjokolade as die prys vir 
die wenner 

 3. ŉ Plakkaat en ŉ pen om in groot 
skrif daarop te kan skryf 

Voor die tyd: 

Die eerste letter van elke groeplid se 
noemnaam op ŉ papiertjie 
neergeskryf 

Voor die tyd: 

Skryf die volgende letters op 
papiertjies, elke keer net een letter 
op elke papiertjie: 

vyf keer die volgende letters: a, e, i, 
o, u, y 

drie keer die volgende letters: b, d, g, 
h, k, m, n, p, r, s, t 

twee keer die volgende letters: f, j, l, 
v, w 
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Die storie  

 

Begin  

Die mense van die wêreld is in groepe verdeel. As jy in ŉ groep is, is daar 
mense saam met jou wat jou kan help en die lewe vir jou lekker maak. By 
die skool vorm julle ook groepe.  

Groepe bly nie vir altyd dieselfde nie. Partykeer kom daar nuwe mense 
by; ander kere baklei mense en iemand word uit die groep gestoot; soms wil 
iemand net nie meer deel van die groep wees nie en sluit by ŉ ander groep 
aan. 

Wat is vir jou lekker in ŉ groep? Hoe dink jy moet ŉ groep wees sodat 
jy deel van hulle sal wil word? 

Die mense wat in Jesus begin glo het, het ook saam ŉ groep gevorm. Hulle 
het gereeld bymekaargekom en saam dinge gedoen. Hulle het verwag dat 
Jesus sommer gou-gou sou terugkom en dat hulle lewe op aarde dan 
heeltemal sou verander. Kom ons kyk na alles wat hulle saam gedoen het. 

 

Hoor  

Moment 1: Vertel Handelinge 2:41-42 

Kan julle nog onthou hoeveel mense in Jesus begin glo het nadat Petrus 
alles oor sy lewe en verlossing vir hulle verduidelik het? (3 000 mense.) Dit 
is vreeslik baie mense, sommer ŉ reuse-groep.  

Hoe groot is julle skool? Is al die leerders en personeel saam 3 000 
mense? Ek twyfel. 

Hierdie 3 000 mense het saam ŉ groep gevorm en goed geluister na 
alles wat die apostels hulle oor Jesus geleer het. Hulle het by mekaar 
gestaan, saam geëet en saam gebid. 

Kom ons kyk wat hulle alles saam gedoen het. Ons gaan ŉ lysie 
daarvan maak. (Verdeel die groep in ongeveer agt kleiner groepe en gee vir 
elke groep een ding om te onthou terwyl julle deur die lysie lees. Elke keer 
wanneer julle iets noem, ken dit eers aan ŉ groep toe voordat julle verder 
gaan.) 

 

� Moment 2: Lees Handelinge 2:43-47 

Hier is ŉ lysie van die dinge wat die groep gelowiges gedoen het: 

Nota  
Laat die groep toe om ŉ bietjie te gesels en gaan dan voort na die volgende 
moment. 
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1. Die apostels het wonders en tekens gedoen en hierdeur kon die mense 
weet dit was God wat deur hulle gewerk het. (Hulle was “met ŉ diep ontsag 
vervul.”) Teken ŉ groot W. 

2. Almal was eensgesind. (Hulle het nie met mekaar baklei nie.) Teken ŉ 
baie groot hart. 

3. Hulle het alles met mekaar gedeel. (Hulle het selfs van hulle goed verkoop 
en die geld gedeel. Dalk het hulle dit gedoen omdat hulle gedink het Jesus 
sou gou terugkom en dan sou hulle nie meer hierdie aardse dinge nodig hê 
nie). Teken ŉ koek (sirkel) wat in snye verdeel word. 

4. Die gelowiges het elke dag by die tempel bymekaargekom. Teken ŉ 
reghoek met ŉ deur. 

5. Hulle het saam by mekaar se huis geëet (en die nagmaal gevier). Hulle 
maaltye was eenvoudig en hulle het dit met blydskap geniet. Daar was niks 
spoggerigs nie en hulle het nie te veel geëet nie. Teken ŉ beker en ŉ broodjie. 

6. Hulle het God geprys. Teken twee hande na bo gelig. 

 

Laat een lid uit elke groep nou sê wat hulle moes onthou. Gebruik die 
eenvoudige sketse wat jy gemaak het om hulle te help. Maak seker elke 
kleingroep onthou nie net hulle feit nie, maar al ses die feite op die lysie. 
Laat die grootgroep die hele lys met behulp van die sketse hersien. Hulle 
moet al ses dinge kan opnoem.  

Wat was die uitkoms van hierdie soort lewe van die gelowiges? Die 
mense het van hulle gehou. Elke dag het al hoe meer mense in Jesus begin 
glo en hulle is gered. Die Here self het daarvoor gesorg. 
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Dink  

Kom ons maak ons oë toe en dink aan die prentjies wat ons nou net geteken 
het: die W vir wonders en tekens; die hart van liefde vir mekaar en 
eensgesindheid; die koek wat in snye verdeel word; die aanbidding by die 
tempel; die beker en die broodjie vir saam eet, en die twee hande wat God 
prys. Wil jy graag aan hierdie groep behoort? Sal jy graag die dinge wil doen 
wat hierdie groep gedoen het? 

