
 

 

 

 

 

Episode 4: Die Groot muur van China 

Kerngedagte: China is bekend vir die yslike muur van 21 196km lank wat aan die  

                            Noordekant van die grens van China gebou is. Hierdie muur is een  

                            van die sewe wonders van die wêreld. Die muur is gebou om  

                            te keer dat vyande die land binnekom.  

                            Die Here bewaar Sy kinders wat op Hom vertrou en in   

                            gehoorsaamheid aan Sy opdragte uitleef.  

 
 

Doelwit: Kinders sal leer dat om op die Here te vertrou en gehoorsaam aan Sy  

                  opdragte te wees die beste manier is waarop ons onsself teen die vyand  

                  kan beskerm.  
             

Sleutelteks: Psalm 33:18-22, Jesaja 26:1-6, 2 Kor. 10:3-6, Josua 6 

Bybelverhaal: Nehemia bou mure  - Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3 

Opsomming: 

Die groot muur van China is wêreldbekend vir die yslike muur wat rondom die 

noordelike grens van China gebou is. Hierdie muur strek oor 21 196km en word beskou 

as een van die 7 wonders van die wêreld. Alhoewel die muur vandag ’n groot 

aantrekking vir toeriste is, was die eintlike doel van hierdie muur om te keer dat vyande 

die land binneval.  

As kinders van God moet ons besef dat ons ook ‘n vyand het. Die duiwel is ons vyand 

en sy grootste doel is om ons gedagtes te verander, sodat ons soos die wêreld se 

sondige manier sal dink en optree.  Gelukkig hoef ons nie bang te wees vir ons vyand 

nie. Ons hoef ook nie ‘n yslike muur te bou om hom weg te hou nie. Ons Here is altyd 

by ons en gee vir ons die nodige wapens om hom weg te hou. Hy het selfs in Sy groot 

liefde vir ons ’n hele boek laat skryf om vir ons te wys hoe ons die vyand kan oorwin. 

Jesaja 26 leer vir ons dat die Here soos ‘n groot muur om Sy kinders is en hul ‘n veilige 

vesting gee. Hy gee vrede en voorspoed aan die wat aan Hom gehoorsaam is. 

Wanneer ons op Hom vertrou en aan Hom gehoorsaam is, sal Hy self die vyand se 

mure omgooi en oorwinning bring. Wanneer ons kies om op die Here te vertrou en 

aan Hom gehoorsaam te wees, hoef ons nie bang te wees dat die duiwel ons 

gedagtes verander nie. Ons sal presies weet hoe om op te tree soos kinders van die 

Here en Hy sal aan ons oorwinning gee.      
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In die boek Nehemia lees ons van ’n man wat in getrouheid aan die Here en 

gehoorsaamheid aan Sy plan die onmoontlike bereik het.  In hierdie verhaal is daar 

toevallig ook ‘n groot muur betrokke. 

Toe Nehemia uitvind dat die mure van Jerusalem verwoes is, was hy baie ontsteld. Hy 

het geweet dat hy iets aan die saak moet doen. Sonder mure sal die vyand die stad 

binnedring en verder verwoes. Hy was een van die Koning van Persië se mees vertroue 

handlangers. Die Koning het opgemerk dat Nehemia baie ontsteld was. Toe Nehemia 

hom vertel het van die verwoesting van Jerusalem se mure, het hy vir Nehemia gesê 

dat hy tyd kan afkry om die mure te gaan herbou.    

Nehemia het om die stad geloop en gesien dat die skade veel grote ris as wat hy 

gedink het. Hy het egter geweet dat met God se hulp sal die mure weer herbou kan 

word. Nehemia het al die manskappe en families in groepe ingedeel en saam het 

hulle begin om die mure te herbou. Soos wat die mure al hoe hoër geword het, het 

die vyand dit begin opmerk. Hulle het gereed gemaak om die stad weer binne te val 

en te verwoes. So het dit gebeur dat Nehemia en die manskappe met ‘n wapen in 

die een hand moes verder bou.  

