
 

 

 

 

 

Episode 8: Taj Mahal    

Kerngedagte: Die Taj Mahal is ‘n gebou wat ‘’n Koning laat bou het om te wys hoe 

belangrik sy vrou vir hom was. Ons kan wel ‘n ware geloofsles by die Koning se 

waardering vir sy vrou leer. Jesus was die beste voorbeeld van iemand wat waarde 

geheg het aan ander mense se lewens. Deur Sy woorde en dade het Jesus selfs die 

mense wat misgekyk was spesiaal laat voel.     

 

Doelwit: Kinders gaan besef dat hul woorde en dade waarde aan mense om hulle 

heg.  Hulle gaan nadink oor die mense wat naby aan hul leef en die mense wat hul 

nie so goed ken nie. Kinders gaan ook uitgedaag word om die mense wat hul 

geïdentifiseer het te gaan bedien met woorde en dade.   
             

Sleutelteks: Johannes 13:34-35, Hebreërs 10:24, 1 Tessalonisense 5:12-15, Spreuke 3:27-28 

Bybelverhaal: Jesus sien vir Saggeüs raak   - Lukas 19:1-9 

Opsomming: 

Die Taj Mahal is een van die Sewe Wonders van die Wêreld en is ‘n pragtige 

mausoleum wat gebou is langs die Yamuna rivier naby die stad Agra in Indië. ‘n 

Mausoleum is ‘n spesiale monument wat gebou word, om eer aan iemand van groot 

waarde te bring wat daar begrawe word. In 1631 het die Indiese Koning Shah Jahan 

20 000 bouers en 1 000 olifante aan die werk gesit om die Taj Mahal op te rig om eer 

en waarde aan sy vrou Mumtaz Mahal te bring. Hy was so gebroke nadat sy vrou 

oorlede is en het die pragtige paleis opgerig, sodat mense kon sien hoeveel sy vir hom 

beteken het. Ons kan wel ‘n ware geloofsles by die Koning se waardering vir sy vrou 

leer. Alhoewel die pragtige gebou vir ons wys hoe lief hy vir sy vrou was, het sy dit nooit 

gesien nie. Soms word mense eers raakgesien en gewaardeer wanneer hul nie meer 

hier is nie. ‘n Begrafnis is ‘n plek waar mense deel hoeveel daardie persoon vir hulle 

beteken het. Dink net wat gaan gebeur wanneer ons mense raaksien en waardeer 

terwyl hulle leef? Dit gaan veroorsaak dat mense so spesiaal voel, dat hul ander 

mense ook met liefde en waardering gaan hanteer. Ons gaan ‘n hele kettingreaksie 

van waardering veroorsaak waar ons gaan!  
 

Jesus was die beste voorbeeld van iemand wat waarde geheg het aan ander mense 

se lewens. Deur Sy woorde en dade het Jesus selfs die mense wat misgekyk was 

spesiaal laat voel.  Jesus het die vrouens, melaatses, siekes en selfs kinders bedien met 

Sy liefde. Dit was almal groepe wat uitgeskuif of misgekyk was in die tyd wat Jesus 

geleef het. Die manier hoe Hy na hierdie groepe uitgereik het, het die priesterhoofde 

kwaad gemaak omdat dit ongehoord was.  
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Die verhaal van Saggeüs is een van die eerste verhale wat ons kan onthou uit ons 

Kinderbybels. Daar is selfs ‘n liedjie geskryf oor hierdie kort mannetjie se ontmoeting 

met Jesus. Hoe kort Saggeüs werklik was, weet ons nie. Al wat ons wel van Saggeüs 

weet, was dat hy ‘n hoof tollenaar en ‘n ryk en belangrike man was, maar tog het 

mense nie van hom gehou nie. Ons kan ook van hierdie gedeelte af sien dat Saggeüs 

nie ’n man was wat gered was in Jesus nie, maar tog het hy die behoefte gehad om 

meer van Jesus te weet.  Toe Saggeüs hoor dat Jesus in Jerigo was, het hy sy plek 

tussen die skare mense probeer vind om vir Jesus te sien.   Hy het besluit om in ’n 

vyeboom te klim, sodat hy vir Jesus mooi kon sien as hy daar verbykom. Ons weet nie 

of daar dalk ander mense ook in hierdie boom was nie, heel waarskynlik was daar, 

want almal wou vir Jesus sien. Al wat ons wel in die gedeelte lees is dat Jesus iets doen 

wat niemand verwag het nie. Hy het vir Saggeüs raakgesien, op die naam geroep en 

vir hom gesê dat Hy vandag in sy huis wil tuisgaan.    
 

