
 

 

 

 

 

Episode 6: Die Eiffel Toring 

Kerngedagte: Parys in Frankryk is bekend vir hulle Eiffeltoring. Hy is op die perfekte 

manier gebou, sodat die wind nie hierdie hoë toring kan omwaai nie. Die wind kan 

lekker deur die toring beweeg, wat maak dat hy nie omgestoot word nie. Ons moet 

ons harte toets, sodat ons dit ook op die regte manier kan bou. Ons gesindheid is die 

manier waarop ons dinge doen. Ons moet kies om altyd ‘n oop hart en goeie 

gesindheid te hê. Op hierdie manier kan Jesus deur ons werk om groot dinge te doen. 

1 Kronieke 29:17 

 

Doelwit: Kinders sal leer dat dit nodig is om hul harte te toets, sodat hul lewens op  

                  ‘n goeie gesindheid gebou sal word. Op hierdie manier kan hul   

                  lewens oop voor die Here gestel word, sodat Hy dit kan gebruik tot Sy  

                  heerlikheid.  
             

Sleutelteks: Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 

Bybelverhaal: Dawid doen sy deel om die tempel te laat bou – 1 Kronieke 28, 29 

Opsomming: 

Die stad van Parys in Frankryk is bekend vir die Eiffel Toring. Hierdie 324m hoë struktuur 

het ‘n ongelooflike unieke ontwerp. Die kombinasie van ligte materiaal en sy goed 

ontwerpte aërodinamiese uitleg maak dat wind maklik deur die oop struktuur kan 

vloei. Dit is ook merkwaardig dat die Eiffel toring, wat aanvanklik net vir 20 jaar sou 

staan, al soveel veelsydige doele gedien het oor die tyd heen.  Die hoë toring het 

gedien as uitkykpunt en ook as radio en telekommunikasietoring om mense in die stad 

met mekaar te verbind. Verder is daar ook ‘n poskantoor, ’n woonstel, sjampanje 

kroeg, wetenskaplike laboratorium en selfs ‘n bomskuiling te vinde in die Eiffeltoring.   

 

Om veeldoelig in die Here se diens te staan sodat Sy lig deur ons lewens kan vloei is 

seker een van die grootste begeertes vir ‘n kind van die Here. Ons wil graag ervaar 

hoe ons lewens oop voor die Here is, sodat Hy elke faset van ons lewens kan gebruik 

om ander te bereik. Filippense 4:8-9 leer vir ons dat die Here by ons sal wees en deur 

ons sal werk wanneer ons die regte gesindheid het. Jou gesindheid is die hart 

waarmee jy iets doen. Die goeie gesindheid waarvan ons in Filippense lees, is ‘n 

gesindheid waar ons alles wat ons doen, sal doen soos wat die Bybel vir ons leer. 

Dawid is vir ons ‘n groot voorbeeld van iemand wat die regte gesindheid gehad het. 

Sy lewe was oop voor die Here en die Here het hom gebruik om soveel goeie dinge 

te doen. Die Here het Dawid se diensbare hart en gesindheid gebruik om in elke 

seisoen van sy lewe mense nader aan die Here te bring (van skaapwagter to 
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vlugteling tot koning). Dawid se sukses as Koninkrykbouer lê daarin dat hy besef het 

hoe belangrik dit is om sy hart te toets, sodat dit oop voor die Here lê. Hy het gereeld 

vir die Here gevra om hom te help, sodat hy sy lewe met ‘n diensbare gesindheid kon 

aanpak. Hy het ook al sy gawes en talente dan ingespan om die Here se wil vir sy 

lewe uit te leef.  

   

Een van die mooiste verhale van Dawid is aan die einde van sy Koningskap. Dit was 

sy grootste begeerte om ‘n tempel vir die Here op te rig. ‘n Heilige Huis van die Here 

waar mense Hom kon gaan dien en waar die Verbondsark  van die Here ’n tuiste kon 

vind. Die Here het egter aan Dawid openbaar dat hy nie die een sou wees wat hierdie 

tempel oprig nie,  maar dat sy seun Salomo dit sou doen. Alhoewel David se droom 

vir iemand anders bedoel is, het die boodskap van God nie Dawid se begeerte om 

die Huis vir die Here te bou verander nie. Hy het met ‘n diensbare gesindheid 

doelgerig voortgesit om kosbare edelstene, goud, silwer en ander boumateriaal 

bymekaar te maak, sodat die tempel gebou kan word. Hy het selfs aan die einde van 

sy lewe al sy besittings geskenk vir die bou van die tempel.  

 

In 1 Kronieke 29 lees ons hoe Dawid die Here loof en prys vir al die materiaal wat hulle 

bymekaar kon maak en die hande wat bereid is om te help om die tempel te bou. 

Hy bring eer aan die Here en dank Hom dat Hy dit moontlik gemaak het vir hulle om 

soveel te kon gee. In hierdie gedeelte lê hy hul lewens oop voor die Here en vra hy 

weer vir die Here om hulle harte te toets, sodat dit wat hulle na die Here bring geseën 

kon word.  

