
 

 

 

 

 

Episode 4: Die Groot muur van China 

Kerngedagte: China het ‘n yslike muur gebou om sy land se mense te beskerm en 

vyande uit te hou. God wil ook soos ‘n groot muur om ons kom en ons beskerm (Jesaja 

26:1-6). Ons moet kies om binne in Sy plan vir ons lewens te leef, sodat die vyand nie 

sal kom en mure afbreek nie.  

 
 

Doelwit: Kinders sal leer dat om op die Here te vertrou en gehoorsaam aan Sy  

                  opdragte te wees die beste manier is waarop ons onsself teen die vyand  

                  kan beskerm.  
             

Sleutelteks: Psalm 33:18-22, Jesaja 26:1-6, 2 Kor. 10:3-6, Josua 6 

Bybelverhaal: Nehemia bou mure  - Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3 

Opsomming: 

Die groot muur van China is wêreldbekend vir die yslike muur wat rondom die 

noordelike grens van China gebou is. Hierdie muur strek oor 21 196km en word beskou 

as een van die 7 wonders van die wêreld. Alhoewel die muur vandag ’n groot 

aantrekking vir toeriste is, was die eintlike doel van hierdie muur om te keer dat vyande 

die land binneval.  

As kinders van God moet ons besef dat ons ook ‘n vyand het. Die duiwel is ons vyand 

en sy grootste doel is om ons gedagtes te verander, sodat ons soos die wêreld se 

sondige manier sal dink en optree.  Gelukkig hoef ons nie bang te wees vir ons vyand 

nie. Ons hoef ook nie ‘n yslike muur te bou om hom weg te hou nie. Ons Here is altyd 

by ons en gee vir ons die nodige wapens om hom weg te hou. Hy het selfs in Sy groot 

liefde vir ons ’n hele boek laat skryf om vir ons te wys hoe ons die vyand kan oorwin. 

Jesaja 26 leer vir ons dat die Here soos ‘n groot muur om Sy kinders is en hul ‘n veilige 

vesting gee. Hy gee vrede en voorspoed aan die wat aan Hom gehoorsaam is. 

Wanneer ons op Hom vertrou en aan Hom gehoorsaam is, sal Hy self die vyand se 

mure omgooi en oorwinning bring. Wanneer ons kies om op die Here te vertrou en 

aan Hom gehoorsaam te wees, hoef ons nie bang te wees dat die duiwel ons 

gedagtes verander nie. Ons sal presies weet hoe om op te tree soos kinders van die 

Here en Hy sal aan ons oorwinning gee.      
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In die boek Nehemia lees ons van ’n man wat in getrouheid aan die Here en 

gehoorsaamheid aan Sy plan die onmoontlike bereik het.  In hierdie verhaal is daar 

toevallig ook ‘n groot muur betrokke. 

Toe Nehemia uitvind dat die mure van Jerusalem verwoes is, was hy baie ontsteld. Hy 

het geweet dat hy iets aan die saak moet doen. Sonder mure sal die vyand die stad 

binnedring en verder verwoes. Hy was een van die Koning van Persië se mees vertroue 

handlangers. Die Koning het opgemerk dat Nehemia baie ontsteld was. Toe Nehemia 

hom vertel het van die verwoesting van Jerusalem se mure, het hy vir Nehemia gesê 

dat hy tyd kan afkry om die mure te gaan herbou.    

Nehemia het om die stad geloop en gesien dat die skade veel grote ris as wat hy 

gedink het. Hy het egter geweet dat met God se hulp sal die mure weer herbou kan 

word. Nehemia het al die manskappe en families in groepe ingedeel en saam het 

hulle begin om die mure te herbou. Soos wat die mure al hoe hoër geword het, het 

die vyand dit begin opmerk. Hulle het gereed gemaak om die stad weer binne te val 

en te verwoes. So het dit gebeur dat Nehemia en die manskappe met ‘n wapen in 

die een hand moes verder bou.  

Na net 52 dae was die mure van Jerusalem weer herbou. Ons kan ‘n baie 

waardevolle les uit die verhaal van Nehemia leer. Alhoewel Hy op God vertrou het vir 

die onmoontlike taak, het hy bly uitkyk vir aanvalle teen die vyand. Hy het 

gehoorsaam en getrou bly bou aan die plan wat God vir hulle gehad het, maar hy 

was gereed om die vyand aan te vat en uit te wis sodat die bouwerk kon voortgaan.  

 

Die Here wil ons ook beskerm soos ‘n stad wat ’n muur omsingel. Hy het ’n wonderlike 

plan met ons lewens. Ons moet kies om op die uitkyk te wees vir die wêreld se 

verleidelike sonde. Ons kan dit nie in ons lewens toelaat nie, want dan breek ons God 

se mure van veiligheid af en dit is dan wat ons seerkry. Ons het elkeen ’n keuse oor 

die dinge wat ons in ons lewens toelaat. Laat ons dan gehoorsaam en in vertroue bou 

aan God se plan vir ons lewens en kies om die vyand en sy versoekings af te weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiwiteit: Vind jou veiligheid in vertroue 

en gehoorsaamheid 
Lees saam: Psalm 33:18-22, Jesaja 26:1-6, 2 Kor. 10:3-6 

Gesels saam: Vandag het ons gesels oor die belofte van die Here dat Hy ons sal bewaar 

teen ons vyand. Soos ‘n groot muur om ‘n stad, beskerm Hy Sy kinders wat op Hom 

vertrou en wat kies om gehoorsaam te wees aan Sy opdragte.  

