
 

 

 

 

 

Episode 6: Die Eiffel Toring 

Kerngedagte: Parys in Frankryk is bekend vir hulle Eiffeltoring. Hy is op die perfekte 

manier gebou, sodat die wind nie hierdie hoë toring kan omwaai nie, omdat die wind 

lekker deur die toring kan beweeg. Ons moet ons harte toets, sodat ons dit ook op die 

regte manier kan bou. Ons gesindheid is die manier waarop ons dinge doen. Ons 

moet kies om altyd ‘n oop hart en goeie gesindheid te hê. Op hierdie manier kan 

Jesus deur ons werk om groot dinge te doen. 1 Kronieke 29:17 

 

Doelwit: Kinders sal leer dat dit nodig is om hul harte te toets, sodat hul lewens op  

                  ‘n goeie gesindheid gebou sal word. Op hierdie manier kan hul   

                  lewens oop voor die Here gestel word, sodat Hy dit kan gebruik tot Sy  

                  heerlikheid.  
             

Sleutelteks: Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 

Bybelverhaal: Dawid doen sy deel om die tempel te laat bou – 1 Kronieke 28, 29 

Opsomming: 

Die stad van Parys in Frankryk is bekend vir die Eiffel Toring. Hierdie 324m hoë struktuur 

het ‘n ongelooflike unieke ontwerp. Die kombinasie van ligte materiaal en sy goed 

ontwerpte aërodinamiese uitleg maak dat wind maklik deur die oop struktuur kan 

vloei. Dit is ook merkwaardig dat die Eiffel toring, wat aanvanklik net vir 20 jaar sou 

staan, al soveel veelsydige doele gedien het oor die tyd heen.  Die hoë toring het 

gedien as uitkykpunt en ook as radio en telekommunikasietoring om mense in die stad 

met mekaar te verbind. Verder is daar ook ‘n poskantoor, ’n woonstel, sjampanje 

kroeg, wetenskaplike laboratorium en selfs ‘n bomskuiling te vinde in die Eiffeltoring.   

 

Om veeldoelig in die Here se diens te staan sodat Sy lig deur ons lewens kan vloei is 

seker een van die grootste begeertes vir ‘n kind van die Here. Ons wil graag ervaar 

hoe ons lewens oop voor die Here is, sodat Hy elke faset van ons lewens kan gebruik 

om ander te bereik. Filippense 4:8-9 leer vir ons dat die Here by ons sal wees en deur 

ons sal werk wanneer ons die regte gesindheid het. Jou gesindheid is die hart 

waarmee jy iets doen. Die goeie gesindheid waarvan ons in Filippense lees, is ‘n 

gesindheid waar ons alles wat ons doen, sal doen soos wat die Bybel vir ons leer. 

Dawid is vir ons ‘n groot voorbeeld van iemand wat die regte gesindheid gehad het. 

Sy lewe was oop voor die Here en die Here het hom gebruik om soveel goeie dinge 

te doen. Die Here het Dawid se diensbare hart en gesindheid gebruik om in elke 

seisoen van sy lewe mense nader aan die Here te bring (van skaapwagter to 

vlugteling tot koning). Dawid se sukses as Koninkrykbouer lê daarin dat hy besef het 
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hoe belangrik dit is om sy hart te toets, sodat dit oop voor die Here lê. Hy het gereeld 

vir die Here gevra om hom te help, sodat hy sy lewe met ‘n diensbare gesindheid kon 

aanpak. Hy het ook al sy gawes en talente dan ingespan om die Here se wil vir sy 

lewe uit te leef.  

   

Een van die mooiste verhale van Dawid is aan die einde van sy Koningskap. Dit was 

sy grootste begeerte om ‘n tempel vir die Here op te rig. ‘n Heilige Huis van die Here 

waar mense Hom kon gaan dien en waar die Verbondsark  van die Here ’n tuiste kon 

vind. Die Here het egter aan Dawid openbaar dat hy nie die een sou wees wat hierdie 

tempel oprig nie,  maar dat sy seun Salomo dit sou doen. Alhoewel David se droom 

vir iemand anders bedoel is, het die boodskap van God nie Dawid se begeerte om 

die Huis vir die Here te bou verander nie. Hy het met ‘n diensbare gesindheid 

doelgerig voortgesit om kosbare edelstene, goud, silwer en ander boumateriaal 

bymekaar te maak, sodat die tempel gebou kan word. Hy het selfs aan die einde van 

sy lewe al sy besittings geskenk vir die bou van die tempel.  

 

In 1 Kronieke 29 lees ons hoe Dawid die Here loof en prys vir al die materiaal wat hulle 

bymekaar kon maak en die hande wat bereid is om te help om die tempel te bou. 

Hy bring eer aan die Here en dank Hom dat Hy dit moontlik gemaak het vir hulle om 

soveel te kon gee. In hierdie gedeelte lê hy hul lewens oop voor die Here en vra hy 

weer vir die Here om hulle harte te toets, sodat dit wat hulle na die Here bring geseën 

kon word.  

