
Geagte Leraar 

Die meeste van ons kan met dankbaarheid terug kyk na ŉ heerlike tydjie 

rondom Kersfees. Die kinders se opgewondenheid as die Kersgeskenke uit 

gedeel word is op sigself ŉ terapie. 

Ongelukkig het daar van hierdie opgewonde kindervreugde weinig of NIKS (in die meeste 

gevalle?) saam gekom Kersfeesdiens toe nie. 

Mag dit wees dat jy ŉ ander verhaal het om te vertel. 

Kersfeesdiens  

Daar kon netsowel geen kinders gewees het nie. 

Die dogtertjie wat voor my gesit het, het die hele diens teen haar pa geleun met haar kop 

teen sy skouer. Sy het nie een keer opgekyk na die prediker toe nie. Sy het hom nie raak 

gesien nie, want hy het haar nie raak gesien nie.  

Dit was ŉ skitterende Kersfeesboodskap – maar niks op die vlak van kinders nie. Daar kon 

netsowel geen kind in die diens gewees het nie. 

ŉ Jong moeder, met self nog jong kinders, het ervaring van vorige Kersdienste wat die 

kinders mis gekyk het. Sy het opleiding by Petra gehad en is entoesiasties betrokke by haar 

gemeente se kinderwerk. Sy gaan sien die prediker en bied haar hulp aan om kinders in die 

diens te betrek. Hy het haar laat weet: “Dankie maar nee dankie. Dit sal nie by die diens 

inpas nie.”  

Baie predikers VERSTAAN NIE! Jy moet nie iets ‘vir die kinders’ doen wat nie verband hou 

met die boodskap nie. Jy moet juis die sentrale waarheid van die boodskap op ŉ 

kinderverstaanbare manier aan hulle oordra en laat beleef. Die hart van die boodskap moet 

êrens in die diens met die harte van die kinders ‘konnek’. Dit sal mos altyd by die diens 

inpas! 

ŉ Jaar of wat gelede woon ek ŉ opelug Kersdiens by die see by. Gesinne kom met stoele,  

komberse en kinders daar aan. Die organisasie en klankstelsel is goed. Kersliedere 

weergalm oor die groot grasperk. Die prediker het ŉ aangename preekstyl en ŉ goeie 

boodskap wat grootmense laat dink – MAAR NIKS OP KINDERVLAK NIE! Dis asof hy die 

skare kinders voor hom nie eers raaksien nie. Daar kon netsowel geen kinders gewees het 

nie.  

Onbewus hou predikers die tradisie in stand. 

Tradisie – kinders kom nie skoolvakansie kerk toe nie. 

Tradisie – kinders kom ten minste Kersfeesdiens kerk toe. 

Tradisie – baie predikers sien hulle nie eers raak nie. 

Tradisie – kinders kom nie skoolvakansie kerk toe nie 

Breek die tradisie!   

Geniet Sondag se diens. Sorg dat die kinders, al is net twee, ook die diens geniet. 
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