
 

 

 

 

 

Episode 3: Vryheidstandbeeld   

Kerngedagte: Die Vryheidstandbeeld is gebou om te vier dat daar nie meer slawe 

mag wees nie. Dit word gesien as ‘n baken van vryheid. Jesus is die ware baken van 

vryheid. Dit wat Hy gedoen het maak dat ons nie meer slawe van  sonde hoef te wees 

nie. Ons moet uitgaan en Sy lig gaan skyn in hierdie wêreld.  Galasiërs 4:4-7 

 

Doelwit: Kinders sal leer dat hul vryheid in Jesus met groot verantwoordelikheid kom. 

Hul sal uitgedaag word om ‘n praktiese wyse die vryheid in Jesus te verkondig en Sy 

lig te bring na ander.       
             

Sleutelteks: Galasiërs 4:4-7, Jesaja 61:1, Galasiërs 5:13-14  

Bybelverhaal: Koningin Ester skyn God se lig in donker tye   - Ester 1-7 

Opsomming: 

Die Vryheidstandbeeld of “Lady Liberty” is een van die bekendste standbeelde in die 

wêreld. Dit is opgerig om die einde van slawerny en die begin van Amerika se 

onafhanklikheid te vier na die burgeroorlog vanaf 1861-1865. Een van die grootste 

redes vir hierdie oorlog was om slawerny in Amerika te beëindig. As viering van die 

einde van die oorlog en die vryheid van slawerny het die Franse vir die Amerikaners 

hierdie pragtige standbeeld as geskenk gegee in 1875.    Die standbeeld word gesien 

as die wêreld se baken van vryheid (iets wat die hele wêreld aan vryheid herinner) en 

die standbeeld se regte naam is eintlik “Vryheid Verlig die Wêreld.”   Om hierdie 

boodskap uit te bring, het die vuur fakkel wat “Lady Liberty” vashou gedien as ‘n 

ligtoring om skepe in onweer te lei. Vir kinders van die Here is Jesus ons baken van 

Vryheid. Hy het self die stryd namens ons gewen, sodat ons losgemaak kan word van 

ons sonde en sodat Hy ons na die Hemel kan lei. Ons Vryheid is betaal met ‘n baie 

duur prys. Daarom, moet ons weet dat ons vryheid met groot verantwoordelikheid 

kom. Ons moet die Vryheid wat aan ons gegee is gebruik om ander op die pad te lei.   
 

Jesaja 61:1 verkondig die opdrag wat ons as kinders van Jesus kry. Soos wat die 

standbeeld van vryheid, of Lady Liberty opgerig is om die wêreld te herinner aan die 

belangrikheid van vryheid, word elke  kind van Jesus opgerig om mense aan Sy Ewige 

Vryheid te herinner en hul te nooi om te deel daarin. Wanneer ons lewe in Hom kies, 

kies Hy ons om Sy boodskap te bring aan die wat moedeloos is en die wat nog nie 

vryheid in Hom gevind het nie. Die Amerikaners het ’n hele burgeroorlog deurgewerk 

om te veg vir vryheid en onafhanklikheid.  Duisende mense moes sterf en danksy 

hierdie brawe soldate, kon sowat 3.9 miljoen slawe vrygelaat word. Ons vryheid het 

egter nog ‘n duurder prys gehad. Die oorlog wat vir ons gevoer is, is tussen die duiwel 
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en die Here. Jesus, die Seun van God het Sy eie lewe neergelê, sodat die houvas van 

sonde wat die duiwel op ons gehad het vir ewig gebreek kon word. Dit wat Jesus vir 

ons kom doen het gee vir ons vryheid van ons sonde in hierdie wêreld, maar ook die 

voorreg om kinders van God genoem te word en die ewigheid by Hom in die Hemel 

te kan spandeer.   
 