Saggeüs moes seker só groot geskrik het. Hy het nie gedink Jesus sou hom raaksien 

nie, wat nog te praat van om by hom te bly.  Hy het dadelik afgeklim en vir Jesus met 

groot blydskap ontvang. Die mense was woedend. Sekerlik was daar priesters en 

ander gelowiges wat gedink het dat hulle huis ’n baie beter keuse sou wees vir Jesus 

om in te woon. Saggeüs was so opgewonde dat Jesus hom raakgesien en gekies het, 

dat hy vir Jesus vertel van die dinge wat hy verkeerd gedoen het. Hy het vir Jesus gesê 

hoe hy sy foute gaan regmaak en hoe hy gaan wegdraai van die verkeerde dinge. 

Daarna het Jesus met groot blydskap vir Saggeus gesê dat Hy gered is van sy 

verkeerde manier van lewe.  

Die verhaal van Saggeüs verkondig net weer Jesus se ongelooflike manier om mense 

raak te sien en waarde aan hulle te heg ten spyte van hul foute. Elke mens is vir Jesus 

belangrik en Hy wil tuisgaan by die mense wat Hom nog nie gekies het nie. Die verhaal 

van Saggeüs eindig waar Jesus sê dat Hy juis gekom het om die mense wat nog 

verlore is te soek en te red. Dit is eintlik ‘n opdrag vir ons wat reeds redding in Hom 

gevind het.  Ons behoort ook alle mense raak te sien en waarde aan hulle te heg, 

sodat hulle meer van Jesus deur ons gedrag sal sien. Jesus het vir ons gewys dat ons 

ons woorde en ons dade kan gebruik om waarde aan mense te heg. Op hierdie 

manier veroorsaak ons ‘n kettingreaksie. Wanneer iemand voel dat hulle waardeer 

en raakgesien word, raak dit vir hulle makliker om ander mesne ook raak te sien en te 

waardeer.    
 

Die volgende keer wat jy die Taj Mahal sien, kan jy vir mense vertel dat ‘n Koning dit 

gebou het om waarde en eer aan sy Koningin te wys. Dit is hartseer dat die Koningin 

nooit die pragtige gebou gesien het nie.  Jy kan dan vir hulle vertel hoe Jesus toe Hy 

op aarde geleef het met Sy woorde en dade vir alle tipe mense gewys het dat hulle 

waarde het. Ons behoort ook waarde te heg aan elke mens wat oor ons pad kom, 

sodat hulle gemotiveerd sal voel om weer waarde aan ander mense te heg.  So kan 

ons liefde aan ander bewys en hulle herinner aan hoeveel waarde hulle vir Jesus het.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

1. Maats kom ons lig bietjie ons een hand en sit hom bo-oor ons lyf na die ander 

kant toe. Haal diep asem 1...2...3 en asem uit (beweeg dan jou arm weer af) 

 

2. Herhaal na die ander kant toe en herhaal beide kante 3 keer.  

 

3. 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 

Maatjies vandag is ‘n baie spesiale dag. Ons hou vandag groot partytjie. Wie van julle 

weet waarom die dag spesiaal is? (laat kleuters toe om te reageer). Sjoe, julle is darem 

slim.  Ons vier Paasfees. Maatjies wat beteken dit? (Laat kleuters toe om te reageer). 

Julle is heeltemal te slim en sommer baie reg. Maatjies wanneer dit Paasfees is, dan 

dink ons terug aan die wonderlike liefde van Jesus en hoe Hy vir ons kom wys het hoe 

lief Hy vir ons is. 

As dit Paastyd is dan raak ons hartseer om te dink dat die soldate Jesus gevang het 

né? Dit moes seker vir Jesus baie sleg gewees het toe hulle so lelik met Hom was en 

Hom so seergemaak het en Hy het niks eers verkeerd gedoen nie. Maatjies, waarom 

dink julle het Jesus gekies om niks terug te doen aan die mense wat Hom so 

seergemaak het nie? (Laat kleuters toe om te reageer) Ja, dit is so! Spring gou op dan 

sê julle saam met my: 

Jesus (wysvingers na bo)  

het Sy liefde gewys, (Maak hart met hande) 

Vir my (Wys met duime na self) 

En vir jou (Wys met wysvingers na ’n maat) 

aan die kruis. (Maak arms oop soos kruis) 

 

Baie mooi! Kom ons sê dit nog een keer vir mekaar: 

 



Jesus (wysvingers na bo)  

het Sy liefde gewys, (Maak hart met hande) 

Vir my (Wys met duime na self) 

En vir jou (Wys met wysvingers na ’n maat) 

aan die kruis. (Maak arms oop soos kruis) 

 

Maats is dit nie wonderlik dat  Jesus vir ons so lief is dat Hy aan die kruis vir ons gesterf 

het nie. Ek dink ons moet vir Jesus baie dankie sê vir wat Hy vir ons gedoen het né? As 

ek tot 3 tel dan sê ons “dankie Jesus”. 1...2...3...Dankie Jesus.  

