
 

 

 

 

 

Episode 9: Machu Picchu   

Kerngedagte: Machu Picchu is ’n stad wat al vir duisende jare onveranderd bly 

staan. Die ou murasies is nog presies in plek ten spyte van die feit dat daar baie 

aardskudding plaasvind. Die geheim is dat die stene so styf teenmekaar gepak is, dat 

daar nie eers ander boumateriaal tussen die stene is om hulle aan mekaar te hou nie.  

Ons geloofslewe moet ook op hierdie beginsel gebou word. Ons moenie toelaat dat 

moeilike tye tussen ek en my verhouding met die Here kom nie. 

 

Doelwit: Kinders sal leer dat dit belangrik is om ons harte vir die Here oop te stel, veral 

in moeilike tye. Ons kan nie toelaat dat seer en woede ’n wig tussen ons en die Here 

dryf nie. Die Here beloof om ons in Sy groot liefde te versorg wanneer ons met al 

hierdie dinge na Hom toe gaan.     
             

Sleutelteks: Psalm 121:1-3, Rigters 5:5, Jesaja 54:10,  Psalm 103:8-18 

Bybelverhaal: Elia stort sy hart uit voor die Here  - 1 Konings 17 - 19 

Opsomming: 

Diep in die Andes gebergtes lê die antieke stad Machu Picchu. Dit was ‘n stad 

opgebou deur die Inka bevolking in die 1500’s. Vandag is die stad verlate, maar dien 

as ’n groot aantrekking vir toeriste.  Peru is bekend vir aardbewings en oor die tye 

heen is daar al stede wat heeltemal verwoes is deur aardbewings. Wat Machu Picchu 

so merkwaardig maak is dat dit vir eeue heen onveranderd bly staan, ten spyte van 

die feit dat daar geen materiaal gebruik is om die stene aan mekaar te hou nie. Die 

stene is gevorm om presies op mekaar te pas en is so styf teen mekaar gepak dat 

daar nie eers ‘n papier tussen die stene sal kan inpas nie. Tydens ’n aardbewing, 

beweeg die klippe saam, maar val dan weer presies in plek.  Ons geloofslewe moet 

ook op hierdie beginsel gebou word. Ons moenie toelaat dat moeilike tye maak dat 

daar enige iets tussen my en verhouding met die Here kom nie. Ons moet juis in hierdie 

tye vashou aan Hom, ons harte oop lê voor Hom en met Hom praat. Hy beloof om 

ons ten spyte van die seer en verwyte te versorg.   

 

Mense kan so maklik, soos die murasies van ‘n gebou, omgeslaan word deur moeilike 

tye. Tye waar dit voel of die mat onder ons uitgeruk word en daar net nie meer hoop 

is nie. Dit is vir ons as mense so maklik om in hierdie tye iemand te soek om te blameer 

vir al die seer wat ons ervaar. Wanneer ons nie iemand kan vind om te blameer nie, 

wil ons die Here blameer vir wat gebeur het. Soms maak die seer en die bitterheid dat 

ons nie eers dink daaraan dat ons die Here blameer nie. Ander kere, voel ons so 

skuldig dat ons die Here blameer, dat ons dan nog vêrder weg beweeg van Hom af. 
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Ons wil nie met Hom praat oor die feit dat ons Hom blameer nie, want ons is bang dat 

Hy ons sal straf in Sy woede. Dan, skuif die soet woorde van Jesaja 54:10 soos ‘n 

vertroostende wind onder ons voete in en lig ons op. “Berge kan padgee en heuwels 

kan wankel, maar My liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vredeverbond met jou 

sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou lief het.”  Ons sal nooit die krag van God se 

genade en liefde kan begryp nie, omdat ons mense so maklik omgewaai word deur 

oorweldigende emosies tussen mekaar. Hierdie sondige wêreld leer vir ons van kleins 

af om enige woede of verwyte wat na ons kant toe kom te teenkant met ‘n groter 

skaal woede en verwyte.  Die Here redeneer nie soos ‘n mens nie. Hy verstaan presies 

hoe ons harte werk, maar Sy manier is nie ons manier nie. Ons word omgeslaan deur 

emosies, maar Hy nie.  Die Here het vir ons so mooi in Elia se lewe kom wys hoe Hy 

reageer wanneer ons met Hom praat oor die oorweldigende emosies wat ons wil 

wegsteek.  

