
 

 

 

 

 

Episode 7: Piramiede van Giza    

Kerngedagte: Die piramiede van Giza is enig in sy soort, omdat sy 4 sye so belyn is 

dat dit as rigtingwysers gebruik kan word om Noord, Oos, Suid en Wes uit te ken. Ons 

behoort ook onsself so te belyn in ons vriendskap met Jesus, dat ons as rigtingwyser 

na Jesus optree tussen ons vriende en familie.  

 

Doelwit: Kinders sal leer hoe belangrik dit is om as rigtingwyser na Jesus te leef tussen 

hul familie en vriende. Hul gaan nadink oor die invloed wat hul het in hul vriendekringe 

en hul gaan kyk na praktiese wyses waarop hul ‘n Jesus invloed kan hê op hierdie 

vriendekringe.    
             

Sleutelteks: Spreuke 27:17, Johannes 15:14-15, Prediker 4:9-10 

Bybelverhaal: Die een wat Jesus liefhet – Johannes 19:17-27 

Opsomming: 

So tussen die kamele met hul hobbel rûe en die hoë sandheuwels wat so vêr soos die 

oog gesien kan word, staan die piramiede van Giza in al sy glorie. Hierdie piramiede 

is bekend bo al 118 ander piramiedes wat al langs die Nylrivier te vinde is. Die 

piramiede van Giza is enig in sy soort, omdat sy 4 sye so belyn is, dat dit as rigtingwysers 

gebruik kan word om Noord, Oos, Suid en Wes uit te ken. Die piramiede van Giza kan 

vir ons ‘n waardevolle les leer. Ons behoort ook tussen al ons vriende uit te staan as 

die een wat altyd soos ‘n rigtingwyser optree vir Jesus. In elke vriendekring is daar 

verskillende rolle wat elkeen speel. Ons as kinders van Jesus moet so naby aan Jesus 

leef, dat dit ons hele vriendekring sal vorm om soos Hy te leef. Jesus was die beste 

vriendemaker wat daar nog ooit was. Wanneer ons kies om ons vriendskap met Jesus 

as die belangrikste vriendskap te ag, sal Hy ons vorm om ander na Hom toe lei met 

ons vriendskap. 

 

Die bekende Spreuke 27:17 lui: ”Yster slyp yster en vriende vorm mekaar.” Jy het al 

iewers in jou lewe ‘n ouer of onderwyser gehad wat jou herinner het aan hierdie vers 

wanneer dit kom by die vriende wat jy kies. Johannes is die persoon wat seker die heel 

beste keuse gemaak het, toe Hy gekies het om deur ’n vriend gevorm te word. Jesus 

het 12 dissipels gehad wat baie naby aan Hom geleef het. Van al hierdie dissipels, is 

Johannes die enigste een wat na homself verwys as die een vir wie Jesus lief was 

(Johannes 19:26-27). ’n Mens sou wonder waar Johannes die selfvertroue gekry het 

om na homself so te verwys, maar dit word duidelik dat Johannes net so lief vir Jesus 

was. Jesus het selfs vir Johannes vertrou om na Sy ma om te sien na Sy kruisiging. Na 

Jesus se dood, het Jesus Johannes se lewe gebruik om mense nader aan Hom te 
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bring.  Jesus het selfs aan Johannes verskyn, sodat Johannes dit wat hy van die Hemel 

gesien het vir ons in Openbaring kon opteken.    
 

Die wêreld glo vas daarin dat ‘n mens ‘n vriend moet wees om ‘n vriend te hê. 

Alhoewel daar baie waarheid in hierdie gesegde opgeteken is, leer die Bybel vir ons 

dat ‘n vriendskap tussen jou en Jesus die belangrikste vertrekpunt is om ‘n goeie vriend 

te wees. Jesus noem ons self Sy vriende, wanneer ons kies om gehoorsaam aan Sy 

opdragte te wees. Jesus was die beste vriendemaker wat daar nog ooit was. Hy het 

vriende gemaak met verskillende mense in Sy lewe op aarde.  Deur elke vriendskap 

wat Hy gevorm het, het Hy mense nader aan die Vader gebring. Wanneer ons kies 

om Jesus ons beste vriend te maak, sal Hy vir ons wys hoe ons ook as ‘n vriende maker 

kan leef en hoe ons ander mense na Hom toe kan lei.  

