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 Les 7 
Jesus kan alles doen! 

VOORBEREIDING:Luk 1 :37,  Mat 1 4:22-32 
Lees hierdie gedeeltes aandagtig deur.  Dink net hoe ongelooflik dit werklik 
was om Jesus te sien op die water loop!  Vandag het ons nodig om onvoor-
waardelik te glo dat Jesus wel in ons lewe nog steeds wonderwerke doen!  Dit 
was belangrik vir Petrus om uit die boot te klim sodat hy na Jesus kon loop.  Is 
daar ‘n area waarin jy “uit die boot moet klim” en God moet vertrou vir iets in 
jou lewe?  Doen dit!  Gee dit vandag vir die Here en vertou Hom!! 

ONS LEER: 
Vandag gaan ons iets probeer wat ek al baie lankal wou probeer!  Ons gaan kyk of 
een van ons nie dalk op water kan loop nie!  Dink julle ons sal dit regkry?  (Laat die 
kinders antwoord, maar motiveer hulle dat julle dit in elkgeval gaan probeer!)  
Trek jou skoene uit en vra wie saam met jou wil probeer!  (almal wat wil deelneem 
kan!)  Voor jy begin, vra vir die kinders of hulle sal help kyk of jy dit regkry.  Vra 
vir hulle hoe hulle sal weet jy het dit nie reggekry nie.  (Goed soos bv. jou voete se 
bokant moet droog bly ens)  
 
Probeer nou (baie dramaties) op die water in ‘n skottel loop!  Wanneer hulle sê jy 
kry dit nie reg nie, sê iets soos “dalk is ek te swaar!  Miskien moet een van julle 
probeer!”  Laat hulle dan beurte maak om dit te doen.  As almal wat wou probeer ‘n 
beurt gehad het, sê dan: “nee wat, lyk my nie een van ons kan nie!”  Kom ons kyk in 
die Bybel na ‘n verhaal waar iemand op die water geloop het! 
 
Onthou julle nog dat alles wat in die Bybel staan die waarheid is?  Kom ons vou ons 
armpies en beentjies en ons lees ‘n wonderlike storie!  Lees vir die kinders die ver-
haal van Jesus wat op die water geloop het.  Jy kan die kinders by die storie be-
trek deur vir sleutelwoorde soos wind, see/water, Jesus, dissipels, ens. aksies te 
gee.  Bv.  Wanneer ek die woord “wind” lees, moet julle hard blaas soos die wind!  
As ek sê dissipels, moet julle uitroep “ons volg vir Jesus”.  Wanneer ek sê “see” of 
“water”, dan moet julle arms bo jul koppe waai soos golwe!  As ek sê “Jesus”, moet 
julle uitroep “Jesus kan alles doen”.  Lees nou die verhaal en laat kinders die  
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bewegings doen.  Jy kan ook die storie op so manier vertel dat hierdie woorde 
meer gereeld voorkom.  Dit maak kinders deel van die verhaal en help hulle om te 
konsentreer en dit te onthou!  (Hierdie metode is ook altyd baie pret vir die 
kinders.) 
 
Nadat die storie vertel/gelees is, vra vir die kinders ‘n paar vrae.  Goed soos bv. 
Hoe dink julle het die dissipels gevoel toe die storm so erg was?  Wat het hulle 
gedink toe hulle vir Jesus sien?  Wie wou na Jesus toe loop?  Het hy dit reggekry?  
Dink jy dit sou “cool” gewees het as jy op die water kon loop?  Verseker!  As jy op 
die water kon loop, waar en wanneer sou jy dit doen?  Laat hulle vir ‘n rukkie gesels 
daaroor!   
 
Eintlik is dit ongelooflik as ons dink dat Jesus op die water kon loop!  Jesus kan 
alles doen!  Ons kan Hom vertrou met enige iets, omdat Hy alles kan doen.  Kom 
ons bid bietjie saam en sê vir Jesus dankie dat Hy alles kan doen en vra vir Hom 
goed waarmee ons Hom wil vertrou.  Maak almal julle ogies styf toe en onthou, jy 
kan net een sinnetjie sê.  Jy hoef nie skaam te wees nie, want jy praat met Jesus!  
Gee dan vir ‘n rukkie vir die kinders kan om te bid. 

AKTIWITEIT: 
 Laat die kinders die prentjie van Jesus wat op die water loop inkleur.  Hulle kan 
ook die water met blou sand plak. 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat almal jou help opruim en laat hulle nog bietjie oor hierdie konsep gesels.  
Hulle kan ook stories vertel van kere wat hulle vir Jesus gevra het om iets te 
doen en Hy dit vir hulle gedoen het!  Sluit af met gebed. 
 


