
 

 

 

 

 

Episode 2: Chichen Itza  

Die Oerwoud Kasteel 
Kerngedagte: Chichen Itza het ‘n kasteel in die woud, waar daar 365 trappe is om 

tot bo te klim. n Mens kan eintlik elke dag van die jaar tel met die trappe wat daar is. 

Daar is ‘n verskil tussen om jou dae te tel en jou dae af te tel. Psalm 90:12 leer vir ons 

dat ons elke dag voluit moet gebruik en ons beste te gee. Op hierdie manier kan Jesus 

ons gebruik vir groot dinge vir Sy Koninkryk. 

 

Doelwit: Kinders sal leer dat dit belangrik is om elke dag te tel en ten volle te benut. 

Daar is ‘n verskil tussen die wêreld se manier van voluit leef en om voluit te leef vir ‘n 

lewe in Jesus.  Die Here kan ons ten spyte van ons foute gebruik en die nodige wysheid 

gee om ‘n lewe van bedienskap aan Christus te leef.    
             

Sleutelteks: Psalm 90:12 (53 Vertaling), Johannes 10:10, Matteus 20:28  

Bybelverhaal: Jesus se storie van muntstukke – Matteus 25:14-30 

Opsomming: 

Chichen Itza is ‘n groot antieke stad in Meksiko. Die murasies en geboue wat vandag 

nog daar te sien is, kan ons baie leer van die beskawing wat sowat 1 500 jaar terug 

daar gewoon het. In die middel van die stad is daar ‘n piramiede. Hy het die naam 

El Castillo gekry deur Spaanse verkenners wat om die stad afgekom het. Hierdie 

piramiede bestaan uit 4 kante elk met ‘n stel van 91 stappe. Elke kant loop uit op ‘n 

laaste trap oom die tempel aan die bokant van die piramiede te bereik. Dit is 

doelbewus so gebou, want elke trap stel ’n dag in die Maya beskawing se kalender 

voor. So kon hul elke dag in die jaar tel. Hulle kalender is soortgelyk aan die kalender 

wat ons vandag gebruik. Op ons kalender het ons ook 365 dae in ‘n jaar.  Ons behoort 

ook elke dag te tel en voluit te gebruik, sodat ons met leke dag wat ons leef nader 

aan die Here kom.   

     

In Psalm 90 vers 12 (1953 vertaling) vra die skrywer vir die Here om hom te help om sy 

dae te tel, sodat hy ‘n wyse hart kan kry.  Hy het besef dat dit wys is om elke dag voluit 

te leef. Jesus het self in Johannes 10:10 gesê dat Hy gekom het sodat ons ’n lewe in 

oorvloed sal kan hê. Alhoewel ons as kinders van die Here weet dat dit belangrik is 

om elke dag voluit te leef, is dit nie net Christene wat dit glo nie. Daar is baie ander 

gelowe en selfs mense wat glad nie gelowig is nie wat ook voel dat ‘n mens behoort 

leke dag voluit te leef.   
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Jesus vertel van ‘n man wat vêr moes reis. Hy het sy werkers geroep en vir elkeen van 

hulle muntstukke gegee om na te kyk. Vir die een werker het hy 5 munte gegee, vir 

die ander werker twee muntstukke en vir die derde werker net een muntstuk. Na ‘n 

lang tyd het die man teruggekom. Die werker wat 5 muntstukke gekry het, het hard 

gewerk in die tyd wat die baas weg was en kon vir hom 10 muntstukke terug gee. Die 

ander werker het ook hard gewerk en kon met die 2 muntstukke wat hy gekry het vir 

die baas 4 muntstukke terug gee. Toe die laaste werker by die baas kom, was hy so 

teleurgesteld. Na die hele tyd wat die baas weg was, het hierdie werker nog net die 

een muntstuk gehad om terug te gee. Hierdie werker het die muntstuk gaan 

begrawe, omdat hy te bang was om iets daarmee te gaan doen. Ons lees nie regtig 

waarmee hierdie werker homself besig gehou het nie, maar al wat ons weet is dat dit 

wat hy gedoen het nie saak gemaak het nie, omdat dit niks gehelp het  om die man 

se muntstukke te vermeerder nie. 

 

Die vraag is, wat doen ek en jy met die muntstukke wat aan ons gegee word? Is ons 

besig om onsself met wêreldse muntstukke besig te hou, of is die muntstukke wat ons 

bymekaarmaak ook bruikbaar tot Sy Koninkryk?   

 

Wanneer iemand jou uitvra oor die piramiede by Chichen Itza, kan jy ’n waardevolle 

geloofsles vir hulle leer. Net soos wat die piramiede gebou is sodat elke dag in die jaar 

getel kan word, behoort ons as kinders van God ook ons dae te tel en voluit te gebruik. 