Ag pragtig! Ek dink dit maak Jesus se hart baie bly as ons dankie sê dat Hy so lief vir 

ons is. Maatjies, hoe dink julle kan ons vir Jesus wys dat ons baie bly is dat Hy vir ons so 

baie lief is? (laat kleuters toe om te reageer).   Ek dink julle is reg. Maatjies, dink julle dit 

sal Jesus se hart bly maak as ons al die liefde wat Hy vir ons gee deel met ander 

maatjies? As ons vir hulle so lief is soos wat Jesus vir hulle is? (Laat kleuters toe om te 

reageer) Wonderlik ek is nou sommer baie bly. As ek vir my maatjies en my mamma 

en pappa en my ander familie wys dat ek vir hulle lief is, dan kan hulle sommer Jesus 

se liefde in my lewe raaksien. Dan gaan hulle ook kinders van Jesus wil wees en Sy 

liefde in hulle hartjies kry. Oë, wag kom ons spring op dan sê ons saam:  

Ek wil Jesus (Wysvinger na  self en dan na bo) 

 se liefde deel (maak hart met hande) 

Met elke maat (Swaai een hand uit na buite) 

wat met my speel  (swaai die ander hand uit na buite) 
 

Oee pragtig! Maatjies, dink net hoe bly sal dit Jesu smaak as ons die liefde wat Hy vir 

ons gee deel met ander. Dit sal net wonderlik wees! Maatjies, hoe dink julle kan ons 

liefde vir ander  gee en Jesus se liefde met hulle deel? (Laat kleuters toe om te 

reageer) 

EK dink julle is reg. Ons kan ander mense help wat sukkel, dit sal hulle sommer baie 

spesiaal laat voel. Ons kan ook na hulle luister en vir hulle omgee né? Oë ek weet! 

Ons kan ook vir iemand sê dat ons baie lief vir hulle is en dat ons bly is dat hulle in ons 

lewe is. Haai, miskien kan ons sommer vir hulle ‘’n kaartjie maak om vir hulle te sê dat 

ons lief vir hulle is, maar dat Jesus ook lief vir hulle is! Steek jou hand op as jy dink dit is 

‘’n goeie plan (Laat kleuters toe om te reageer) Wonderlik, kom ons gaan na ons 

tafels toe dan gaan maak ons ‘’n mooi kaartjie vir iemand spesiaal om vir hulle te wys 

hoe lief Jesus vir hulle is. Voor ons dit doen, kom ons sê gou weer vir mekaar hoe lief 

Jesus vir ons is:  

Jesus (wysvingers na bo)  

het Sy liefde gewys, (Maak hart met hande) 

Vir my (Wys met duime na self) 

En vir jou (Wys met wysvingers na ’n maat) 

aan die kruis. (Maak arms oop soos kruis) 
 

Wonderlik! EN wat kan ons doen met hierdie liefde?  

Ek wil Jesus (Wysvinger na  self en dan na bo) 

 se liefde deel (maak hart met hande) 

Met elke maat (Swaai een hand uit na buite) 

wat met my speel  (swaai die ander hand uit na buite) 



WOW julle is so slim. Dankie, dat julle saam geleer het vandag maats. Kom ons kyk 

bietjie wat vang Tannie Mossie aan terwyl ons aan ons kunswerke werk.  

 

Speel die volgende Vastrap Vasteland Episode terwyl die 

kinders aan hul kunswerke werk.  

Aktiwiteit:  Deel Jesus se liefde  

Sê in jou eie woorde: Ons kan ander mense help wat sukkel, dit sal hulle sommer baie 

spesiaal laat voel. Ons kan ook na hulle luister en vir hulle omgee né? Oë ek weet! 

Ons kan ook vir iemand sê dat ons baie lief vir hulle is en dat ons bly is dat hulle in ons 

lewe is. Haai, miskien kan ons sommer vir hulle ‘’n kaartjie maak om vir hulle te sê dat 

ons lief vir hulle is, maar dat Jesus ook lief vir hulle is! Steek jou hand op as jy dink dit is 

‘’n goeie plan (Laat kleuters toe om te reageer) Wonderlik, kom ons gaan na ons 

tafels toe dan gaan maak ons ‘’n mooi kaartjie vir iemand spesiaal om vir hulle te wys 

hoe lief Jesus vir hulle is. Voor ons dit doen, kom ons sê gou weer vir mekaar hoe lief 

Jesus vir ons is:  

Jesus (wysvingers na bo)  

het Sy liefde gewys, (Maak hart met hande) 

Vir my (Wys met duime na self) 

En vir jou (Wys met wysvingers na ’n maat) 

aan die kruis. (Maak arms oop soos kruis) 
 

Wonderlik! EN wat kan ons doen met hierdie liefde?  