Na net 52 dae was die mure van Jerusalem weer herbou. Ons kan ‘n baie 

waardevolle les uit die verhaal van Nehemia leer. Alhoewel Hy op God vertrou het vir 

die onmoontlike taak, het hy bly uitkyk vir aanvalle teen die vyand. Hy het 

gehoorsaam en getrou bly bou aan die plan wat God vir hulle gehad het, maar hy 

was gereed om die vyand aan te vat en uit te wis sodat die bouwerk kon voortgaan.  

 

Die Here wil ons ook beskerm soos ‘n stad wat ’n muur omsingel. Hy het ’n wonderlike 

plan met ons lewens. Ons moet kies om op die uitkyk te wees vir die wêreld se 

verleidelike sonde. Ons kan dit nie in ons lewens toelaat nie, want dan breek ons God 

se mure van veiligheid af en dit is dan wat ons seerkry. Ons het elkeen ’n keuse oor 

die dinge wat ons in ons lewens toelaat. Laat ons dan gehoorsaam en in vertroue bou 

aan God se plan vir ons lewens en kies om die vyand en sy versoekings af te weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opening:  

Ysbreker aktiwiteit voordat julle met die les begin.  

Welkom by die Kinderkerk! 

Kom ons dans: 

Speel die video waar Annerie die kleuters laat strek en ‘n liedjie laat dans met sy 

bewegings. 

Maats ons het nou so lekker op die lugballon gereis saam met Tannie Mossie, maar 

my bene is nou so styf gesit, ons sal eers moet strek om die litte los te kry.  

Video les: 

Julle sal my nie glo nie, maar dit klink vir my of Tannie Mossie op ‘n avontuur gaan in 

‘n lugballon. Wie van julle wil ook graag in ‘n lugballon vlieg? Kom ons vryf bietjie ons 

luisterore op (Annette sal voor die diens demonstreer) ...laat ek bietjie sien.  Ja, 

perfek! Nou toe, kom ons kyk waarheen gaan Tannie Mossie vandag.   

Speel die kleuterkerk video lessie 

Sjoe, dit was omtrent ’n groot avontuur. Ek dink julle is seker nou lam gesit na ons so 

vêr gevlieg het. Kom ons doen eers ‘’n paar strek oefeninge: (Annette sal 

demonstreer voor die tyd) 

1. Maats kom ons lig bietjie ons regter been op en sit ons linkerhand bo-op ons 

knie. Kom ons doen dit gou drie keer tel saam met my 1...2....3. Kom ons doen 

gou die ander kant dan gebruik ons ons linker knie en ons regterarm 1...2...3.  

 

2. Pragtig! Laaste oefening, Strek jou arms uit soos Jesus aan die kruis en 

beweeg dit nou oor mekaar nader na jou lyfie toe om vir jouself ‘’n stywe 

stywe druk te gee...sê saam met my “Jesus is lief vir jou!”  

Pragtig, sit gou maats dan gesels ons verder.  

Grootgroep aanbieding:  

Maats dis darem ‘n lang muur wat Tannie Mossie daar in China gaan sien het.  

Hoekom dink julle het die Chinese hierdie vreeslike lang muur gebou? (Laat die 

kleuters antwoord). Wie van julle het ‘n muur of ‘n heining om julle huis? (Laat die 

kleuters vertel van hulle mure om die huis). Jong ek dink dit is sommer baie veilig daar 

by julle huise. Ek dink dit is hoekom die Chinese ook hierdie groot muur gebou het. Dit 

is om skelms en slegte mense weg te hou.  



Maatjies, het julle geweet Jesus vou Sy arms om ons en hou ons ook veilig soos wat ’n 

groot hoë muur ons veilig hou. (gebruik die bokse en pak hul bo-op mekaar soos wat 

jy vir die maats vertel).  Ek het ‘n plan, kom ons bou ‘n hoë muur met hierdie bokse en 

dan gesels ons oor die manier hoe Jesus ons beskerm en veilig hou.   