 

Johannes het homself as een van Jesus se beste vriende gesien. Soos wat die 4 rigtings 

(Noord, Oos, Suid en Wes) vir jou kan wys waar jy is, het Johannes in sy nabye 

vriendskap met Jesus die volgende eienskappe by Jesus geleer wat ons in ons eie 

vriendskappe ook kan inbou:  

 

 Jesus wys ons hoe: 
Johannes volg Jesus se 

voorbeeld: 
Gaan maak jy ook so: 

N = Nederig 

Spreuke 3:5 

 

Jesus lê Sy lewe vir Sy vriende af 

(Johannes 15:12-13) 

 

Johannes gooi sy nette 

neer en volg Jesus 

(Matt. 4:19) 

Wees onselfsugtig en stel werklik 

belang in wat in jou vriende se 

lewe aangaan. 

O = Ondersteun 

Spreuke 17:17 

 

Jesus nooi ons uit om na Hom 

toe te kom wanneer ons moeg 

en oorlaai voel (Matteus 11:28) 

 

Na Jesus se dood het 

Johannes na Jesus se ma 

gekyk en haar gehelp 

(Johannes 19:27) 

Wees daar vir jou vriende en help 

hulle met die dinge wat vir hulle 

belangrik is. 

S = Sensitief 

(Sagmoedig) 

Kolossense 3:12-

13 

Jesus sien mense raak wat 

misgekyk word. Hy vra ons om 

dit ook te doen 

(Johannes 13:34-35) 

 

Johannes en Petrus gee vir 

‘n verlamde man meer as 

silwer en goud en 

duisende gee hul harte vir 

Jesus 

(Handelinge 3:1-11) 

 

Sien mense se harte raak. Werk 

sag met hulle en gee vir hulle wat 

hul werklik nodig het. 

W = Wysheid 

Spreuke 27:9 

Jesus praat met wysheid wat 

van God afkom. Hy nooi ons uit 

om ons lewe op Sy woord te 

bou. 

(Matteus 7:24) 

 

Johannes besef dat ’n 

mens werklik geseën is as 

jy God se Woord in jou hart 

aanvaar. 

(Openbaring 1:3) 

 

Wysheid kom nie uit onsself uit nie, 

maar van God af. Mag ons kies 

om altyd vir God vir wysheid te 

vra in die manier waarop ons 

raad vir ons vriende gee. Mag ons 

dit wat in God se Woord staan in 

ons harte inneem en ons 

vriendskappe daarop bou. 

 

 

Die volgende keer wat jy vir iemand vertel van die piramiede van Giza, kan jy hulle 

vertel van hierdie waardevolle geloofsles. Net soos wat hierdie piramiede ‘n 

rigtingwyser is wat anders is as al die ander piramiedes, kan die manier waarop jy ‘n 

vriendskap vorm ook anders wees as jy kies om ‘n rigtingwyser vir Jesus te wees.  Jy 

kan as ’n vriend invloed hê om die mense om jou nader aan Hom te bring en dit begin 

alles by jou vriendskap met Jesus. As jy Sy vriend is, sal Hy vir jou presies wys hoe om 

soos Hy vriende te maak.  Kies om jou vriendskap met Jesus die belangrikste 

vriendskap in jou lewe te maak en ervaar hoe Hy jou vorm om ander nader aan Hom 

te bring.    



Opening:  

Ysbreker aktiwiteit voordat julle met die les begin.  

Welkom by die Kinderkerk! 

Kom ons dans: 

Speel die video waar Annerie die kleuters laat strek en ‘n liedjie laat dans met sy 

bewegings. 