Wanneer ons voluit vir Jesus leef, sal ons die wysheid kry om te weet dat Jesus ons vir 

Sy Koninkryk kan gebruik ten spyte van ons foute.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiwiteit: Help my om elke dag te tel, om in wysheid vir ander van U vertel 
 

Lees saam: Psalm 90:12 (53 Vertaling), Johannes 10:10, Matteus 20:28 

Gesels saam: Wanneer iemand jou uitvra oor die piramiede by Chichen Itza, kan jy ’n 

waardevolle geloofsles vir hulle leer. Net soos wat die piramiede gebou is sodat elke dag in 

die jaar getel kan word, behoort ons as kinders van God ook ons dae te tel en voluit te gebruik. 

Wanneer ons voluit vir Jesus leef, sal ons die wysheid kry om te weet dat Jesus ons vir Sy 

Koninkryk kan gebruik ten spyte van ons foute.      

Kom ons bou ons eie struktuur waarmee ons onsself kan herinner om ons dae te tel en voluit 

vir Jesus te leef.  

1. Deel vir elke kind die volgende items uit: 

 ‘n Kubus aktiwiteitsvel  

 

2. Kinders kan die kubus versier en dit uitknip en plak om ‘n driedimensionele kubus te vorm.  

 

3. Gesels oor elke kant van die kubus terwyl die kinders aan hul kunswerk werk. Kinders moet 

elke week dit kubus gooi en die instruksie wat op daardie sy is uitvoer.  

*Samevatting: Jesus het self in Johannes 10:10 gesê dat Hy gekom het sodat ons ’n lewe in 

oorvloed sal kan hê. Alhoewel ons as kinders van die Here weet dat dit belangrik is om elke 

dag voluit te leef, is dit nie net Christene wat dit glo nie. Daar is baie ander gelowe en selfs 

mense wat glad nie gelowig is nie wat ook voel dat ‘n mens behoort leke dag voluit te leef.  

Die verskil tussen die wêreld se manier van voluit leef en om voluit te leef vir Jesus lê in ons 

fokus. Die wêreld wil vir ons leer dat ons voluit moet leef om onsself gelukkig te hou. Jesus leer 

vir ons dat ons voluit moet leef vir die doel wat Hy vir ons lewens het. Wanneer ons dit besef, 

sal ons die wysheid kry om selfs in ander se lewens iets te beteken.   

Gesels oor die volgende terwyl kinders aan hul kunswerke werk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verken julle gedagtes:  

In Psalm 90:12 sê dat ons die Here moet vra om ons dae te tel, sodat ons ‘n wyse hart kan hê.  

1. Wat beteken dit om jou dae te tel? 
2. Waarom is dit wys om jou dae te tel?  
3. Noem ‘’n paar voorbeelde van mense wat jy ken wat voluit leef.  

 

In Johannes 10:10 sê Jesus dat Hy gekom het sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Hy het selfs vir ons kom kyk 

hoe ‘n lewe in oorvloed lyk.  
 

4. Dink jy Jesus bedoel dat ons nooit deur slegte of moeilike tye sal gaan nie? Waarom of waarom nie?  

5. Wat dink jy bedoel Jesus met hierdie woorde?  

6. Dink aan maniere waarop Jesus vir ons gewys het hoë ‘n lewe in oorvloed lyk 

 

Matteus 20:28 sê dat Jesus nie gekom het om gedien te word nie, maar om ander te dien. . 

7. Wat is die wêreld se manier van voluit leef?  

8. Hoe verskil dit met die manier waarop Jesus wil hê dat ons voluit moet leef?  

 

Gaan lees Jesus se storie van muntstukke – Matteus 25:14-30 

 

9. Hoe maak ons elke dag muntstukke by mekaar?  

 
10. Hoeveel van hierdie muntstukke tel werklik vir Jesus se Koninkryk? Bid hieroor gedurende die week en vra 

vir Jesus om jou te help dat alles wat jy doen tot eer van Sy Koninkryk sal wees.  

 

  



Vastrap Vasteland Versamelstukkie: 

Kinders gaan weekliks ’n versamelstukkie maak om hul aan die kosbare boodskap 

van die week te herinner. Moedig die kinders aan om hierdie versamelstukkies op ’n 

spesiale plek in die huis te plaas, of elke week vir iemand te gee. Dit is belangrik om 

die kinders aan te moedig om weekliks die boodskap met iemand te deel.  

Instruksies:  

1. Deel vir elke kind ‘n roomys stokkie uit 

2. Sny die prentjies van die wêreld landmerke los vanmekaar en deel vir elke 

kind een uit 

3. Sny die boodskap vir die dag strokies los van mekaar en gee vir elke kind ‘n 

strokie  

4. Kinders gaan nou die landmerk en die boodskap stokie versier en dan op die 

roomys stokkie plak.    

5. Deel vir elke kind ‘n aktiwiteitsvel en ‘n inkleurvel uit. Indien daar tyd oor is., 

kan julle as klas begin met die aktiwiteitsvel. Moedig kinders aan om die 

aktiwiteitsvel saam met hul gesinne by die huis te voltooi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U 
vertel 

 

Memoriseer hierdie  
week 1 versie in die Bybel  

2 
Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U 
vertel 

Maak twee spesiale 
briefies en gee dit vir 

mense 

3 
Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U 
vertel 

Vra vir 3 mense hierdie 
week of jy hulle kan help.  