 

Leef  

Waarom is dit vir ons nodig om aan ŉ groep te behoort? Dit is waar ons kan 
oefen om lief te hê. Vir volgelinge van Jesus gaan alles oor liefde, maar ons 
kan nie uit eie krag liefhê nie. As Jesus se volgelinge is ons deel van ŉ groep 
om te oefen om lief te hê en reg te leef. Dit is amper soos ŉ rugbyspan wat 
saam oefen én die wedstryd saam speel. Wanneer mense sien hoe ons 
saamwerk en hoe lief ons vir mekaar is, sal hulle dalk ook in ons span wil 
wees.  

In Johannes 13:34 lees ons dat Jesus vir sy dissipels gesê het hulle 
moet mekaar liefhê soos Hy ons liefhet. Vroeër het hulle mekaar geleer: Jy 
moet jou naaste liefhê soos jouself. Ja, ons het onsself baie lief, maar Jesus 
het ons so liefgehad dat Hy Homself vir ons geoffer het. Sy volgelinge moet 
leer om mekaar só lief te hê. As ons mekaar só liefhet, sal almal weet dat 
ons Jesus se dissipels of volgelinge is. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Jy het die eerste letter van elke groeplid se noemnaam op ŉ wit papiertjie 
neergeskryf. Gee dit vir hulle wanneer hulle by die klas instap. Sodra hulle 
sit, vra vir dié groepe wat al redelik goed kan lees en spel: “Wil julle probeer 
om die eerste letter van elke groeplid se noemnaam te gebruik om ŉ paar 
woorde wat by mekaar pas te vorm?” Daag hulle uit om ongeveer drie 
woorde met hierdie letters te bou. (Indien daar nie genoeg letters is om ’n 
woord te bou nie, kan hulle letters wat kort uitlaat.) 

Vir dié groepe wat nog nie kan lees nie, kan jy voor die tyd ŉ mooi 
woord bou deur die eerste letter van elke groeplid se noemnaam te gebruik. 
Pak die woord op ŉ tafel uit en sê vir hulle: “Hierdie woord is ons s’n. Hier 
staan geskryf: _____________________. (Lees die woord.) Die eerste letter van 
julle elkeen se naam is in hierdie woord.” Laat elkeen hulle “letter” herken. 

Sê weer die woord en laat hulle almal dit twee of drie keer saam 
herhaal. 

 

Wegspring  

Hersien die tekeninge wat in die grootgroep gebruik is om te vertel hoe die 
eerste gemeente geleef het. Ses dinge is elk met ŉ tekening voorgestel:  

W = wonders en tekens van die apostels;  

hart = liefde vir mekaar;  

koek = deel met mekaar;  

tempel = aanbid saam;  

beker en broodjie = eet saam;  

hande na bo = loof God saam. 

 

Wonder  

Vra vir die groep: Watter van hierdie dinge doen ons ook in ons groepie en in 
ons gemeente? Kom ons maak ons oë toe en dink weer saam hieroor. (Noem 
weer die ses dinge op die lysie.) 

Gebeur hier wonderwerke? Dalk nie, of miskien wel wanneer ons vir 
iets gebid het en dit gebeur. 

Is ons regtig vir mekaar lief? 

Deel ons met mekaar? 

Kom ons saam na die eredienste toe? 

Eet ons saam? 
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Prys ons God saam? 

 

Werksaam  

Nadat die groep saam oor hierdie vrae gedink het, kan hulle die ses 
tekeninge in hulle werkboek oorteken. Terwyl hulle teken, kan jy ŉ plakkaat 
met die ses tekeninge vir die klas maak. Laat almal hulle tekeninge voltooi 
en mooi versier. 

Vra dan: Aan watter een van hierdie dinge kan ons meer aandag gee? 
(Laat die groep self besluit en werk saam ŉ plan uit hoe julle dit kan doen.) 

 

Wegstuur  

1. Neem jou prent na vyf mense in die gemeente wat jy ken. Vra hulle of 
hulle dink die gemeente leef só. Voltooi dan die regmerkies in jou werkboek 
en kom wys volgende keer die antwoorde. 

2. As iemand sê die gemeente leef nié so nie, vra hulle of hulle saam met jou 
daaroor sal bid. Vra hulle ook om te help dink aan ŉ plan hoe die gemeente 
só kan begin leef. Kom vertel volgende week wat gebeur het. 

 

Nota  
Moenie dat die groep hardop antwoord nie. Hulle kan net in stilte oor die 
vrae dink.  
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Doen die volgende terwyl die kinders by die lokaal instap: Skryf die eerste 
letter van elkeen se naam en die eerste letter van elkeen se van op ŉ 
plakkaat of bord neer. Sê vir elkeen: “Baie welkom. Ons het jou nodig.” (As 
daar min groeplede is, kan jy die eerste twee of drie letters van elkeen se 
noemnaam en van neerskryf.) 

