
‘n “Survival Kit” vir Mammas 

Doel: Dat elke kind sal weet watter emosies ons ervaar en wat emosies is. 

Gebed:  VaderGod, dankie dat U elkeen van ons spesiaal gemaak het.  Dankie, dat U 

presies geweet het watter mamma en pappa om vir my te gee.  Dankie dat ek ook 

mag weet dat al kan my ma en pa nie altyd by my wees nie, is U altyd by my deur 

Heilige Gees.  Jesus ek is so lief vir U.... AMEN 

Les 

Wie van julle kan vir my sê watter tipe Sondag is dit vandag?  Ja, dis reg, dis moedersdag.  

Dis die dag wat ons vir ons mammas sê dat hulle werklik spesiaal is en dat ons vir hulle lief 

is.   

Vandag wil ek vir julle vertel van verskillende mammas in die Bybel.  Hierdie mammas was 

nes ek en jy en ook soos ons mammas.  Hulle het allerhande emosies ervaar.  Wie van julle 

kan vir my sê wat is emosies?  Dis reg dis wat jy voel.  Nou goed, ek gaan die emosies 

opnoem en dan wys julle vir my hoe lyk iemand wat so ‘n emosie het. 

Noem nou die volgende emosies op en laat die kinders hulle gesigte trek of sommer met 

hulle lyfies saamspeel.  (Hierdie is ‘n pret aktiwiteit vir kleiner kinders... Leer jou groepie ken.  

Indien hulle nie saamspeel nie, vra hulle hoe lyk iemand wat so voel) 

 Kwaad 

 Bekommerd 

 Verveeld 

 Skuldig 

 Gelukkig 

 Hartseer 

 Jaloers 

 Gemeen 

 Tevrede 

 Bang 

 Skaam 

 Moeg 

Vra hulle om nog ‘n paar te noem.   

Nou gaan ons ‘n speletjie speel.  Ek gaan ‘n Bybelmamma se naam gee en kortliks vertel 

wie hierdie mamma is.  Julle moet dan vir my sê watter emosie sy gehad het. (Gee die 

kinders kans na elke Bybelkarakter om te sê of hulle al ooit so gevoel het.  Die doel van 

hierdie afdeling is om te illustreer dat emosies is nie sonde nie, maar wat jy met hierdie 

emosie doen kan goed of sleg wees). 

Wanneer jy klaar is met die  7 Ou Testamentiese mammas mag jy enige Nuwe 

Testamentiese mamma ook gebruik.  Ek dink nou sommer aan Elizabeth en Maria, die 

weduwee van Nun ens.  Ek hou dit maar by hierdie karakters, ter wille van die tyd.  



Bybelmamma Wat het sy gedoen? Wat was haar emosie? Het jy al 

ooit so gevoel?  Wat het jy 

gedoen 

Eva is ons eerste Bybelmamma Sy huil, want Kain het sy broer 

Abel doodgemaak 

Hartseer – God sien haar 

hartseer en gee vir haar nog ‘n 

seun Set 

 

Sarah is die mamma van Isak.  

Sy is met Abraham getroud, 

maar ons ontmoet haar op 

haar 89ste verjaarsdag 

Sy lag, want God het gesê sy 

sal oor ‘n jaar ‘n baba hê.  

Baie mense dink sy was 

ongelowig, maar ek dink sy 

was eintlik... baie bly... want 

God het gesien hoe grag sy ‘n 

baba wil hê 

Blydskap – want God hou Sy 

beloftes en niks is ooit te 

moeilik vir hom nie 

Hagar is Abraham en Sarah se 

slavin.  Sy is so-pas weggestuur 

van haar huis af.  

In die woestyn  weet sy nie wat 

om te doen nie.  Die water is 

op en sy dink hulle gaan nou 

seker maar sterf 

Bekommernis – maar God se 

engel verskyn aan haar en 

haar seun Ismael en wys ‘n put 

met water.  God sal altyd 

voorsien.  Hy hoor as ons roep 

Rebekka is die mamma van ‘n 

tweeling, Jakob en Esau.  Sy is 

met Isak getroud 

Sy trek vir Jakob voor, want sy 

hou nie van Esau se Egiptiese 

vroue nie. 

Sy help ook vir Jakob om vir sy 

pa Isak te jok 

Rebekka se emosies is 

wantroue.  Om iemand te 

wantrou, beteken jy glo nie 

regtig daardie persoon nie.  

Voor haar kinders gebore is, 

het God vir Rebekka gesê dat 

Jakob ‘n sterk leier gaan wees.  

Rebekka het God nie vertrou 

nie en allerhande dinge 

gedoen om Jakob te 

bevoordeel.   

Ragel is getroud met  Jakob.  

Jakob is baie liewer vir haar as 

vir sy ander vrou Lea (Ragel se 

sussie) 

God gee vir Lea kinders omdat 

Hy sien hoe hartseer sy is dat 

Jakob nie so lief is vir haar as vir 

Ragel nie, maar Ragel is jaloers 

op Lea omdat sy nie kinders 

het nie. 

