
KINDERWERKKAART – Lukas 4 

OUERTOERUSTING VIR DIE WEEK 

 

• Lees Lukas 4: 14-21 saam met jou kind(ers) in hierdie week. 

• Let op dat die Gees van die Here op Hom (Jesus) is omdat Hy Hom gesalf het en gestuur het 

om juis die evangelie aan die armes te kom verkondig, en die wat verbryseld van hart is te 

kom genees en om die gevangenis in vryheid uit te stuur en aan blindes herstel van gesig of 

om gebrokenis te kom genees. 

• Let op dat die Koningkryk van God is dit: Jesus wat regeer in mense se harte wat bepaal hoe 

ons lewe, Dit is die koningkryk, en Hy wil ons juis gebruik om sy Koningkryk ver in die wereld 

te laat kom, en hoe hy dit doen is deur ons harte te breek en ons hartseer te maak wanneer 

ons mense sien swaarkry, mense wat in nood verkeer vanweë die sonde van die wêreld. 

• Lê by die kinders vas dat: 

o Ons moet agterkom wat breek ons harte, watter nood van mense breek ons harte, en 

dit is waar die Here wil hê ons moet werk.  

o Hy het gekom om die gebrokenheid aan te spreek, so ook die verlorenheid van mense 

wat in daardie nood verkeer en ons te gebruik om hulle te lei. 

o Dit is belangrik om te onthou, ons wil nie net goed doen nie, ons wil op ‘n vredevolle 

wyse in hulle lewens inkom sodat ons hulle verlorenheid kan aanspreek en om hulle 

ook te help om by Jesus uit te kom, dit is waar ons oes is en waar ons plek vir ons 

voorberei is. 

• Kom ons sing saam Lied 159 vers 1: 

“God is hier teenwoordig 

Laat ons biddend nader,  

Hier waar ons voor Hom vergader. 

God is hier teenwoordig 

Heilig is die Here; 

Buig in stilte, Hom te ere! 

Wie Hom roem, wie Hom noem 

Heer en Hemelvader, kom nou almal nader.” 

 

 



Werk vir peuters en kleuters (0-4 jaar) 

Kleur die prentjie mooi in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werk vir kindertjies (4-9 jaar) 

 

Kom ons maak ‘n lysie van dinge wat met mense gebeur in die wêreld wat jou hart bree ken aanraak, 

soos byvoorbeeld armoede, siekte ens: 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

Hoe dink ons laat dit vir God voel: 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

Kom op gaan nou op ons knieë en ons bid vir daardie mense. 

Dan bid ons ook dat die Here ons sal help deur die Gees om in ‘n vredevolle manier met hulle te 

praat en te help dat ons hulle na die Here toe lei, na Sy Koningkryk, want dit is waar vir ons plek 

voorberei is, 

 

Vrede vir julle. 

 