 

Wegspring  

Gee die volgende opdrag: “Ons gaan vandag kyk wie die kortste sin kan 
maak van ál die letters op die plakkaat of bord.” 

Wanneer almal rustig sit, skommel die letters wat jy voor die tyd op 
papiertjies geskryf het en deel dit uit sodat almal min of meer dieselfde 
hoeveelheid letters het. Dit kan enige letters wees. Een groeplid kan 
byvoorbeeld drie a’s hê en iemand anders geen a’s nie. 

 Wys nou vir hulle al die letters uit hulle name en vanne wat jy op die 
bord of plakkaat neergeskryf het. Vra dat hulle elkeen ŉ sin neerskryf 
waarin hulle ál die letters op die bord gebruik. As hulle nog letters nodig het, 
kan hulle die letters wat jy vir hulle uitgedeel het, gebruik. Hulle hoef nie al 
hierdie ekstra letters te gebruik nie. Sodra hulle egter een van die ekstra 
letters gebruik, moet hulle dit met ŉ kruisie doodtrek en voor hulle neersit. 
Hierdie letter mag dan nie weer gebruik word nie. Hulle mag letters onder 
mekaar uitruil om hulle sin klaar te maak. 

Sê dan vir hulle: “Wanneer jou sin klaar is, tel hoeveel letters jy 
gebruik het. Skryf die getal by jou sin neer.” 

 

Voorbeeld: 

Groeplede se name: 

André Bosman 

Francois du Toit 

Johan Oosthuizen 

Kosie Roux 

Leendert Esterhuizen 

 

Op die bord sal die volgende letters staan: A B F D J O K R L E 

 

Die volgende sin kan gemaak word: DOKtER JAn BlaF (13). 
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Die sin bestaan uit 13 letters. Die letters t, n en a is uit die ekstra 
letters geneem. Die groeplid het wel ŉ a en ŉ n gehad, maar moes ŉ t by een 
van die ander groeplede ruil of leen. 

 

Beoordeling 

Begin by die kortste sin. Kyk of al die letters op die bord gebruik is en of die 
kind al die doodgetrekte letters voor hom of haar neergesit het. As daar 
spelfoute is, kan die kind weer probeer. 

 

Wonder  

Sê vir die groep: Kom ons maak ons oë toe en dink weer saam oor die eerste 
gemeente. Noem weer die ses dinge op die lysie. Vra dan: Watter van hierdie 
dinge doen ons ook in ons groepie en in ons gemeente? 

Gebeur hier wonderwerke? Dalk nie, of miskien wel wanneer ons vir 
iets gebid het en dit gebeur. 

Is ons regtig vir mekaar lief? 

Deel ons met mekaar? 

Kom ons saam na die eredienste toe? 

Eet ons saam? 

Prys ons God saam? 

 

Werksaam  

Gesels saam oor die volgende stellings: 

1. Iemand sê: “Jesus se volgelinge het daardie dinge gedoen net omdat hulle 
gedink het Hy gaan gou weer terugkom. As hulle geweet het Hy gaan so lank 
wegbly, sou hulle nie al daardie dinge gedoen het nie.” Stem jy saam met 
hierdie uitspraak, of nie? Hoekom sê jy so? 

2. Iemand sê: “Nadat die Bybel geskryf is, was dit nie meer nodig vir 
wonderwerke nie. Daarom het wonderwerke ophou gebeur. Vandag lees ons 
in die Bybel wat ons moet glo.” Stem jy saam met hierdie uitspraak, of nie? 
Hoekom sê jy so? 

3. Iemand sê: “Jy is onverantwoordelik as jy jou goed verkoop en uitdeel. Jy 
moet liewer kyk hoe jy dit goed kan gebruik.” Stem jy saam met hierdie 
uitspraak, of nie? Hoekom sê jy so? 

Nota  
Hierdie speletjie help die groep om mekaar se waarde te erken en te 
waardeer, en hoe om met mekaar te onderhandel (ruil). 

Pinkstertyd – 13. In watter groep loop ek? 



Kopiereg © Bybel-Media 

159 

 

4. As jy net drie woorde of begrippe mag kies om te sê: Só moet volgelinge 
van Jesus wees of leef, watter drie woorde sou jy kies? 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

Deel julle woorde met mekaar en maak dan net een lysie van woorde of 
begrippe wat beskryf hoe julle as volgelinge van Jesus wil wees of leef. Skryf 
dit op ŉ plakkaat neer en plak dit iewers op. 

 

Wegstuur  

Gaan dink weer oor die eerste gemeente van wie ons gelees het. Gesels met 
jou familie oor die stellings onder “Werksaam” en hoor wat hulle sê. 

Onthou, dit help nie jy praat net oor iets, maar doen dan niks nie. 
Besluit wat jy of julle as familie kan dóén … en doen dit dan. 
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