 

Ons kan baie leer by die verhaal van Dawid. Hy het besef hoe belangrik dit is om 

gereeld sy hart oop te lê voor die Here vir die Here te vra om sy hart te toets. Dawid 

het sy lewe ontwerp volgens die wil van die Here en die Here se lig het deur elke 

seisoen van Dawid se lewe gevloei. Dawid het gestreef daarna om met ‘n diensbare 

gesindheid te leef. In Filippense 4:8-9 leer ons meer oor die ontwerp van so ’n 

gesindheid. Dit is ‘n lewe waar alles wat ons doen, getuig van wat reg en edel is. Elke 

aksie word met ’n rein en opregte hart gedoen, sodat jou lewe eer aan die Here kan 

bring. ‘n Lewe wat getuig van die Here is ‘n lewe waar elke deel van jou hart aan die 

Here behoort en oop voor Hom lê. Daar is nie plek vir verskuilde agendas of 

selfsugtigheid nie.  

 

Wanneer ons weer na die oop en aërodinamiese ontwerp van die Eiffeltoring se 

struktuur kyk, sal ons onsself kan herinner aan hoe belangrik dit is om ons eie lewens 

oop voor die Here te stel. Ons moet kies so om ons lewens so te bou dat die Here se 

lig deur ons lewens kan vloei. Ons sal onthou dat ons gereeld vir die Here moet vra 

om ons harte te toets, sodat ons alles wat ons aanpak sal doen sodat Hy verheerlik sal 

word. Ons sal Hom vra om elke deel weg te vat in ons harte waar ons nog nie opreg 

is nie en waar ons selfsugtig wil raak. Ons sal Hom vra om elke deel van ons lewens vir 

Hom te neem en om dit te gebruik tot Sy eer.  Wanneer mense dan na ons lewens 

kyk, sal hul dadelik vir Jesus kan raaksien.  

 

 

 



Opening:  

Welkom by die Kleuterkerk! 

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 wie van julle het al die groot Eiffel toring gesien? Dit is in Frankryk in Parys. Dit is 

darem ‘n baie groot toring né? Waarvoor dink julle gebruik ‘n mens hierdie toring, wat 

dink julle kan mens met hom doen? (Laat kleuters toe om te antwoord)   

Ek dink julle is miskien reg. Daai toring is nie net gemaak om daar te staan nie. Ek dink 

hy is op ‘n spesiale manier gebou sodat mens hom vir verskillende dinge kan gebruik. 

Maatjies, weet julle wat? Het julle geweet ons is ook op ‘’n spesiale manier gebou? 

Ja, Jesus het jou op ’n spesiale manier gemaak sodat jy wonderlike dinge kan doen. 

Maatjies het jy geweet dat Jesus meer as een plan met jou lewe het? Ja, Hy wil graag 

wonderlike dinge deur jou lewe doen.  



Haai, weet julle aan wie dink ek nou? Ek dink aan Dawid! Maatjies, Jesus het vir Dawid 

om verskillende maniere gebruik om wonderlike dinge te doen.  Het julle geweet dat 

Dawid ‘’n skaapwagter was? Ja, hy het na skape gekyk en hulle mooi opgepas. (plak 

prent van Dawid die skaapwagter op die bord). Het julle geweet dat Dawid liedjies 

geskryf het? Ja, die mooiste liedjies oor God. Hy het nie net die liedjies geskryf nie, hy 

het hulle gesing ook.(plak prent van Dawid wat sing op die bord) Hmm kom ons dink 

wat nog, wat het Dawid nog gedoen maats (Lei kinders om te dink aan die keer wat 

hy vir Goliat verslaan het) Ja, julle is reg! Dawid was ‘’n goeie soldaat ook! Hy het vir 

Goliat doodgemaak en die mense gered.(Plak prent van Dawid wat vir Goliat 

verslaan) WOW! Weet julle wat onthou ek nou? Dawid het ook Koning geword! (plak 

prent van Dawid wat Koning is). Sjoe, Dawid het darem voluit gelewe. Kyk net hoe het 

God vir Dawid gebruik om wonderlike dinge te doen.  

Maatjies, wil julle ook soos Dawid wees? Wil julle ook hê dat God wonderlike dinge 

doen deur julle lewe? Nou toe, as ons wil hê dat God wonderlike dinge moet doen 

deur ons lewe, dan moet ons kie som ons hartjies gereed te maak vir God om te 

gebruik.  

