
Rympie: 
" Babbel, babbel, babbel. 

God is lief vir my!'
"Hap, hap, hap. 

God is lief vir my!"
"Was, was, was. 

God is lief vir my!"
"Trap, trap, trap. 
God is lief vir my!"

"God is lief vir my, lief vir
my, lief vir my...

Kielie, kielie, kielie!"

God is lie
f

vir my!

Gebed: 
"Dankie dat U vir

(baba se naam) baie,
baie lief is. Dankie

Here dat U hom/haar
gemaak het."

Liedjie: God is lief vir al die
baba kinders - Jan de Wet

 
God is lief vir al die baba

kinders en Hy's lief vir jou
God is lief vir al die baba

kinders en Hy's lief vir jou
Loof Hom prys Hom Hy is

goed
Loof Hom, prys Hom, Hy is

goed

Baba bediening 
Week 3 en 4



Deur drukkies 
Soentjies 

Nie mekaar seer te maak nie 
Gehoorsaam te wees:  ons speelgoed te bere 

Tyd te maak (die moeilikste een in vandag se samelewing):
Boekies saam te lees en te sing en te dans.

Die Bybel se vir ons dag God liefde is en dat niks ooit sy liefde
kan weg vat nie. 

God se liefde is groter (maak arms so wyd as moontlik) as al die
ander liefde. 

Hoe lief is mamma vir jou? (Wys weer met jou arms), maar God
is sooooooveel meer lief vir jou (strek jou arms so groot as

moontlik)
Hoe lief is pappa vir jou? (Wys weer met jou arms), maar God is

sooooooveel meer lief vir jou (strek jou arms so groot as
moontlik)

 
Hoe wys ons liefde? 

lees dit net normaal 
Wys met jou vingers na bo wanneer jy God se en
gee jouself 'n stywe drukkie met die woord liefde. 
Wys met jou vingers na bo wanneer jy God se en
gee vir boetie/sussie 'n stywe drukkie wannEer jy
liefde se. 

Herhaal hierdie vers 3 keer. 
1.
2.

3.

1 Johannes 4:8: God is liefde

Storie week 3:



Deur drukkies
Soentjies

Nie mekaar seer te maak nie
Gehoorsaam te wees:  ons speelgoed te bere

Tyd te maak (die moeilikste een in vandag se samelewing):
Boekies saam te lees en te sing en te dans.

Ons moet onthou om altyd lief te wees vir mekaar en almal om
ons. Ons moet lief wees vir mamma, pappa, boetie, sussie, ouma

en oupa. Net soos God lief is vir ons. 
 

Die Bybel vertel vir ons van 'n baba wat gebore is, kan julle
hierdie baba se naam onthou? Ja dit is baba Jesus. God het Jesus
na ons toe gestuur om ons te leer hoe om mekaar lief te he. Kan

julle onthou hoe ons wys dat ons lief is vir mekaar? 
 

 
Jesus het gekom om al ons eina en hartseer beter te maak en

weg te  vat vir ewig en altyd. Al wat Hy vra is dat ons Hom moet
lief he met ons hele hartjie. 

 

lees dit net normaal 
Wys met jou vingers na bo wanneer jy God se en
gee jouself 'n stywe drukkie met die woord liefde. 
Wys met jou vingers na bo wanneer jy God se en
gee vir boetie/sussie 'n stywe drukkie wanneer jy
liefde se. 

Herhaal hierdie vers 3 keer. 
1.
2.

3.

1 Johannes 4:8: God is liefde

Storie week 4:



Aktiwiteite:

Sensoriese boks: 'n Deursigtige boks of houer vol
rys, rooi items en papier hartjies. Ander items

soos strikkies en lint kan ook in die houer gegooi
word. Boetie/Sussie soek dan deur die rys en kyk
wat hulle alles kan kry. Hulle moet al die hartjies

soek. Hartjies beteken liefde. 

Speelgoed in jelly! Meeste kinders gril vir hierdie
aktiwiteit, maar sensories is daar amper nie iets
meer pret nie. Neem baba se plastiek speelgoed
en steek dit in die jelly weg voor dit in die yskas

gesit word om te stol. Gebruik verkieslik rooi jelly
wat liefde voorstel. 

6-9 maande

12-15 maande

Neem 'n zip lock sakkie en maak dit half vol
water, sit dan 'n paar druppels olie in met rooi

kleursel. Baba moet dan die olie en die kleursel
orals rond smeer binne die sakkie. Die rooi

druppels is liefde wat ons met almal moet deel
en orals rond smeer. 

Neem 'n roomys bak en draai dit onderste bo.
Druk gaatjies in die bak in die vorm van 'n kruis

en 'n hartjie. Die bak kan rooi geverf word vir
Valentynsdag. Baba moet dan

oorstokkies/roomysstokkies in die gaatjies in
druk. Leer vir baba dat die kruis God voorstel en

die hartjie liefde. 

16-24 maande

Wat voel so? Neem 'n lee skoenboks en sit 'n
paar huishoudelike goedjies in. 'n sponsie, 'n
klein teddy, 'n pom poms, 'n veertjie, sit dan

ietsie growwer in bv staalwol. Die staalwol gaan
nie so leer en sag voel nie, dit gaan seermaak.

Die ander goedjies stel liefde voor, die staalwol
stel al die eina goedjies wat Jesus weg gevat het
voor. Maak die boks toe met net 'n klein gaatjie

vir baba se hand hy/sy mag nie sien wat binne is
nie, net voel. 

2-3 Jaar

Omdat liefde iets is wat ons voel, het ons 'n paar fisiese voel sensoriese
oefeninge

10-12 maande