 

Ons kan baie leer by die verhaal van Dawid. Hy het besef hoe belangrik dit is om 

gereeld sy hart oop te lê voor die Here vir die Here te vra om sy hart te toets. Dawid 

het sy lewe ontwerp volgens die wil van die Here en die Here se lig het deur elke 

seisoen van Dawid se lewe gevloei. Dawid het gestreef daarna om met ‘n diensbare 

gesindheid te leef. In Filippense 4:8-9 leer ons meer oor die ontwerp van so ’n 

gesindheid. Dit is ‘n lewe waar alles wat ons doen, getuig van wat reg en edel is. Elke 

aksie word met ’n rein en opregte hart gedoen, sodat jou lewe eer aan die Here kan 

bring. ‘n Lewe wat getuig van die Here is ‘n lewe waar elke deel van jou hart aan die 

Here behoort en oop voor Hom lê. Daar is nie plek vir verskuilde agendas of 

selfsugtigheid nie.  

 

Wanneer ons weer na die oop en aërodinamiese ontwerp van die Eiffeltoring se 

struktuur kyk, sal ons onsself kan herinner aan hoe belangrik dit is om ons eie lewens 

oop voor die Here te stel. Ons moet kies so om ons lewens so te bou dat die Here se 

lig deur ons lewens kan vloei. Ons sal onthou dat ons gereeld vir die Here moet vra 

om ons harte te toets, sodat ons alles wat ons aanpak sal doen sodat Hy verheerlik sal 

word. Ons sal Hom vra om elke deel weg te vat in ons harte waar ons nog nie opreg 

is nie en waar ons selfsugtig wil raak. Ons sal Hom vra om elke deel van ons lewens vir 

Hom te neem en om dit te gebruik tot Sy eer.  Wanneer mense dan na ons lewens 

kyk, sal hul dadelik vir Jesus kan raaksien.  

 

 

Aktiwiteit: Bou ‘n oop hart   
 

Lees saam: Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 



Gesels saam: Vandag het ons die Eiffeltoring besoek en meer geleer oor die wonderlike 

manier waarop hy gebou is. Omdat hy so oop gebou is, kan die wind maklik deur hom 

beweeg. Hierdie toring kan ons herinner aan die manier waarop ons ook met ‘n oop 

hart vir die Here moet leef. Ons moet kyk na die manier waarop ons aan ons harte 

bou, sodat ons alles met ‘n goeie gesindheid sal doen. ’n Mens se gesindheid is die 

hart waarmee jy iets doen. As ons kies om altyd alles wat ons doen met ‘n goeie hart 

te doen en voluit te doen, kan die Here ons vir groot dinge gebruik.  

Kom ons raak bietjie kreatief en probeer ‘n oop hart te bou om ons aan hierdie 

belangrike boodskap te herinner 

1. Deel vir elke kind die volgende items uit: 

 tandestokkies 

 Lekkertjies 

 ’n Gesindheid aktiwiteitsvel 

 

2. Kinders moet die stokkies en die lekkertjies gebruik om oop harte te probeer bou  

 

3. Plaas nou die oop harte op die aktiwiteitsvel. NEEM DIE KINDERS SE 

AKTIWITEITSVELLE AF EN STUUR ASB. VIR ANNETTE  

 

4. Probeer nou met ‘’n pen of potlood hierdie struktuur aftrek op jou aktiwiteitsvel 

en versier die hart op jou aktiwiteitsvel.  

 

 

*Samevatting: Gesels weer met die kinders oor wat dit beteken om ‘’n oop hart te hê 

en om alle smet ‘’n goeie gesindheid aan te pak, selfs al gaan dinge nie soos wat ons 

wil hê dit moet gaan nie. Gebruik Dawid se lewe om vir hulle te verduidelik hoe die 

Here hom “veeldoelig” kon gebruik tot Sy eer.   

 

Gesels oor die volgende terwyl kinders aan hul kunswerke werk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verken julle gedagtes:  

Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 

In Filippense 4:8-9 leer ons hoe ons moet leef met die regte gesindheid.  

1. Wat beteken gesindheid? 
2. Maak ‘n lys van al die dinge wat jy in hierdie gedeelte raaklees, wat jou sal help om met ’n 

goeie gesindheid te leef.   
3. Watter van hierdie dinge is nog vir jou moeilik om te doen wanneer jy iets moet doen waarvan 

jy nie hou nie? 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesindheid  
 

 
Jou gesindheid is die hart waarmee jy dinge doen. Partykeer moet ons dinge doen wat ons nie lus is om te 

doen nie. Ander kere het die Here ‘n ander plan vir ons lewens as wat ons oor gedroom het. Mag ons elke 

dag kies om te bou aan ’n oop hart. ‘n Hart wat gereed staan om met ’n goeie gesindheid alles aan te pak, 

sodat die Here groot dinge deur ons lewens kan doen.    