Julle kan maar sit. Sê nou eers bietjie vir my, hoe was julle vakansie? (Laat kleuters 

toe om te deel) Wat het julle alles gemaak?  

 

Wonderlik! Kom ons kyk bietjie waarheen gaan Tannie Mossie hierdie week gaan. Is 

julle gereed vir ‘’n avontuur. As jy is, spring gou 5 keer op en af saam met my 

1...2...3..4...5....Daarsy, sjoe kom ons sit weer.  

Video les: 

Julle sal my nie glo nie, maar dit klink vir my of Tannie Mossie op ‘n avontuur gaan in 

‘n lugballon. Wie van julle wil ook graag in ‘n lugballon vlieg? Kom ons vryf bietjie ons 

luisterore op (Annette sal voor die diens demonstreer) ...laat ek bietjie sien.  Ja, 

perfek! Nou toe, kom ons kyk waarheen gaan Tannie Mossie vandag.   

Speel die kleuterkerk video lessie 

Sjoe, dit was omtrent ’n groot avontuur. Ek dink julle is seker nou lam gesit na ons so 

vêr gevlieg het. Kom ons doen eers ‘’n paar strek oefeninge:  

1. Maats kom ons lig bietjie ons een hand en sit hom bo-oor ons lyf na die ander 

kant toe. Haal diep asem 1...2...3 en asem uit (beweeg dan jou arm weer af) 

 

2. Herhaal na die ander kant toe en herhaal beide kante 3 keer.  

 

3. Pragtig! Laaste oefening, Strek jou arms uit soos Jesus aan die kruis en 

beweeg dit nou oor mekaar nader na jou lyfie toe om vir jouself ‘’n stywe 

stywe druk te gee...sê saam met my “Jesus is lief vir jou!”  

Pragtig, sit gou maats dan gesels ons verder.  

 

 

 



Grootgroep aanbieding:  

Maatjies, wie van julle het maats by die skool of by die kerk? (laat kleuters toe om te 

reageer) Wonderlik ek is bly julle het maatjies. Wie van julle het beste maats? Ag is dit 

nie fantasties nie. Dit is darem lekker om spesiale maats te hê nè julle?  

Weet julle wat het Tannie Mossie vir my geleer vandag? Sy het vir my geleer dat Jesus 

my heel beste maat moet wees. As Jesus my heel beste maat is, gaan Hy vir my wys 

hoe om ‘n baie goeie maat vir ander maatjies te wees.  

Maatjies, hoe dink julle kan Jesus my beste maat word? (laat kleuters toe om te 

reageer) Jong ek dink julle is reg. Wat maak ‘’n mens by die skool as jy wil hê ‘’n maat 

moet saam jou speel? (Laat kleuters toe om te reageer) Ja, jy is reg! ‘’n Mens vra hulle 

of hulle jou maat sal wees en met jou sal speel.  Miskien moet ons vir Jesus vra om ons 

maat te wees. Op watter manier kan ons vir Jesus vra om ons maat te wees? (laat 

kleuters toe om te reageer)  Jong ek dink julle is reg. Ons moet met Jesus praat né, 

ons moet Hom vra om ons beste maat te wees en vir ons te wys hoe ons ‘’n goeie 

maat vir ander kan wees. 

Maats, nou wat maak ‘’n mens met jou beste maatjie? (Laat kleuters toe om te 

reageer) Julle is reg. Mens speel saam hulle natuurlik. Mens vertel vir hulle alles wat op 

jou hartjie is en mens vertrou hulle om mooi na jou te kyk né? Maatjies, ek dink ons 

moet kies dat Jesus ons beste vriend is. Dit beteken ons moet mos tyd vir ons beste 

maat maak. Ons moet met Hom praat en vir Hom vertel hoe ons dag was. Ons moet 

tyd maak en lees uit die Bybel om van Hom te leer. Ons moet ook vertrou op Hom en 

weet in ons harte dat Hy altyd daar is vir ons en vir ons sorg. Ek dink dit is ‘’n goeie 

manier om Jesus jou beste vriend te maak. Haai, dink ek nou aan ‘’n gediggie, spring 

gou op dan sê julle saam met my: 