 

Die eerste manier hoe Jesus ons veilig hou is dat Hy ‘n spesiale plan vir jou lewe het. 

Jesus wil jou gebruik om groot dinge te doen. Maatjies, wie voel veilig om te weet dat 

Jesus ‘’n plan met jou lewe het. Spring gou op en gee vir jouself ‘n groot druk. Terwyl 

jy jouself so lekker druk, kom ons sê saam: 

Dankie Jesus 

Dat ek veilig kan wees 

In U plan vir my lewe 

Julle kan gou weer sit. Die tweede manier wat Jesus jou veilig hou is om vir jou familie 

en vriende te gee om jou te help. Wie van julle het ‘n mamma of pappa of ouma of 

oupa wat jou veilig laat voel? Nou toe Spring gou op, gee jouself ’n groot druk en sê 

saam: 

Dankie Jesus 

Dat ek veilig kan wees 

Met mense in my lewe  

Wonderlik! Maatjies, is dit nie net wonderlik om te weet dat Jesus ons so veilig wil hou 

nie. Maatjies, het julle geweet ons kan ook help om te bou aan hierdie spesiale 

manier wat Jesus ons veilig hou? Ja, ons kan kies om Gehoorsaam te wees! As ons 

gehoorsaam is, kan Jesus ons lewe en die mense om ons gebruik om groot dinge vir 

Hom te doen. Spring gou op dan sê julle saam met my: 

Jesus sit Sy arms om my (maak arms oop soos kruis) 

en hou my veilig. (Gee jouself ‘n drukkie) 

Ek wil gehoorsaam en getrou (maak een vir een bakhande agter jou ore) 

Aan die Here se plan bou (bou met vuiste bo-op mekaar) 

Kom ek vertel julle die storie van Nehemia. (Haal feltbord uit en plak vir Nehemia op 

feltbord) Nehemia het gehoor dat slegte mense die mure van Jerusalem afgebreek 

het. Maatjies hy was baie hartseer. Hy het geweet sonder die mure sal die slegte 

mense die stad afbreek en die mens seermaak.  

Maatjies, Nehemia het op sy knieë gegaan (Staan op knieë) en het gebid. Hy het vir 

God gevra om sy lewe te gebruik om groot dinge te doen – en weet julle wat 

maats, God het dit gedoen. Want, Spring gou op en sê saam met my: 

 Dankie Jesus 

Dat ek veilig kan wees 



In U plan vir my lewe 

Die Here het ‘n plan met Nehemia se lewe gehad. Maatjies, die Here het ook ‘’n 

plan met jou lewe. EK en jy moet leke dag bid en vir Jesus vra dat ons veilig in SY 

plan vir ons lewe sal leef. Nou,  Nehemia het toe met sy vriende begin gesels oor die 

muur wat so stukkend is en raai net wat? Sy vriende het gesê dat hulle hom sal help 

om die muur weer reg te maak. Is dit nie wonderlik hoe Nehemia se vriende hom 

gehelp het nie, kom ons spring op en sê vir Jesus dankie vir die mense in ons lewe:  

  Dankie Jesus 

Dat ek veilig kan wees 

Met mense in my lewe  

Nehemia se vriende en familie het hom getroos toe hy hartseer was oor die muur. 

Wie van julle het mense wat jou troos en beter laat voel as jy hartseer is? Oë ons 

mnoet bid en vir Jesus baie dankie sê dat ons hierdie spesiale mense in ons lewe het 

né maatjies.  