Jaloesie - Ragel kla by Jakob, 

omdat sy nie kinders het nie.  

Dink julle dis mooi om so op te 

tree? 

Hannah is getroud met Elkana.  

Sy het ook geen kinders, terwyl 

Elkana se ander vrou Penina 

haar terg 

Hanna is hartseer, maar Elkana 

sê dat hy vir haar die liefste is 

en of sy liefde vir haar nie meer 

werd is as baie kinders nie 

Ek weet nie of sy jaloers was op 

Penina nie, maar kyk wat doen 

hierdie mamma (wat in 

dieselfde situasie as Ragel 

was).  Sy gaan huil voor God 

en vra Hom om vir haar ‘n kind 

te gee.  God gee aan haar 

Samuel (die groot profeet ) en 

nog 5 ander kinders 

 

Jogabed is ons volgende 

mamma.  Sy is getroud met 

Amram en hulle het die 

pragtigste baba-seuntjie. 

Die farao (koning van Egipte) 

wil al die Israelietese baba’s 

doodmaak want hy wil nie hê 

daar moet so baie Israeliete 

wees nie.  

Ek dink Jogabed was baie 

bang, hulle kom maak haar 

seuntjie Moses dood.  Sy maak 

‘n plan.  Sy sit hom in ‘n 

mandjie en steek hom weg.  Sy 

vertrou God al is sy bang.  God 

is getrou.  Hy beskerm Moses 

en hy word die groot leier van 

Israel 

 



Aktiwiteit  

Koop ‘n sakkie of boksie of enige houertjie, een per kind.  Druk die kaartjies met 

moedersdagteksversies uit. (Sien Moedersdag dokument)  Maak vir elke kind ‘n pakkie 

van 8 tekse en 8 verduidelikings.   Dit het my ongeveer R15 per kind uitgewerk (houertjies is 

maar duur), maar jy is natuurlik welkom om meer kaartjies in te sit.   Knip ook vooraf uit 

gekleurde karton, blokkies net groter as die teksies en verduidelikings.   Laat elke kind sy/ 

haar eie “survival kit” voor berei, deur  die gedeelte ...As dit.... aan die voorkant van die 

kartonnetjie te plak en die teks wat daarby pas aan die agterkant.  Die items moet maar 

met ‘n goeie gom geplak word.  Ek gebruik gewoonlik “clear glue” vir hierdie taak. 

Kry vooraf die items  soos by die verduideliking: 

As dit donker is om jou... 

(kersie) 

Joh 8:12  Jesus sê:  “Ek is 

die Lig van die wêreld” 

Ek het verjaarsdagkersies 

gekoop en opgeknip in 

klein kersies. 

As jy voel jou lewe gee 

pad onder jou... 

(klippie) 

Mat 7:24 & 25  Jesus sê 

wanneer ons doen wat Hy 

sê, is ons geeshuisie op ‘n 

Rots en die storms van die 

lewe kan niks daaraan 

doen nie. 

Om klein klippies te kry is 

nogal moeilik.  Probeer 

vistenkklippies en sit een 

klippie per kind in sy/ haar 

pakkie 

As jy brand om iets van 

iemand anders te vertel... 

(geknoopte tou) 

Psalm 34:13 &14 

God se woord sê keer jou 

tong, sodat jy nie 

verkeerde goed sal sê nie. 

Neem ‘n rolletjie katoentou 

en knip op in stukke van 

ongeveer 5 cm.  Maak ‘n 

klein knopie daarin en sit in 

pakkie 

As jy vuil voel van die 

wêreld se stof en vuilheid 

wat aan jou sit.. 

(stukkie spons) 

Efesiërs 5:26 

Laat Jesus jou was in die 

water van Sy Woord. 

Koop ‘n spons en sny in 

klein stukkies op 

As dit voel asof jou 

probleme jou vasdruk... 

(duimspyker) 

Mat 6:33-34 Jesus sê:  Ons 

moet ons nie bekommer 

oor môre nie, maar ons 

moet God se koninkryk 

soek en die res vir Hom 

gee. 

‘n Pakkie duimspykers – sit 

een in elke kind se pakkie 

As jy minderwaardig en 

lelik voel... 

(edelsteentjie) 

Spreuke 31:10 

God sê dat ‘n knap vrou 

soos jy, Mamma se 

waarde is ver bo korale 

‘n Mens kry oulike pêreltjies 

en steentjies wat hulle in 

“scrapbooking” gebruik.  

Teen R15.00 ‘n velletjie het 

jy meer as 50 steentjies. 

(PNA) 

As jy ondankbaar voel.... 