Ek wil Jesus (Wysvinger na  self en dan na bo) 

 se liefde deel (maak hart met hande) 

Met elke maat (Swaai een hand uit na buite) 

wat met my speel  (swaai die ander hand uit na buite) 

 

 

Kom ons maak iets spesiaal om vir iemand te vertel hoe lief Jesus hulle het 

 

1. Deel vir die kinders die volgende items uit: 

 ‘n Spesiale boodskap kaartjie 

 

2. Die kinders kan nou hierdie spesiale kaartjie versier. Vra vir die kleuters om vir 

jou te sê vir wie hulle hierdie kaartjie maak 

 

3.  Daar sal blinkers in elke klas wees om die kaartjie ekstra spesiaal te versier 

 

4. Neem die kinders se kaartjies af en stuur vir Annette 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was nie die spykers wat Jesus 

aan die kruis gehou het nie 

Dit was Sy liefde vir JOU. 

Hy het opgestaan, Hy leef! Gaan 

leef Sy liefde uit waar jy gaan.  



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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. 

Ek wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my 

speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. Ek 

wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. 

Ek wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my 

speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. Ek 

wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. 

Ek wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my 

speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. Ek 

wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. 

Ek wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my 

speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. Ek 

wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my speel  

 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. 

Ek wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my 

speel  

. 

Jesus het Sy liefde gewys, Vir my en vir jou aan die kruis. Ek 

wil Jesus se liefde deel met elke maat wat met my speel  

 

 

 



 

 

Vastrap Vasteland 
Episode 8: 
Taj Mahal 

 
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 Taj Mahal  buite  

Agra in Indië besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 
Die Taj Mahal is een van die Sewe Wonders van die Wêreld en is ‘n pragtige mausoleum wat gebou is 

langs die Yamuna rivier naby die stad Agra in Indië. ‘n Mausoleum is ‘n spesiale monument wat gebou 

word, om eer aan iemand van groot waarde te bring wat daar begrawe word. In 1631 het die Indiese 

Koning Shah Jahan 20 000 bouers en 1 000 olifante aan die werk gesit om die Taj Mahal op te rig om 

eer en waarde aan sy vrou Mumtaz Mahal te bring. Hy was so gebroke nadat sy vrou oorlede is en het 

die pragtige paleis opgerig, sodat mense kon sien hoeveel sy vir hom beteken het. Dit is hartseer dat 

die koningin nooit hierdie gebou gesien het nie.  

 

Ons moet leke dag vir mense sê en wys hoe lief ons vir hulle is.  
 

Jesus (wysvingers na bo)   

het Sy liefde gewys, (Maak hart met hande) 

Vir my (Wys met duime na self) 

En vir jou (Wys met wysvingers na ’n maat) 

aan die kruis. (Maak arms oop soos kruis) 

Ek wil Jesus (Wysvinger na  self en dan na bo) 

 se liefde deel (maak hart met hande) 

Met elke maat (Swaai een hand uit na buite) 

wat met my speel  (swaai die ander hand uit na buite) 



 

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: 

 

 

 

 

 

Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 
 

Verken julle gedagtes: 

 

Gaan lees die verhaal van Jesus wat vir Saggeüs raakgesien het in Lukas 19:1-9 

 

1. Waarom het die mense nie van Saggeüs gehou nie?  
 

2. Waarom dink jy het Jesus nie by die Fariseërs of ander gelowige mense gaan woon nie? 
 

3. Wat het Saggeüs besluit om te doen nadat Jesus gekies het om hom raak te sien en by 

hom te gaan bly?  
 

4. Wat kan ons leer by die verhaal van Saggeüs?  

 

5. Jy het vandag ’n spesiale kaartjie gemaak. Vir wie gaan jy hierdie kaartjie gee?  

 

6. Wie is die mense in jou lewe vir wie jy baie lief is?  

 

7. Hoe kan jy vir hierdie mense wys dat jy vir hulle lief is?  

 

8. Bid hierdie week elke dag vir 1 mens in jou lewe en sê vir Jesus dankie dat hulle in jou 

lewe is.  

 

9. Hoe het Jesus Sy liefde vir ons kom wys?  

 

10. Bid hierdie week spesiaal om vir Jesus dankie te sê dat Hy ons so lief het.  
 

 

 