Weet julle wat gebeur toe? Maatjies, die Here het Nehemia en sy vriende gebruik en 

hulle het die muur sommer vinnig weer gebou. Is dit nie wonderlik nie.  Maatjies, die 

Here het ook ‘’n wonderlik plan met jou lewe. Hy wil so graag hê dat jy moet kies om 

te bou aan Sy plan wat Hy met jou lewe het. Dink julle dit is ’n goeie plan. Nou toe, 

kom ons spring op dan sê ons saam:  

Jesus sit Sy arms om my (maak arms oop soos kruis) 

en hou my veilig. (Gee jouself ‘n drukkie) 

Ek wil gehoorsaam en getrou (maak een vir een bakhande agter jou ore) 

Aan die Here se plan bou (bou met vuiste bo-op mekaar) 

Sjoe, dit is groot woorde, wat dink julle beteken dit? (Laat kleuters toe om te reageer). 

Wonderlik ek stem saam met julle. Ag kom ons sê dit nog een keer:  

Jesus sit Sy arms om my (maak arms oop soos kruis) 

en hou my veilig. (Gee jouself ‘n drukkie) 

Ek wil gehoorsaam en getrou (maak een vir een bakhande agter jou ore) 

Aan die Here se plan bou (bou met vuiste bo-op mekaar) 

 

Kom ons bid en sê vir Jesus dankie dat Hy so spesiale plan met my lewe het en dat 

Hy mense in my lewe gee wat my veilig laat voel. Maats, kom ons vra vir Jesus om 

ons lewe te grbuik om groot dinge te doen. 

 
 

 

 

 



Kleingroep Aktiwiteit:  
Gesels saam: Maatjies vandag het ons geleer dat Jesus vir ons ’n spesiale plan het vir 

ons lewe wat ons kan laat veilig voel. Hy gee ook mense in ons lewe wat ons veilig 

kan laat voel. EK het ‘n plan. Kom ons maak vir ons so ‘n waaiertjie soos wat die 

Chinese het om ons altyd te laat onthou dat Jesus ons veilig laat voel: 

1. Deel vir elke kind die A5 aktiwiteitsvel uit en laat hul dit versier. 

2. Help hulle om ‘n Chinese waaiertjie te vou met die aktiweitsvel. Demonstrasie sal 

gedoen word voor die tyd.  

Ballon Bons Speletjie:  

1. As almal se waaiers klaar is, sê vir die groep in jou eie woorde:  

Maatjies dit maak my so bly om te weet dat Jesus ‘’n spesiale plan vir my lewe 

het. Die laat my so veilig voel. Ek wil sommer nou ‘’n lekker speletjie speel sodat 

ek dit altyd kan onthou. 

Ons gaan nou hierdie ballon in die lug ophou deur met ons waaiertjies na hom 

toe te waai. As ons die ballon so beskerm dat hy nie op die grond van nie kan 

ons onthou dat Jesus ons ook beskerm en veilig laat voel.   

 

2. Blaas die ballon op en plaas hom aan die een punt van die tafel. 

 

3. Laat die kinders die ballon in die lug probeer hou deur hul waaiertjies te gebruik 

om die balloon te waai.  
 

*Samevatting: Maatjies net soos wat ons gekker het dat die ballon val, sal Jesus ons 

beskerm en help sodat ons altyd veilig by Hom is. Kom ons sê weer bietjie saam wat 

ons geleer het: 

 
    Jesus sit Sy arms om my (maak arms oop soos kruis) 

en hou my veilig. (Gee jouself ‘n drukkie) 

Ek wil gehoorsaam en getrou (maak een vir een bakhande agter jou ore) 

Aan die Here se plan bou (bou met vuiste bo-op mekaar) 

 

Vastrap Vasteland Versamelstukkie: 

Kinders gaan weekliks ’n versamelstukkie maak om hul aan die kosbare boodskap van die 

week te herinner. Moedig die kinders aan om hierdie versamelstukkies op ’n spesiale plek in 

die huis te plaas, of elke week vir iemand te gee. Dit is belangrik om die kinders aan te 

moedig om weekliks die boodskap met iemand te deel.  