(klein potloodjie) 

1 Thess 5:18 

Skryf jou seëninge neer, so 

sal jy in alles dankbaar 

wees 

Hiervoor het ek 

tandestokkies gebruik.  ‘n 

Rooi en swart “permanent 

marker” trek jy rooi en 

swart strepies op die 

stokkie.  Gebruik dan swart 

vir die lood gedeelte.  Jy 

kan ook sosatie stokkies 

gebruik, maar dis so bietjie 

dukker en dalk nie so 

maklik om deur te sny soos 

die tandestokkies nie.  Ek 



het twee potloodjies uit 

een tandestokkie gekry 

As die lewe sy smaak 

verloor het... 

(sout) 

Mat 5:13 

Gooi ekstra sout oor jou 

kos en onthou dat Jesus sê, 

ons is die sout van die 

aarde 

Vra vir die “Fish en Chips” 

winkel naby jou om vir jou 

van die klein pakkies sout 

te verkoop.  Die een naby 

my was vriendelik genoeg 

om die pakkies wat ek 

nodig het, te gee. 

As jy ‘n goud soek (goue 

papiertjie) 

 

 

 

1 Pet 1 :7 

God se Woord sê geloof 

wat suiwer is, is meer werd 

as goud 

Sny ‘n goue papier  op in 

klein blokkies 

As jy hartseer is (stukkie 

tissue) 

Psalm 56:9  God vang elke 

traan op en Hyself sal die 

trane van my oë afvee 

(Openb 7:17) 

Koop gekleurde snesies 

(tissues) en sny dit op 

As jy bly is en lekker lag... 

(glimlag gesiggie) 

 

Spreuke 17:22 Vrolikheid is 

soos medisysne.  “’n Vrolike 

hart bevorder die 

genesing, maar ‘n verslae 

gees laat die gebeente 

uitdroog” 

Druk vir jou van die 

gesiggies uit (sien klipart 

smile face) en / of koop 

plakkers  

As jy bang is... 

(rekkie) 

2 Tim 1:7  God is besig om 

jou te “stretch” onthou Sy 

Gees is nie een van vrees 

nie, maar krag, liefde en 

selfbeheersing. 

Kantoorrekkies of selfs 

broekrek in klein stukkies 

gesny. 

As jy bitter kwaad is... 

(lekkertjie) 

Eks. 15:23  Dankie Jesus, U 

houtkruis, maak die goed 

wat my bitter maak, soet.  

Help my om te vergewe.   

Kry maar lekkertjies wat in 

papier toegedraai is.  Die 

mamma mag dit dalk hou 

vir jare en so oop lekkertjie 

mag dalk sigbaar goor 

word. 

As jou hart gebreek is.... 

 

(pleister) 

Jesaja 61:1  Jesus sê die 

Gees van die HERE is op 

My... om te verbind die 

gebrokenes van hart... 

Klein goedkoop pleistertjie 

As jy jaloers is... 

(hartjie) 

 

1 Korintiërs 13:4 

VaderGod, U Woord sê, 

dat die liefde nie jaloers is 

nie. Gee my asb meer van 

U liefde. 

Druk vir jou hartjies uit ... 

Hearts clipart 

As dit moeilik is om te bly 

glo... 

 

(wondergom) 

Openbaring 2:13 

Jesus sê dat as ons net kan 

vashou aan wat ons glo, 

sal Hy ons beloon.... 

Klein stukkies wondergom. 

 

 

 



Memoriseerteks    

Druk memoriseerteks uit.  Plak dit op die groot sirkels (pêrels- gebruik maar jou 

verbeelding).  Skommel die kolle en laat jou klassie ‘n halsnoer bou, deur die kolle in die 

regte volgorde te sit. 

Wanneer die klassie die teksie vir jou kan opsê, sit die muurteks teen die muur en deel aan 

elkeen die uitdeelteksie uit. 

Sluit af:   ? 

Take aan die Onderwyser 

1. Koop gekleurde karton en knip op in blokkies 

2. Druk Moedersdagdokument met verduideliking van die emosies en die teksversie 

om die spesifieke emosie te oorkom. 

3. Sit 8 van elk (sien 2 hierbo) in ‘n pakkie per kind 

4. Aankope van 

a. Verjaarsdagkersies 

b. Drukspykers 

c. Klein klippies 

d. Sakkies sout 

e. Tandestokkies en rooi en swart permanente merker 

f. Edelgesteentes / “precious stones” 

g. Goue papier 

h. Tissues – gekleurde 

i. Wondergom 

j. Plakkers / druk en knip uit – smiley faces 

k. Plakkers / druk en knip uit – hartjies 

l. Wondergom 

m. Klein pleisters 

n. Lekkertjies in papier 

o. Katoentou 

p. Rekkies 

q. Houers vir die kaartjies 

5. Druk memoriseerteks en pêrels uit.  Knip uit en kry gereed 

6. Druk muurteks uit en lamineer. 

7. Druk uitdeelteks uit en lamineer 

8. Geniet die les!! 