4 
Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U 
vertel 

Help 4 mense die week 

sonder dat hulle vir hulp 

vra  

5 
Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U 
vertel 

Kies 5 mense vir wie jy 
hierdie week spesiaal 

voor wil bid  

6 
Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U 
vertel 

Dink aan 6 dinge 
waarvoor jy vir Jesus 

hierdie week wil dankie 
sê.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 

Here, help my om elke dag te tel,  

sodat my lewe vir ander van U vertel 



 

Vastrap Vasteland 
Episode 2: 

Chichen Itza  
 

Vastrap, raaktrap in geloof elke tree,  
Om my allerbeste vir Jesus te gee.  

Kom sweef oor die wêreld heen en weer,  
Saam gaan ons meer van Jesus leer.  

 

 

Vandag het ons die stad Chichen Itza  (die Oerwoud kasteel) 

in Meksiko besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 

Chichen Itza is ‘n antieke stad in Meksiko en is deel van die Sewe Wonders van die Wêreld. Dit leer vir 

ons meer van hoe mense sowat 1500 jaar terug daar geleef het. El Castillo is ’n groot piramiede in die 

stad en het altesaam 365 trappe wat na die tempel op die boonste vloer lei. Dit is doelbewus so gebou, 

want elke trap stel ’n dag in die Maya beskawing se kalender voor. So kon hul elke dag in die jaar tel. 

Hulle kalender is soortgelyk aan die kalender wat ons vandag gebruik. Op ons kalender het ons ook 365 

dae in ‘n jaar.   

 

Tel elke dag en leef met die wysheid om vir Jesus te leef 
Ons moet ons dae voluit gebruik om nader aan die Here te leef. Jesus leer vir ons die 

verskil tussen die wêreld se manier van voluit leef – en die lewe in oorvloed wat Hy gee. 

Jesus vertel ‘n storie van muntstukke  - Matteus 25:14-30.   

Psalm 90:12 (53 Vertaling), Johannes 10:10, Matteus 20:28 

Een van 

die 7 

Wêreld 

Wonders 
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Vastrap Dappertrappers se Verkenningsnotas: 

Liewe Ouers,  
Dit is belangrik vir kinders om van ‘n jong ouderdom af te besef dat die Bybel nie net vir grootmense is nie. Daarom 

stel ons hierdie onderstaande verse voor om die boodskap van Sondag as gesin in jul week in te bou.  Wanneer julle 

saam deur die onderstaande verse werk, moet julle die verse hardop vir die hele gesin lees. Die Boodskap vertaling 

is gewoonlik makliker vir die kinders om te verstaan. Dit is baie belangrik om ook vir mekaar te verduidelik wat die 

vers beteken wat julle gelees het, sodat jy kan seker maak dat jou kind werklik verstaan wat in die gedeelte bedoel 

word. Geniet die pret gesels aktiwiteite saam as gesin, mag dit julle as gesin verryk tot eer van Sy Koninkryk! 

Knap gedaan Vastrap Dappertrappers! 

Julle het sowaar raakgetrap in julle verkenningstog op vandag se reis. Gaan verken nou julle gedagtes nóg verder, 

deur met julle familie te gesels oor wat julle geleer het. Sa  

 

n groot tree in geloof gee: 
Verken julle gedagtes:  

In Psalm 90:12 sê dat ons die Here moet vra om ons dae te tel, sodat ons ‘n wyse hart kan hê.  

11. Wat beteken dit om jou dae te tel? 
12. Waarom is dit wys om jou dae te tel?  
13. Noem ‘n paar voorbeelde van mense wat jy ken wat voluit leef.  

 

In Johannes 10:10 sê Jesus dat Hy gekom het sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Hy het selfs vir ons 

kom kyk hoe ‘n lewe in oorvloed lyk.  
 

14. Dink jy Jesus bedoel dat ons nooit deur slegte of moeilike tye sal gaan nie? Waarom of waarom 

nie?  

15. Wat dink jy bedoel Jesus met hierdie woorde?  

16. Dink aan maniere waarop Jesus vir ons gewys het hoë ‘n lewe in oorvloed lyk 

 

Matteus 20:28 sê dat Jesus nie gekom het om gedien te word nie, maar om ander te dien. . 

17. Wat is die wêreld se manier van voluit leef?  

18. Hoe verskil dit met die manier waarop Jesus wil hê dat ons voluit moet leef?  

 

Gaan lees Jesus se storie van muntstukke – Matteus 25:14-30 

 

19. Hoe maak ons elke dag muntstukke by mekaar?  

 

20. Hoeveel van hierdie muntstukke tel werklik vir Jesus se Koninkryk? Bid hieroor gedurende die 

week en vra vir Jesus om jou te help dat alles wat jy doen tot eer van Sy Koninkryk sal wees.   

 

Klaar gebou, so wat nou?  

Dink saam as gesin aan 1 nuwe bousteen wat julle graag in julle gesin se manier van dinge doen wil inbou. 

Onthou, as boustene spesifiek, meetbaar, haalbaar en realisties is, dan is dit vir ons makliker om te weet of 

ons dit reggekry het om die bousteen werklik in te bou.  

Vir hierdie hele week gaan ons: 

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

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

 