Jesus is my beste maat, 
(wys met duime na bo) 

Ek maak op Hom staat 
(wys duime na self) 

Om vir my te wys en te leer 
(Wys bid handjies en dan oop hande teen mekaar soos boek) 

hoe om ‘’n goeie vriend te wees 
(wys duime na bo) 

 
Pragtig maats, kom ons sê weer vir mekaar wie ons beste maat moet wees:  
 

Jesus is my beste maat, 
(wys met duime na bo) 

Ek maak op Hom staat 
(wys duime na self) 

Om vir my te wys en te leer 
 (Wys bid handjies en dan oop hande teen mekaar soos boek) 

hoe om ‘’n goeie vriend te wees 
(wys duime na bo) 

 

Pragtig! Maatjies wat dink julle gaan gebeur in ons lewe as Jesus ons beste maat is? 

Julle is reg, Jesus gaan vir ons wys hoe om ‘’n goeie vriend vir ander maatjies te wees. 



Sê gou bietjie vir my, watter dinge kan ons doen om ‘’n goeie vriend vir ander te 

wees? (Laat kleuters antwoord) Ek dink julle is reg. As ons hierdie dinge doen, is ons 

goeie vriende.   

 

Maatjies, Jesus sal vir ons wys hoe om nog baie wonderlike dinge te doen en goeie 

vriende te wees. Hy is soos hierdie padkaart (Wys kaart vir kinders) Ek kan hierdie kaart 

volg sodat ek by ‘’n skatkis kan uitkom en nie sal verdwaal nie. Die piramiede wat 

Tannie Mossie vir ons gewys het in Egipte is ook soos ‘’n padkaart wat jou help om nie 

te verdwaal nie. Nou maatjies, as ons kies dat Jesus ons beste vriend is, dan sal Hy vir 

ons wys hoe om so ‘’n goeie vriend te wees, dat ander maatjies ook sommer Jesus se 

lig in jou lewe sien skyn.  

 

Fantasties. Steek jou hand op as Jesus jou heel beste maat is. Wonderlik. Maatjies, Hy 

sal vir ons wys hoe om ‘’n goeie maat vir ander maatjies te wees. Dankie, dat julle 

saam geleer het vandag. Kom ons gaan maak iets spesiaal by die kunstafels dat ons 

die belangrike lessie kan onthou. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiwiteit:  Jesus is my beste maat 
 

Gesels saam: Maatjies ons moet vir Jesus vra dat Hy ons beste maat sal word. Net soos 

wat ons tyd maak om met ons beste maat te speel, moet ons vir Jesus tyd maak en 

vir Hom vertel hoe ons dag was en wat op ons hartjies is. Wie van julle vertrou julle 

maat? Om te vertrou beteken jy weet jou vriend sal altyd daar vir jou wees? Nou 

maatjies, ons moet ook vir Jesus vertrou en weet dat Hy ons beste maat is en altyd 

daar vir ons sal wees. As Jesus ons beste maat is, sal Hy ook vir ons wys hoe om ‘’n 

goeie vriend vir ander te wees. 

 

Die piramiede wat Tannie Mossie vir ons gewys het in Egipte is soos ‘’n padkaart wat 

jou help om nie te verdwaal nie. Nou maatjies, as ons kies dat Jesus ons beste vriend 

is, dan sal Hy vir ons wys hoe om so ‘’n goeie vriend te wees, dat ander maatjies ook 

sommer Jesus se lig in jou lewe sien skyn. Haai, kom ons maak vir ons so ‘’n piramiede 

om ons te laat onthou dat Jesus ons sal wys hoe om ‘’n goeie vriend vir ander te wees.  

 

Kom ons maak iets om na te dink oor vandag se les. 