Kom ons speel ‘n speletjie om te dink oor hoe belangrik dit is om gehoorsaam te wees 

en op Hom te vertrou.  

1. Deel vir elke kind ‘n Gehoorsaam en Vertrou aktiwiteitsvel uit. 

2. Laat die kinders die aktiwiteitsvel versier en ‘n Chinese waaiertjie vou met die 

aktiweitsvel. Demonstrasie sal gedoen word voor die tyd.  

3. Blaas die ballon op en plaas hom aan die een punt van die tafel. 

4. Kinders moet nou as ‘n span die ballon aan die ander kant van die tafel kry 

sonder om aan die ballon te raak. Hulle mag slegs met die waaiertjies in hul 

hande die ballon waai na die ander kant toe.    

5. Wanneer die kinders aan die linkerkant van die tafel ’n aksie uitvoer, moet hul as 

‘n span die woord “vertroue” saam sê.    

6. Wanneer die kinders aan die regterkant van die tafel ’n aksie uitvoer, moet hul as 

‘n span die woord “gehoorsaamheid” saam sê.    

*Samevatting: Kan julle sien hoe belangrik dit is vir ‘n kind van die Here om te vertrou 

op Hom, maar ook om gehoorsaam te wees? Albei van hierdie dinge is ons wapens 

om teen die vyand te baklei. Ons kan nie op ons eie krag teen die duiwel veg nie. 

Gelukkig wil die Here so graag vir ons beskerm teen die duiwel.   
 

Gesels oor die volgende terwyl kinders aan hul kunswerke werk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verken julle gedagtes:  

Paulus praat in 2 Kor. 10:3-6 dat die Here vir ons kragtige wapens gee om ons vyand te vernietig.  

1. Wie is ons vyand? 
2. Wat wil ons vyand regkry?  
3. Watter wapens gee die Here vir Sy kinders om teen die vyand te veg? 

     

Psalm 33:18-22 leer vir ons dat die Here sorg vir Sy kinders wat op Hom vertrou. 

4. Wat beteken dit om op die Here te vertrou? 

5. Soms gaan kinders van God moet kies om nie deel te neem aan sekere dinge nie, omdat hulle eerder 

kies om op die Here te vertrou. Dink aan ’n paar voorbeelde.  

 

Jesaja 26:1-6 lees ons dat die Here voorspoed en vrede gee vir dié wat gehoorsaam is aan Hom. 

6. Wat beteken dit om gehoorsaam aan die Here te wees? 

7. Soms gaan kinders van God moet kies om gehoorsaam te wees en op te tree, selfs in moeilike situasies. 

Dink aan ‘n paar voorbeelde.  

Gaan lees die verhaal van Nehemia wat die stad se mure herbou het. Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3 

8. Op watter manier was Nehemia gehoorsaam?  

9. Op watter manier het Nehemia op God vertrou?  

10. Wat het Nehemia gedoen toe hy sien dat die vyand hul wil aanval? 

11. Wat kan ons uit die verhaal van Nehemia leer?   

 



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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoorsaam en getrou wil ek vertrou en aan Sy plan vir my 

lewe bou. Die duiwel kan vergeet om my mure af te breek 
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Vastrap Vasteland 
Episode 4: 

Die groot muur van China 
 

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 Groot muur van China besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 

China is bekend vir die yslike 

muur van 21 196km lank wat 

aan die Noordekant van die 

grens van die land gebou is.   

Die muur is deel van die Sewe 

Wêreld Wonders en is gebou 

om die land se inwoners teen 

vyande te beskerm. 
 

 
Vind veiligheid in vertroue en gehoorsaamheid 
Die Here bewaar Sy kinders wat op Hom vertrou en in 

gehoorsaamheid aan Sy opdragte uitleef. Nehemia het in vertroue en gehoorsaamheid 

‘n muur gebou   

Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3 

Een van 

die 7 

Wêreld 

Wonders 
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Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 

Knap gedaan Vastrap Dappertrappers verkenners! 
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: 

Verkenningsnotas:  
Ek het vandag geleer:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verken julle gedagtes:  

Paulus praat in 2 Kor. 10:3-6 dat die Here vir ons kragtige wapens gee om ons vyand te vernietig.  

12. Wie is ons vyand? 
13. Wat wil ons vyand regkry?  
14. Watter wapens gee die Here vir Sy kinders om teen die vyand te veg? 

     

Psalm 33:18-22 leer vir ons dat die Here sorg vir Sy kinders wat op Hom vertrou. 

15. Wat beteken dit om op die Here te vertrou? 

16. Soms gaan kinders van God moet kies om nie deel te neem aan sekere dinge nie, omdat hulle eerder 

kies om op die Here te vertrou. Dink aan ’n paar voorbeelde.  

 

Jesaja 26:1-6 lees ons dat die Here voorspoed en vrede gee vir dié wat gehoorsaam is aan Hom. 

17. Wat beteken dit om gehoorsaam aan die Here te wees? 

18. Soms gaan kinders van God moet kies om gehoorsaam te wees en op te tree, selfs in moeilike situasies. 

Dink aan ‘n paar voorbeelde.  

Gaan lees die verhaal van Nehemia wat die stad se mure herbou het. Nehemia 1-4, 6:15-16, 8:1-3 

19. Op watter manier was Nehemia gehoorsaam?  

20. Op watter manier het Nehemia op God vertrou?  

21. Wat het Nehemia gedoen toe hy sien dat die vyand hul wil aanval? 

22. Wat kan ons uit die verhaal van Nehemia leer?   

 

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: 

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

.................................................................................................................. 
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Gehoorsaam 
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