Ons moet besef dat Jesus ons baken van Vryheid is en dat ons die lig is wat die wêreld 

moet verlig met Sy vryheid wat Hy gee. Wanneer ons Ester se verhaal in die Bybel lees, 

kan ons sien hoe sy gekies het om op te staan en in te tree, sodat haar mense vryheid 

kon hê ten spyte van die oorlog wat verklaar was oor haar mense. Ester se verhaal 

begin waar ons haar ontmoet as ‘n weeskind. Sy is grootgemaak deur haar oom 

Mordegai en hulle het in die stad Susan gewoon. Ester se verhaal verander vinnig in 

‘n regte lewende sprokie, toe die Koning haar kies om die Koningin van Persië te word. 

Mordegai het elke dag na die paleis se poorte gegaan om te kyk hoe dit met Ester 

gaan. Hy het haar beveel om dit nooit bekend te maak dat sy eintlik ‘n Jood is nie. 

Soos alle roerende verhale, is daar altyd iemand wat met bose gedagtes kom om die 

vrede te versteur. In Ester se verhaal is dit die Koning se hoof amptenaar genaamd 

Haman. Haman het so baie van homself gedink, dat hy al die mense in die paleis 

beveel het om voor hom te buig wanneer hy in hul teenwoordigheid is. Mordegai, die 

Jood, het geweier om voor hom te buig. Haman was so woedend dat hy oorlog 

verklaar het teen die hele Joodse volk. Skielik het die realiteit van oorlog teen die Jode 

Ester se sprokie oomblik in stukke gebreek. Die vreeslikste gedagtes het by haar begin 

opkom. As die Koning moes uitvind dat sy ‘n Jood is, sou sy ook doodgemaak word. 

Mordegai het met Ester gaan praat en vir haar herinner dat die Here altyd in beheer 

is. Mordegai het vir haar gesê dat die Here haar miskien in hierdie tyd as Koningin 

gekies het, omdat sy iets aan die saak kon doen.  Die brawe Ester het opgestaan en 

besluit om voor die Koning te verskyn. Die Here was by haar en sy het die guns van 

die Koning gewen. Sy kon namens die Jode hul saak voor die Koning stel en sy het die 

nare Haman se plan oopgevlek voor die Koning. Die Koning was woedend. Hy het 

beveel dat Haman gehang word vir sy bose planne en Ester se gehoorsaamheid het 

die vyande van die Joodse volk tot ‘n einde gebring.  
 

Die Vryheidstandbeeld is ‘n wêreld herinnering aan die belangrikheid om vir vryheid 

te veg. Dit behoort ons as kinders van die Here te herinner aan die belangrike stryd 

wat Jesus vir ons geveg het, toe Hy vir ons sonde gesterf het om vryheid vir elkeen wat 

in Hom glo te verseker. Dit behoort ons ook te herinner dat ons ‘n groot 

verantwoordelikheid het om Jesus se lig te skyn in die lewens van mense wat nog nie 

deur Hom gered is nie. Net soos Ester, is jy gebore in ‘n tyd soos nou, om ‘n verskil te 

kan maak, sodat mense verlos kan word en ’n ewigheid by Jesus kan spandeer.  

 

 

 

 

 

 



Aktiwiteit:  Baken van Vryheid 
 

Lees saam: Galasiërs 4:4-7, Jesaja 61:1, Galasiërs 5:13-14  

Gesels saam: Die Vryheidstandbeeld in Amerika is die wêreld se baken van Vryheid. Dit 

beteken dat hierdie standbeeld die hele wêreld herinner aan die belangrikheid om 

vir vryheid te veg. Jesus is ons baken van Vryheid. Wanneer ons die standbeeld sien, 

moet ons herinner word dat ons ‘n groter stryd veg as net vryheid in hierdie wêreld. 