1. Deel vir die kinders die volgende items uit: 

 ‘n Driedimensionele piramiede templaat 

 

2. Laat die kinders elke sy van die templaat versier 

 

3. Help kleuters om die templaat uit te knip en te plak 

 

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 kan bid en vir Jesus nooi om my 

beste maat te wees 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

Jesus is my beste maat, 
ek maak op Hom staat 

Om vir my te wys en te leer 
hoe om ‘’n goeie vriend te wees 

 

 

 

 

 



 

 

Vastrap Vasteland 
Episode 7: 

Piramiede van Giza 
 

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 Piramiede van Giza  in  

Egipte besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 
Hierdie piramiede is enig in sy soort, omdat sy 4 sye as rigtingwysers gebruik kan word om Noord, Oos, 

Suid en Wes uit te ken. As ons Jesus ons beste vriend maak, sal Hy ook vir ons wys op watter manier ons 

‘’n goeie vriend vir ander kan wees.  

   

My vriendskap met Jesus moet my rigtingwyser wees vir my vriendskap met ander  

Jesus is my beste maat,  

ek maak op Hom staat  

Om vir my te wys en te leer  

hoe om ‘n goeie vriend te wees 
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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. Die onderstaande tabel gee ‘n opsomming van hoe ons Jesus se rigtingwysers in 

vriendskap kan uitleef.  

1. Gebruik die piramiede wat jou kleuter gemaak het om te gesels oor die manier waarop 

Jesus ons beste vriend kan wees.  

 

2. Gesels oor die manier waarop jou vriendskap met Jesus vir jou gaan help om ‘’n goeie 

vriend vir ander ook te wees,  

 

3. Kyk na die onderstaande tabel. Die Graad 1-5 klasse het gaan kyk na spesifieke 

eienskappe wat Jesus in sy vriendskap met ander uitgeleef het. Werk hierdie eienskappe 

in julle weeklikse gesels in. Verduidelik die eienskap vir jou kleuter en dink aan praktiese 

voorbeelde.   

 Jesus wys ons hoe: 
Johannes volg Jesus se 

voorbeeld: 
Gaan maak jy ook so: 

N = Nederig 
Spreuke 3:5 

 

Jesus lê Sy lewe vir Sy 

vriende af 

(Johannes 15:12-13) 

 

Johannes gooi sy nette 

neer en volg Jesus 

(Matt. 4:19) 

Wees onselfsugtig en stel werklik 

belang in wat in jou vriende se lewe 

aangaan. 

O = Ondersteun 
Spreuke 17:17 

 

Jesus nooi ons uit om na 

Hom toe te kom 

wanneer ons moeg en 

oorlaai voel (Matteus 

11:28) 

 

Na Jesus se dood het 

Johannes na Jesus se 

ma gekyk en haar 

gehelp (Johannes 

19:27) 

Wees daar vir jou vriende en help 

hulle met die dinge wat vir hulle 

belangrik is. 

S = Sensitief 
(Sagmoedig) 

Kolossense 3:12-13 

Jesus sien mense raak 

wat misgekyk word. Hy 

vra ons om dit ook te 

doen 

(Johannes 13:34-35) 

 

Johannes en Petrus gee 

vir ‘n verlamde man 

meer as silwer en goud 

en duisende gee hul 

harte vir Jesus 

(Handelinge 3:1-11) 

 

Sien mense se harte raak. Werk sag 

met hulle en gee vir hulle wat hul 

werklik nodig het. 

W = Wysheid 
Spreuke 27:9 

Jesus praat met 

wysheid wat van God 

afkom. Hy nooi ons uit 

om ons lewe op Sy 

woord te bou. 

(Matteus 7:24) 

 

Johannes besef dat ’n 

mens werklik geseën is 

as jy God se Woord in 

jou hart aanvaar. 

(Openbaring 1:3) 

 

Wysheid kom nie uit onsself uit nie, 

maar van God af. Mag ons kies om 

altyd vir God vir wysheid te vra in die 

manier waarop ons raad vir ons 

vriende gee. Mag ons dit wat in God 

se Woord staan in ons harte inneem 

en ons vriendskappe daarop bou. 

 

 

Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 
 


