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Praktykles

ALGEMENE DOELSTELLING 

Die kinders moet weet in ’n gemeente is daar mense wat spesifieke werk moet doen.

SPESIFIEKE DOELSTELLING 

Kennis 

Die kinders moet weet dat −
die kerkgeboue en kerkterrein in stand gehou moet word.    •	
die koster verantwoordelik is om na alles te kyk. •	

Gesindheid 

Die kinders moet bereid wees om te help sodat die kerk netjies kan bly.•	

Vaardigheid 

Die kinders moet die kerkgeboue en kerkterrein help oppas.•	

MEER INLIGTING (1 Korintiërs 12: 1-11) 

In hierdie gedeelte leer ons dat daar in ’n gemeente verskillende dinge is wat mense kan doen. 
Dit is belangrik om te onthou dat almal saam vir die Here werk, en daarom is een werk in die 
kerk nie belangriker as ’n ander werk nie.

Kosters is persone wat in gemeentes werk en verantwoordelik is om na die kerkterrein te kyk. 
Hulle het ’n klomp take wat hulle elke week moet verrig om seker te maak dat alles reg is 
wanneer die gemeente by die kerk bymekaar kom.

Hulle moet sorg dat die kerkgeboue en kerkterrein skoongemaak word. Hulle moet ook vir elke 
geleentheid oop- en toesluit. Die koster moet sorg dat iets wat gebreek het, reggemaak word.

Gemeentes moet kosters help om hulle werk te doen. Dit is daarom belangrik dat almal sal 
saamwerk om die kerk, die kerkterrein en alle ander fasiliteite skoon en netjies te hou. 

14
KOSTER SE WERK

Kom ons help die koster en werk vir ons Kerk
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AANBIEDING 

Jy het nodig: 

Die Bybel.•	
Die koster wat die klas kom bywoon.•	

KOM ONS BEGIN
 
Open met Gesang 308: 1 as gebed.

Neem my lewe, laat dit, Heer,
U gewy wees meer en meer.
Laat my hart gedurig juig 
en van dankbaarheid getuig.
Amen.

HET HULLE ONTHOU? 

Laat elke kind iets doen of sê oor wat hulle gaan naspeur het oor die Doop, Nagmaal of •	
die Laaste Avondmaal.
Kontroleer of hulle onderstaande feite ken:•	

Watter twee sakramente leer ons op ’n sigbare manier dat Jesus ons Verlosser is?  ɶ
Doop en Nagmaal.
Die sakramente herinner ons aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Wat het Jesus vir  ɶ
ons gedoen? Hy het ons verlos deur sy lewe, lyding, sterwe en opstanding.
Hoe gereeld gebruik ons Nagmaal?  ɶ Vier maal per jaar en soms op Goeie Vrydag.
Watter sintuie gebruik ons as ons die sakramente gebruik?  ɶ Voel, proe, ruik en sien.
Wat laat die sakramente ons onthou?  ɶ Wat die kernboodskap van die Bybel is.

VANDAG LEER ONS
 
BEGIN SO 

Vra die kinders wie van hulle al van die koster van die kerk gehoor het. Laat hulle hande •	
opsteek. Vra ook of hulle weet wie die koster van hulle gemeente is. Wie van hulle weet 
wat die pligte van die koster by die kerk is? Die koster word nie baie deur die gemeente 
gesien nie. Kosters werk gewoonlik wanneer die gemeente nie by die kerk is nie. Die 
koster is gewoonlik ’n lidmaat in die gemeente. 

Laat die koster nou in die klas inkom en gaan sit.•	

Noem die volgende verantwoordelikhede van die koster en gee vir hom of haar dan •	
geleentheid om aan te vul:

Die koster − ɶ

 maak die kerkgeboue en kerkterrein skoon en versorg dit. ○
 sluit die deure oop en toe by die eredienste.  ○
versorg die tuine van die kerk.  ○



72 

bring die liedere se nommers en die gedeelte wat die dominee uit die Bybel  ○
gaan lees, voor op die bord in die kerk aan. 
sorg dat luidsprekers en alle ander toerusting aangeskakel en in stand gehou  ○
word.
sorg dat vensters oop- en toegemaak word. ○
lui die kerkklok op die vasgestelde tye. ○
sorg vir die doopvont by die Doop en help dat die tafels vir Nagmaal gedek  ○
word.
moet ook sorg dat enigiets soos honde en katte wat kan steur tydens die  ○
erediens verwyder word.
… Laat die koster verder vertel. ○

Die kinders kan vrae aan die koster vra indien iets vir hulle onduidelik is. •	

IETS INTERESSANT

Gebruik MEER INLIGTING  en verduidelik dat daar verskillende pligte in ’n gemeente is. Elkeen 
van ons kan een of meer van die pligte nakom.