 

 

Ek wil kies  (wys duime na jouself) 

om my hart oop te bou, (Bou vuiste op mekaar) 

met ‘n goeie gesindheid (maak hartjie met hande) 

kan Hy my vertrou. (Wys duime na bo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die 

Here deur jou leef 

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here 

deur jou leef 

Naam: 
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Vastrap Vasteland 
Episode 6: 

Die Eiffel Toring 
 

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 Eiffel Toring in Parys  

in Frankryk besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vastrap Feit: 

Die stad van Parys in Frankryk is bekend vir die Eiffel 

Toring. Hierdie 324m hoë struktuur is bekend vir sy 

ingewikkelde ontwerp. Alhoewel hy nie deel vorm van 

die Sewe Wonders van die Wêreld nie, lê hier ’n baie 

belangrike geloofsles vir ons opgesluit. Die kombinasie 

van ligte materiaal en sy goed ontwerpte 

aërodinamiese uitleg maak dat wind maklik deur die 

oop struktuur kan vloei. Dit is ook merkwaardig dat die 

Eiffel toring, wat aanvanklik net vir 20 jaar sou staan, al 

soveel veelsydige doele gedien het oor die tyd heen. 

Die hoë toring het gedien as uitkykpunt en ook as radio 

toring. Verder is daar ook ‘n poskantoor, ’n woonstel, 

sjampanje kroeg, wetenskaplike laboratorium en selfs ‘n 

bomskuiling te vinde in die Eiffeltoring. 

 

   

Met ‘n oop hart en goeie gesindheid kan die Here deur jou 
leef. 

Ons moet ons harte toets en ons lewens oopstel vir die Here. Dawid se verhaal leer ons 

so mooi hiervan in 1 Kronieke 28 en 29 

Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 



Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 

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: 

 Verken julle gedagtes:  

Fil. 4:8-9, Psalm 139:23-24, 1 Kronieke 29:17 

In Filippense 4:8-9 leer ons hoe ons moet leef met die regte gesindheid.  

13. Wat beteken gesindheid? 
14. Maak ‘n lys van al die dinge wat jy in hierdie gedeelte raaklees, wat jou sal help om met ’n 

goeie gesindheid te leef.   
15. Watter van hierdie dinge is nog vir jou moeilik om te doen wanneer jy iets moet doen waarvan 

jy nie hou nie? 
     

In Psalm 1369:23 – 24 vra Dawid vir die Here om sy hart te deursoek. Hy vra die Here om te kyk of hy nie 

op die verkeerde pad is nie. Hy vra ook dat die Here hom dan op die regte pad sal lei.  
 

16. Waarom is dit vir ons so belangrik om ons harte te toets? 

17. Wat gebeur wanneer ons dinge doen met ‘n selfsugtige hart of met ‘n slegte gesindheid?  

18. Hoe kan ons ontslae raak van die slegte dinge in ons harte wat maak dat ons ‘n slegte 

gesindheid het?  

 

1 Kronieke 29:17 sê dat God wil hê dat Sy kinders ’n opregte hart sal hê. Wanneer ons met ‘n opregte 

hart dinge doen en ons gawes vir die Here gee, sal Hy by ons wees en ons seën. 
  

19. Wat gebeur wanneer ons dinge doen met ‘n goeie hart en met ’n Bybelse gesindheid?  

20. Watter dinge wat jy elke dag moet doen, is vir jou maklik om met ‘n goeie gesindheid te doen?  

21. Watter dinge wat jy elke dag moet doen, is vir jou moeilik om met ‘’n goeie gesindheid te doen?  

1 Kronieke 28 en 29 vertel vir ons hoe die Here vir Dawid gesê het dat hy nie die een sou wees wat die 

tempel sou bou vir die Here nie. Al was dit Dawid se droom om dit te doen, het die Here vir hom gesê 

dat sy seun Salomo die tempel sou bou. Dawid het gekies om steeds sy seun te help en het met ’n 

goeie gesindheid vir Salomo gehelp om alles bymekaar te maak wat hulle sou nodig kry.  
  

22. Hoe dink julle moes Dawid gevoel het toe die Here vir hom gesê het dat hy nie die een sou wees 

wat die tempel gebou het nie?  

23. Dawid het gekies om steeds met ‘n goeie gesindheid te help, hoe het die Here vir Dawid gebruik 

om steeds deel van die bou van die tempel te wees?   

24. Hoe kan jy die manier waarop die lig so maklik deur die oop Eiffeltoring beweeg gebruik om vir 

iemand te vertel hoe belangrik dit is om ons harte te toets vir die regte gesindheid? Gebruik 

die struktuur wat jy gebou het in die klas daarom verder te verduidelik.  
(Wanneer ons ons harte toets kan ons die Here vra om die dinge te verwyder wat selfsugtig is. Ons moet ons gesindheid regkry, 

sodat ons ons lewens oop voor die Here kan plaas. Dan kan Sy lig deur ons lewens werk om ander te bereik) 

 


