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Les 8 
God het alles gemaak (1) 

VOORBEREIDING: 
Lees Genesis 1:1-2:8 en Rom. 1:20-21.  God het alles geskape.  Glo jy met jou hele 
hart dat Hy die Skepper van alle dinge is of twyfel jy?  Deesdae is daar verskeie te-
ologië wat verkondig word soos Evolusie.  Wetenskaplikes beweer gereeld dat hulle 
die “waarheid” rondom die skepping ontdek het!  Ons, as God se kinders, moet altyd 
reg wees met ‘n antwoord (1 Pet. 3:16).  Dit is dus belangrik dat ons die Skep-
pingsverhaal gereeld lees en dit oordink.  Omdat dit so ‘n bekende verhaal is, laat ons 
na om dit te lees.  Die Skeppingsverhaal leer vir ons van God se almag en grootheid!  
Ek en jy moet Hom daagliks loof en prys vir Sy grootheid en vir die wonderlike ma-
nier waarop Hy alles gemaak het! 

VERWELKOMING: 
Laat elke kleuter spesiaal voel wanneer hulle na die klassie kom.  Sien meer detail by 
verwelkoming in die begin van hierdie boekie. 

ONS LEER: 
 
 

Goeie môre!  Dit is so lekker om julle almal hier te sien vandag!!!  Vandag het ons ‘n 
nuwe lessie wat vir ons van God gaan leer!  Is julle reg om meer van God te leer?  
Heel eerste gaan ek kyk hoe slim julle is!  Ek gaan iets sê en dan doen jy vinnig wat ek 
gesê het.  Reg so?  Gee nou vir die kinders eenvoudige opdragte soos:  raak aan jou 
tone, knip jou ogies, klap jou handjies, spring op en af, raak aan jou neusie, raak aan 
jou ore ens.  Doen saam met hulle die bewegings en prys hulle elke keer as hulle dit 
gedoen het!  Baie mooi!  Ek sien julle is baie slim!  Nou gaan ek tot by 3 tel en dan 
gaan sit ons plat op die mat! 
 
Vandag gaan ons gesels oor alles wat rondom ons is!  Het julle geweet dat God alles 
gemaak het?  Sjoe, daar is baie goed op die aarde!  Dink julle dit was ‘n groot werk 
om alles te maak?  (Laat die kinders antwoord).  God het alles gemaak!  Weet julle 
hoe lank het dit hom gevat om alles te maak? (Laat hulle antwoord).  Dit het 7 dae 
gevat!  Kom ons tel gou tot by 7.  (Laat kinders tel tot by 7)  Dit was baie mooi! Is 
julle lus om na alles te kyk wat God gemaak het?  Kom ons klim op ons trein en gaan 
kyk wat het God gemaak!  Laat die kindertjies met hul handjies op die maatjie voor 
hulle  
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se heupe staan en loop jy voor!  Julle kan die geluide van ‘n trein ook maak!  Maak 
trein geluide en lei hulle na die verskillende stasies. 

AKTIWITEIT: 
Stel vooraf die verskillende stasies in die klas of buite die klas op.  Elke stasie moet 
die plakaat met die prent van die skepping op hê. Gee vir elke kleuter ‘n klein sakkie 
met die plakker, “God het alles gemaak” daarop, om vas te hou.  By elke stasie gaan 
die kinders iets doen en dan iets klein kry om in hul sakkies te sit en huis tot te 
neem.  (Alles wat nodig is vir die stasies sal voorsien word).  Die stasies en aktiwite-
ite is soos volg: 
 
Dag 1:  God maak die lig en die donker:  Gooi ‘n paar kinders toe onder ‘n komb-
ers en vra vir hulle of hulle iets kan sien.  Sê dan: God het die donker gemaak.  Haal 
die kombers af en sê God het die lig gemaak.  Gee vir hulle ‘n papiertjie wat aan die 
een kant wit en aan die ander kant swart is vir hul sakkie. 
 
Dag 2:  God maak die blou lug en die see 
Hang ‘n blou lap op.  Sit ‘n bak met water waarin daar skulpe is neer.  Laat die kinders 
hulle handjies in die water druk en daarna afdroog.  Sê vir hulle dat die water ons 
aan die see laat dink.  God het die see en die blou lug gemaak.  Emmertjies en grafies 
in ‘n sandbak kan ook neergesit word by die waterbak.   Gee vir elke kind ‘n klein 
skulpie. 
 
Dag 3:  God maak die blomme, plante en bome 
Sit verskeie plante en blomme neer.  Laat die kinders saggies aan die blare vat en aan 
die blomme ruik.  Sê dan dat God die plante, blomme en bome gemaak het.  Gee vir 
elke kind ‘n papierblommetjie vir hul sakkie. 
 
Dag 4:  God maak die son, maan en sterre 
Sit “glow in the dark” maan en sterre in ‘n boks wat dig seël.  Maak ‘n loergaatjie.  
Maak seker die sterre lê eers lank in helder lig voor hulle in die boks gesit word.  
Plak prente van sonne op die boks.  Laat die kinders in die boks loer en sê vir hulle 
dat God die son, die maan en die sterre gemaak het.  Gee vir elke kind ‘n sterretjie  
om in hul sakkie te sit. 
 
Dag 5:  God maak die visse en voëltjies 
Prente of regte voëltjies en vissies sal verskaf word.  Laat kinders daarna kyk.  Gee 
vir elke kind ‘n veertjie en ‘n vissie prentjie.  Sê dat God die voëltjies en vissies ge-
maak het.    
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OPRUIM EN AFSLUIT: 
Maak seker elke kind het sy/haar sakkie met hul goedjies oor die skepping in.  Ge-
sels met hulle oor wat daarin is en of hulle kan onthou waarvoor elke ding staan ter-
wyl julle wag vir die ouers.  Herhaal die konsep dat God alles gemaak het. 

IETSIE LEKKER! 
Gee vir elke kleuter ‘n peuselhappie en ietsie om te drink.  Terwyl hulle dit eet en 
drink sê dat die Bybel ook vir ons leer dat God vir ons alles gee wat ons eet en drink. 

Dag 6:  God maak die diere en die mense 
Laat kinders in ‘n spieël na hulself kyk.  Pak plastiekdiere op die grond.  Sê vir hulle 
dat God die diere en die mense gemaak het.  Gee vir elke kind ‘n klein plastiekdiertjie 
om in hul sakkie te sit. 
 
Dag 7:  God sê alles is mooi en rus. 
Laat die kinders iewers gaan sit en vra vir hulle of al die goed wat God gemaak het 
vir hulle mooi is.  (Gee vir hulle geleentheid om te antwoord.)  Maats, God het ook na 
alles wat Hy gemaak het, gekyk en gesê dat dit mooi is!  Met wat kyk ons?  (Laat 
hulle antwoord).  Ja, ons kyk met ons ogies.  Ons weet iets is mooi as ons met ons 
ogies daarna kyk.  Gee vir elke kind ‘n “craft” ogie vir hul sakkies.   
Nadat God alles gemaak het, het Hy gerus.  Kom ons lê op die mat en rus.  (Laat die 
kinders lê. Terwyl die kinders rustig lê, bid en sê vir God dankie vir alles wat Hy ge-
maak het. 