Dit wat Jesus gedoen het behoort ons te herinner aan die belangrike stryd wat Jesus 

vir ons geveg het, toe Hy vir ons sonde gesterf het om vryheid vir elkeen wat in Hom 

glo te verseker. Dit behoort ons ook te herinner dat ons ‘n groot verantwoordelikheid 

het om Jesus se lig te skyn in die lewens van mense wat nog nie deur Hom gered is 

nie. Net soos Ester, is jy gebore in ‘n tyd soos nou, om ‘n verskil te kan maak, sodat 

mense verlos kan word en ’n ewigheid by Jesus kan spandeer.  

Kom ons maak ons eie baken van lig om ons aan hierdie kosbare boodskap te 

herinner . 

1. Deel vir die kinders die volgende items uit: 

 Tissue Papier 

 ‘n Wit bladsy 

 

2. Kinders gaan nou die volgende vuur fakkels maak met  die bogendoemde items 

 

 

 

 

 

 

3. Gesels met die kinders oor die vrae op die raamwerk, terwyl hul aan hul 

kunswerke werk 

*Samevatting: Die Vryheidstanbeeld is opgerig om die einde van die burgeroorlog te 

vier. Die Amerikaners het ’n hele burgeroorlog deurgewerk om te veg vir vryheid en 

onafhanklikheid.  Duisende mense moes sterf en danksy hierdie brawe soldate, kon 

sowat 3.9 miljoen slawe vrygelaat word. Ons vryheid het egter nog ‘n duurder prys 

gehad. Die oorlog wat vir ons gevoer is, is tussen die duiwel en die Here. Jesus, die 

Seun van God het Sy eie lewe neergelê, sodat die houvas van sonde wat die duiwel 

op ons gehad het vir ewig gebreek kon word. Dit wat Jesus vir ons kom doen het gee 

vir ons vryheid van ons sonde in hierdie wêreld, maar ook die voorreg om kinders van 

God genoem te word en die ewigheid by Hom in die Hemel te kan spandeer. Ons 

het ‘n groot verantwoordelikheid om hierdie vryheid wat vir ons gegee is te gebruik 

om ander mense na Jesus te lei.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verken julle gedagtes:  

Galasiërs 4:4-7 verkondig vir ons wat Jesus vir ons kom doen het.   

1. Hoe het God ons losgekoop van sonde? 
2. Jesus se dood aan die kruis het 2 dinge veroorsaak. Wat is hierdie 2 dinge? (Losgekoop en kind van God)  
3. Ons is nie meer slawe nie, maar kinders van God. Hoe voel jy oor hierdie gedagte?  

 

In Jesaja 61:1 lees ons hoe die skrywer ‘n spesiale opdrag kry van die Here af. 
 

4. Wat is die opdrag wat die skrywer gekry het?  

5. Wie dink jy kry dieselfde opdrag as hierdie skrywer?  

6. Hoe kan jy as kind van Jesus hierdie opdrag uitvoer?  

7. Wat gaan gebeur as ons as kinders van God hierdie belangrike opdrag begin uitvoer?  

 

 

Gaan lees die verhaal van Ester wat dapper en met groot verantwoordelikheid die Jode gered het 

(Ester1-7).  

 

8. Waarom was dit vir Ester moeilik om gehoorsaam te wees en verantwoordelikheid te vat om 

haar mense te red?  

 

9. Waarom is dit soms vir ons moeilik om gehoorsaam te wees en verantwoordelikheid te vat om 

mense te red?  

 

10. Bid saam oor die dinge wat dit vir ons moeilik maak om verantwoordelikheid te vat en ander te 

red.  

 

11. Hoe kan jy die Vryheidstanbeeld, wat ’n wêreld baken van vryheid is, gebruik om mense te 

herinner dat Jesus ons Vryheidsbaken is? 

 

12. Hoe kan jy mense herinner aan die groot opdrag en verantwoordelikheid wat ons het wanneer 

Jesus ons vrymaak van ons sonde: 

 

- By die Huis 

- By die Skool 

 

 



 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig!  

Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 

 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 

 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 

 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 

 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 
Ek is vry van sonde, deur Jesus se wonde,  

Nou moet ek die wêreld verlig, dit is my plig! 

 

 

 

 

 



 

Vastrap Vasteland 
Episode 3: 

Die Vryheidstandbeeld “Lady Liberty” 
 

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 Vryheidstandbeeld in  

New York Stad in Amerika besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 

Die Vryheidstandbeeld of “Lady Liberty” is een van die 

bekendste standbeelde in die wêreld. Alhoewel dit nie deel 

vorm van die Sewe Wonders van die Wêreld nie, kan ons ’n 

baie belangrike geloofsles hier ontdek. Dit is opgerig om die 

einde van slawerny en die begin van Amerika se 

onafhanklikheid te vier na die burgeroorlog vanaf 1861-

1865. Een van die grootste redes vir hierdie oorlog was om 

slawerny in Amerika te beëindig. As viering van die einde 

van die oorlog en die vryheid van slawerny het die Franse 

vir die Amerikaners hierdie pragtige standbeeld as geskenk 

gegee in 1875.    Die standbeeld word gesien as die wêreld 

se baken van vryheid (iets wat die hele wêreld aan vryheid 

herinner) en die standbeeld se regte naam is eintlik 

“Vryheid Verlig die Wêreld.”   Om hierdie boodskap uit te 

bring, het die vuur fakkel wat “Lady Liberty” vashou gedien 

as ‘n ligtoring om skepe in onweer te lei. 

 

Jesus is my Baken van Vryheid. Ek vir ander wys hoe hulle vry kan 
word. 

Ester se verhaal wys vir ons hoe sy verantwoordelikheid gevat het om haar mense te 

verlos. Sy is die Bybel se voorbeeld van ‘n “Lady Liberty”   – Ester 1-7  

Psalm 121:1-3, Rigters 5:5, Jesaja 54:10, Psalm 103:8-18 
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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. Saam kan julle vastrap en ‘n groot 

tree in geloof gee: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 
 

Verken julle gedagtes:  

Galasiërs 4:4-7 verkondig vir ons wat Jesus vir ons kom doen het.   

1. Hoe het God ons losgekoop van sonde? 
2. Jesus se dood aan die kruis het 2 dinge veroorsaak. Wat is hierdie 2 dinge? (Losgekoop en kind van God)  
3. Ons is nie meer slawe nie, maar kinders van God. Hoe voel jy oor hierdie gedagte?  

 

In Jesaja 61:1 lees ons hoe die skrywer ‘n spesiale opdrag kry van die Here af. 
 

4. Wat is die opdrag wat die skrywer gekry het?  

5. Wie dink jy kry dieselfde opdrag as hierdie skrywer?  

6. Hoe kan jy as kind van Jesus hierdie opdrag uitvoer?  

7. Wat gaan gebeur as ons as kinders van God hierdie belangrike opdrag begin uitvoer?  

 

Gaan lees die verhaal van Ester wat dapper en met groot verantwoordelikheid die Jode gered het 

(Ester1-7).  

 

8. Waarom was dit vir Ester moeilik om gehoorsaam te wees en verantwoordelikheid te vat om 

haar mense te red?  

 

9. Waarom is dit soms vir ons moeilik om gehoorsaam te wees en verantwoordelikheid te vat om 

mense te red?  

 

10. Bid saam oor die dinge wat dit vir ons moeilik maak om verantwoordelikheid te vat en ander te 

red.  

 

11. Hoe kan jy die Vryheidstanbeeld, wat ’n wêreld baken van vryheid is, gebruik om mense te 

herinner dat Jesus ons Vryheidsbaken is? 

 

12. Hoe kan jy mense herinner aan die groot opdrag en verantwoordelikheid wat ons het wanneer 

Jesus ons vrymaak van ons sonde: 

- By die Huis 

- By die Skool 

 

 
 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: 

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

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

 

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! 

 