Maatjies, spring gou op dan sê julle saam met my:  

 

Ek is spesiaal gebou (Bou met vuiste op mekaar) 

vir God se plan (plaas hande teen mekaar en wys palms na bo) 

Hy kan my gebruik (wys met duime na self) 

Ek weet Hy kan! (wys duime na bo) 
  

Oe, dit is baie mooi! Maatjies kom ons dink saam aan maniere hoe God ons kan 

gebruik vir ‘n spesiale plan. Maatjies, hoe kan God my gebruik om ‘n goeie maatjie 

te wees? (Plak prentjie van vriende op die bord en laat kleuters antwoord). Ja, dit is 

‘n slim plan maats. En hoe kan God my gebruik om ‘’n goeie kind vir mamma en 

pappa te wees? (Plak prentjie van gesin op die bord en laat kleuters antwoord). Julle 

is reg, as ek hierdie dinge doen dan maak dit God se hart bly. Maatjies, hoe kan ek 

goed wees vir God se natuur? (Plak prentjie van maat wat diere versorg op die bord 

en laat kleuters antwoord).  Sjoe, julle is baie slim! Kyk net al die wonderlike maniere 

hoe God ons kan gebruik om wonderlike dinge te doen. Ek wil so graag ’n goeie 

maatjie en ’n gehoorsame kind wees. Ek wil so graag mooi na God se natuur kyk. Op 

hierdie manier gaan ek wonderlik kan lewe in God se plan. Kom ons spring gou weer 

op dan sê ons vir mekaar: 

Ek is spesiaal gebou (Bou met vuiste op mekaar) 

vir God se plan (plaas hande teen mekaar en wys palms na bo) 

Hy kan my gebruik (wys met duime na self) 

Ek weet Hy kan! (wys duime na bo) 

 
Wonderlik, kom ons sê dit vir ‘n laaste keer saam  

Ek is spesiaal gebou, vir God se plan, Hy kan my gebruik, Ek weet Hy kan!  

Julle is baie oulik maats. Oeee ek het ‘n plan, kom ons gaan bou ietsie mooi 

om ons te laat onthou dat God ons baie mooi gebou het. Hy het so spesiale 

plan met ons lewe!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktiwiteit: Spesiaal gebou   
 

1. Deel vir elke kind die volgende items uit: 

 tandestokkies 

 Lekkertjies 

 ’n Spesiaal gebou aktiwiteitsvel 

 

2. Kinders moet die stokkies en die lekkertjies gebruik om iets spesiaal te bou. 

Herinner hulle dat God elkeen van ons ook spesiaal gebou het en dat Hy ‘n 

spesiale plan met ons lewens het  

 

3. Plaas asb. so paar van die kunswerkies van die kleuters op hul aktiwiteitsvel en 

neem dit vir Annette af.   

 

4. Gesels met die kinders terwyl hulle bou oor hoe ons op die volgende maniere 

wonderlik kan leef soos wat God ons gemaak het om te leef:  

 

- ‘n Goeie vriend vir my maats 

- ‘n Gehoorsame kind vir my ouers 

- ‘n Versorger vir God se Skepping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



My Naam is.................................. 

 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan!  
 

God het Dawid se lewe op verskillende maniere gebruik. Hy kan   

my lewe ook op verskillende maniere gebruik  
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Ek kan ‘n gehoorsame kind wees. 

Ek kan ‘n goeie vriend wees. 

Ek kan mooi kyk na God se natuur. 



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.    

5. Deel vir elke kind ‘n aktiwiteitsvel en ‘n inkleurvel uit. Indien daar tyd oor is., 

kan julle as klas begin met die aktiwiteitsvel. Moedig kinders aan om die 

aktiwiteitsvel saam met hul gesinne by die huis te voltooi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 

Ek is spesiaal gebou  

vir God se plan  

Hy kan my gebruik,  

ek weet Hy kan! 



 

 

Vastrap Vasteland 
Episode 6: 

Die Eiffel Toring 
 

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 Eiffel Toring in Parys  

in Frankryk besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 

Die Eiffeltoring in Parys is spesiaal gebou. Dit word 

gebruik vir ‘n hele klomp verskillende dinge. Daar is ’n 

poskantoor, uitkyktoring, bomskuiling en nog baie meer 

dinge waarvoor die toring gebruik word.  

 

God het my wonderlik gebou. Hy het ‘n baie spesiale 

plan met my lewe en Hy kan my op verskillende 

maniere gebruik. Ek kan ‘n gehoorsame kind en ‘n 

goeie vriend wees. Ek kan ook mooi kyk na God se 

natuur. Ek is spesiaal gemaak om nog wonderlike dinge 

vir God te doen!    

 

   

God het Dawid se lewe op baie spesiale maniere gebruik. Hy 
kan my lewe ook op spesiale maniere gebruik.  

Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 
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Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 

Knap gedaan Vastrap Dappertrappers! 

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: 

 

 Verken julle gedagtes:  

Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 

1. Dink aan die verskillende rolle wat Dawid ingeneem het deur Sy lewe. (Skaapwagter, 

liedjieskrywer, vegter, vriend, koning) 

 

2. Praat oor die manier hoe Dawid in elkeen van hierdie dinge geleef het soos God wou hê hy 

moes. 

 

3. Dink aan julle eie lewens. Op watter maniere kan God julle ook gebruik?  

 

4. Dink veral aan die volgende maniere waarop God julle lewe kan gebruik: 

 

- Ek kan ‘n gehoorsame kind wees. 

- Ek kan ‘n goeie vriend wees. 

- Ek kan mooi kyk na God se natuur. 

   

5. Die Eiffeltoring is spesiaal gebou om vir verskillende dinge gebruik te word. Hoe kan ons die 

Eiffeltoring gebruik om vir ‘n maatjie te verduidelik dat God ons op ‘n spesiale manier gebou 

het?  

 


