
 

 

 

 

 

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.    



Aktiwiteit:  Die rigtingwyser in jou 

Vriendekring 
 

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

Gesels saam: 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.    

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 

 ‘n Vierkantige blokkie papier met die Woord Jesus op 

 

2. Elke sy van die templaat het ’n opdrag aan die een kant. Lees die 4 opdragte vir 

die klas. Skep ‘n omgewing waar kinders werklik kan nadink oor elkeen van 

hierdie opdragte. Kinders moet dit wat hul dink en voel neerskryf op elke sy se 

binnekant soos wat hul deur die opdrag werk.   

  

3.  Wanneer hul klaar geskryf het, kan hul die templaat uitknip op sy lyne en aan die  

kant waar die opdrag geskryf is versier – hierdie kant gaan buite wees wanneer 

die piramiede  geplak word.  

 

4. Vou nou die templaat op sy stippellyne na binne, sodat dit wat hul geskryf het 

aan die binnekant is en die sye wat hul versier het aan die buitekant is.  

 

5. Maak ‘n papierballetjie van die blokkiespapier waarop Jesus staan en plaas dit 

los in die middel van die piramiede voordat jy dit toeplak, sodat jy die balletjie 

kan hoor wanneer jy die piramiede skud.    

 

*Samevatting: Die Piramiede van Giza het baie verskuilde kamers en skatte wat daarin 

opgesluit is. Vandag het ons ons eie geheime boodskappe geskryf oor ons 

vriendskappe. Dink gereeld na oor dit wat jy geskryf het en vra Jesus om jou te help 

hiermee. Jy kan ook hierdie vriendskap piramiede gebruik om ander te help om ook 

’n vriend soos Jesus te wees vir hulle mense.   

 

Gesels oor die eienskappe van vriendskap wat Jesus uitgeleef het en hoe ons dit 

kan gaan uitleef: 

 



 

 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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. As jou vriende jou moet beskryf, watter rol 
speel jy in julle vriendekring? 
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4. Watter dinge keer jou om as rigtingwyser na 
Jesus op te tree tussen jou vriende? Praat met 

Jesus oor hierdie dinge.  



 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

 

 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

Jesus 
Gesels met Jesus oor die vriendskap 

wat jy met Hom het. Hoe sal jy dit 

graag wil verbeter? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 
Die piramiede van Giza is bekend bo al 118 ander piramiedes wat al langs die Nylrivier te vinde is.  

Alhoewel hy nie deel vorm van die Sewe Wonders van die Wêreld nie, lê hier ‘n wonderlike geloofsles 

vir ons opgesluit. 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.  

   

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

Johannes was die dissipel vir wie Jesus baie lief was. Jesus het Hom vertrou om te sorg vir 

iemand vir wie Hy baie lief was. Jesus sal my ook wys hoe om ‘n goeie vriend vir ander te wees. 

Hy vertrou ons ook om vir Sy mense te sorg. – Johannes 19:17 

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

 

 



 

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. Neem hierdie week tyd om te gaan kyk na elkeen van die eienskappe wat Jesus in Sy 

vriendskappe met ander uitgeleef het. Gesels oor die manier waarop Johannes Jesus se 

voorbeeld gevolg het.  

 

2. Gesels oor die manier waarop jy in jou eie vriendskappe ook hierdie bogenoemde 

eienskappe kan uitleef.  

 

3. Besluit elke dag op ‘n aksie wat jy gaan uitvoer om die eienskap waaroor julle gesels het 

te gaan uitleef in jou vriendekring.  

 

4. Gesels met jou gesin oor hoe die aksie wat jy uitgevoer het jou vriendekring beïnvloed het.  

 

 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: 
 