IETS BELANGRIK

Prent weer die pligte van die koster by die kinders in:

Die kerkgeboue en kerkterrein moet skoongemaak en versorg word.•	
Sluit deure oop en toe by alle geleenthede.•	
Versorg die kerk se tuine. •	
Plaas liedere se nommers en Bybelgedeeltes voor op die bord.•	
Skakel luidsprekers en alle ander toerusting aan.•	
Maak vensters oop en toe.•	
Lui die kerkklok.•	
Sorg vir die doopvont en Nagmaaltafels.•	
Sorg vir orde tydens eredienste.•	

IETS OM TE DOEN
 
Laat die kinders saam met die koster stap sodat hy vir hulle kan gaan wys wat sy pligte voor en 
na die erediens is, asook die take wat hy elke week moet verrig. Die kinders kan notas neem 
sodat hulle die tabelle hieronder  makliker kan voltooi.       

Pligte van die koster: Skryf die pligte van die koster voor en na die erediens hieronder •	
neer. 

Voor die erediens Na die erediens Deur die week

Kerk oopsluit.•	 Kerk toesluit•	

Vensters oopmaak•	 Vensters toemaak.•	
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Opplak van die •	
liederenommers en 
Bybelleesstuk wat 
tydens die erediens 
gebruik word.

Afhaal van die •	
liederenommers en 
Bybelleesstuk wat 
tydens die erediens 
gebruik word.

Sorg dat kerkgeboue •	
en kerkterrein 
skoongemaak word.

Lui kerkklok voor die •	
erediens.

Skakel alle elektriese •	
toestelle (waaiers, 
ligte, luidsprekers, 
ensovoorts) af.

Reël dat gebreekte •	
goedere  reggemaak 
word.

Skakel alle elektriese •	
toestelle (waaiers, 
ligte, luidsprekers, 
ensovoorts) aan.

Die kinders moet die tabel hieronder voltooi deur te tel hoeveel deure die koster moet •	
toesluit en  hoeveel vensters hy moet toemaak na die erediens.

Aantal  deure wat  die koster moet  toesluit na die 
erediens

Aantal vensters wat die koster na die erediens moet 
toemaak

Laat die kinders hulle tellings met mekaar vergelyk en kyk of almal daarmee •	
saamstem. 
Laat hulle neerskryf wat hulle kan doen om die koster se take vir hom makliker te •	
maak.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(Hou kerkgeboue, kerkterrein en die badkamers skoon en netjies.) 

BY DIE HUIS
 
Laat hulle die volgende tuis doen en leer.
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DOEN 

Laat die kinders ’n kaartjie vir die koster maak en ’n prentjie van een van sy take voorop •	
teken en dit inkleur. Laat hulle ’n boodskap vir die koster skryf waarin hulle dankie sê  vir 
die werk wat hy by die kerk doen.
Gee volgende Sondag die kaartjie vir die koster.•	

LEER 

Laat hulle die volgende gaan leer:

Dit is belangrik om te onthou dat almal saam vir die Here werk, en daarom is een werk •	
in die Kerk nie belangriker as ’n ander werk nie.
Ken die take van die koster.•	

Die koster moet sorg dat die kerkgeboue en kerkterrein skoongemaak word. ɶ
Hy moet vir elke geleentheid die kerk oop- en toesluit en is ook verantwoordelik                      ɶ
vir die oop- en toemaak van vensters. 
Die koster moet sorg dat as daar iets gebreek het, dit reggemaak sal word. ɶ
Dit is die koster wat die nommers van die liedere wat tydens die erediens gesing  ɶ
gaan word, aanbring op die aanplakbord. Net so ook die gedeelte wat die dominee 
uit die Bybel gaan lees.
Dit is die koster wat die kerkklok lui net voor die erediens begin. ɶ
Die koster skakel alle elektriese toestelle (waaiers, ligte, luidsprekers, ensovoorts)  ɶ
aan voor die erediens begin, en weer af na afloop van die diens.

Die gemeente moet die koster help om sy werk te doen. Dit is daarom belangrik dat almal sal  
 saamwerk om die kerkgeboue, die kerkterrein en die badkamers skoon en netjies te hou. 

AFSLUITING

Sluit af met Gesang 308: 2 as gebed.

Neem my hande, maak hul sterk −
diensbaar in u goeie werk.
Neem my voete, skoei hul, Heer,
met bereidheid tot u eer.
Amen.