Instruksies:  

1. Deel vir elke kind ‘n roomys stokkie uit 

2. Sny die prentjies van die wêreld landmerke los vanmekaar en deel vir elke kind een 

uit 

3. Sny die boodskap vir die dag strokies los van mekaar en gee vir elke kind ‘n strokie  

4. Kinders gaan nou die landmerk en die boodskap stokie versier en dan op die roomys 

stokkie plak.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  

Jesus sit Sy arms om my en hou my veilig.  

Ek wil gehoorsaam en getrou aan die Here se plan bou  



 

 

Vastrap Vasteland 
Episode 4: 

Die groot muur van China 
 

Vastrap, raaktrap in geloof elke tree,  
Om my allerbeste vir Jesus te gee.  

Kom sweef oor die wêreld heen en weer,  
Saam gaan ons meer van Jesus leer. 

 
 

Vandag het ons die Groot muur van China besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Naam: 

 

Vastrap Feit: 

China is bekend vir die yslike 

muur van 21 196km lank wat 

aan die Noordekant van die 

grens van die land gebou is.   

Die muur is deel van die Sewe 

Wêreld Wonders en is gebou 

om die land se inwoners teen 

vyande te beskerm. 
 

 
Vind veiligheid in vertroue en gehoorsaamheid 
Die Here bewaar Sy kinders wat op Hom vertrou en in 

gehoorsaamheid aan Sy opdragte uitleef. Nehemia het in vertroue en gehoorsaamheid 

‘n muur gebou   

Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3 

Een van 

die 7 

Wêreld 

Wonders 

27 Februarie 



 

Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 

Knap gedaan Vastrap Dappertrappers verkenners! 
Julle het sowaar raakgetrap in julle verkenningstog op vandag se reis. Gaan verken 

nou julle gedagtes nóg verder, deur met julle familie te gesels oor wat julle geleer 

het. Saam kan julle vastrap en ‘n groot tree in geloof gee: 

Verkenningsnotas:  
Ek het vandag geleer:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verken julle gedagtes:  

Dankie Jesus, dat ek veilig kan voel 

1. Wat beteken dit om veilig te voel?  

2. Hoe kan ons ons huise veilig laat voel?  

3. Hoe kan ons ons harte veilig laat voel?  

4. Gaan lees saam Jesaja 26. Op watter manier laat die Her eons veilig voel?  

 

Dankie Jesus, dat ek veilig kan wees in U plan vir my lewe. 

5. Waarom het Jesus ‘n spesiale plan met elkeen van ons?  (Sy liefde vir elke mens) 
6. Hoe kan dit ons veilig laat voel om te weet Jesus het ’n plan met ons lewe? 
7. Hoe kan Jesu sons help as ons bang of onveilig voel?   

     

Dankie Jesus dat ek veilig kan wees met mense in my lewe  

8. Dink aan ‘n keer wat iemand jou laat veilig voel het.  

9. Hoe kan ons dankie sê vir mense wat ons veilig laat voel? 

10. Hoe kan ons ander mense veilig laat voel?  

 

Lees saam die verhaal van Nehemia wat die stad se mure herbou het. (Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3) 

11. Op watter manier was Nehemia gehoorsaam?  

12. Op watter manier het Nehemia op God vertrou?  

13. Wat kan ons uit die verhaal van Nehemia leer?   

 
Klaar gebou, so wat nou?  

Dink saam as gesin aan 1 nuwe bousteen wat julle graag in julle gesin se manier van dinge doen wil inbou. 

Onthou, as boustene spesifiek, meetbaar, haalbaar en realisties is, dan is dit vir ons makliker om te weet of 

ons dit reggekry het om die bousteen werklik in te bou.  

Vir hierdie hele week gaan ons: 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankie Jesus, 

dat ek veilig kan wees 

in U plan vir my lewe. 

 

Dankie Jesus, 

dat ek veilig kan wees 

in U plan vir my lewe. 

 



 

 

 

 

 

  

Dankie Jesus 

dat ek veilig kan wees 

met mense in my lewe.  

 

Dankie Jesus 

dat ek veilig kan wees 

met mense in my lewe.  

 