 

Elia was ‘n profeet van die Here. Hy het so baie wonderwerke gesien. In sy 

onwankelbare geloof het hy beleef hoe die Here vuur uit die Hemel stuur wat ‘n hele 

altaar verteer het. Die Here het vir Elia gebruik om ‘n hele volk weer terug te bring na 

Hom toe. Koning Agab en sy vrou was so woedend daaroor, dat hulle hom wou 

doodmaak. Hierdie gedagte het soveel vrees in Eila gebring, dat hy totaal en al 

omgeslaan en oorweldig gevoel het. Hy het gevlug in die wildernis in om weg te kom 

van alles wat hom so oorweldig. Onder ‘n besembos het Elia gaan sit en gewens dat 

hy eerder dood kon gaan. Die Here het ’n engel na Elia toe gestuur om vir hom kos te 

bring. Elia het daarvan geëet en kon weer verder gaan. Hy het gestap tot by ‘’n grot 

en het besluit om daar te bly. By hierdie grot het die Here self vir Elia gaan ontmoet. 

Toe die Here vir Elia vra wat fout is, het Elia sy hart uitgestort voor die Here. Hy het vir 

die Here presies gesê hoe hy voel. Die Here het nie in woede terug reageer nie. Hy 

het Elia uitgenooi om uit die grot te kom, omdat die Here self verby Elia sou gaan. 

Daar was ’n sterk aardbewing wat dei hele aarde geskud en geruk het, maar in die 

aardbewing was die Here nie. Daar was ‘n vuur, maar in die vuur was die Here nie. 

Daar kom toe ‘n fluistering in die windstilte. Toe Elia die fluistering hoor, het hy dadelik 

sy gesig toegemaak. Die Here het self met hom gepraat en weer vir hom gevra wat 

fout is. Weer ’n keer het Elia sy hart uitgestort vir die Here en presies vir Hom gesê hoe 

hy voel.  Die Here het weer nie in woede gereageer nie, maar vir Elisa gestuur met ‘n 

nuwe opdrag. Hy moes mense gaan salf. Elia was gehoorsaam en in sy 

gehoorsaamheid het die Here ook vir Elisa gestuur om vir Elia op te volg en saam met 

hom verder te gaan.  

Die Here se manier om te reageer om Elia se gevoelens was nie in woede nie. Hy het 

kos gestuur om Elia weer te versterk en Hy het vir Elia ‘n helper gestuur om saam met 

hom te beweeg. Hierdie verhaal van Elia kan ons so baie leer oor die manier waarop 

die Here reageer wanneer ons met Hom praat. Ons hoef nie die gevoelens van 

woede en verwyte vir Hom weg te steek nie, want Hy is in elk geval bewus daarvan. 

Die Here reageer nie soos mense nie. Wanneer ons ons harte uitstort voor die Here en 

selfs vir Hom sê as ons kwaad is vir Hom of vir Hom blameer vir die wat ons voel, al Hy 

steeds in liefde reageer. Ons Here is groter as die gevoelens wat ons voel of die seer 

wat ons in ons lewens ervaar. Soos die stad Machu Picchu gebou is met stene wat so 

styf teen mekaar gepak is, dat daar niks tussen die stene kan inpas nie, moet ek sorg 

dat daar niks tussen ek en my verhouding met die Here staan nie. Ek kan nie toelaat 

dat gevoelens van woede en verwyte my wegneem van die Here nie. Sy liefde vir my 

bly onveranderd. Sy genade vir my wil my voed juis in die tye wat ek voel dat ek te 

swak is om staande te bly. Hy is groter as die moeilike tyd wat ek deurgaan en as ek 

aan Hom bly vashou, sal ek staande kan bly.  



Partykeer voel ons soveel dinge gelyk dat dit eintlik voel of daar ‘n aardskudding in 

ons harte gebeur. Ons weet partykeer nie eers hoe ons voel nie. As kinders van God 

moet ons versigtig wees dat die dinge wat ons voel nie tussen ons en God of tussen 

ons en mense inkom nie. Dit kan verhoudings baie seermaak. Ons moet altyd kies 

daarom wat ons voel ‘n naam te gee, sodat ons vir God daarvan kan vertel. Wanneer 

ons vir God daarvan wat ons voel vertel, sal Hy ons help daarom wat ons voel op die 

regte manier te hanteer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiwiteit:  Gee jou gevoelens ‘n naam en 

gee dit vir God 
 

Lees saam: Jesaja 54:10, Psalm 121:1-3, Rigters 5:5, Psalm 103:8-18 

Gesels saam: Partykeer voel ons soveel dinge gelyk dat dit eintlik voel of daar ‘n 

aardskudding in ons harte gebeur. Ons weet partykeer nie eers hoe ons voel nie. As 

kinders van God moet ons versigtig wees dat die dinge wat ons voel nie tussen ons en 

God of tussen ons en mense inkom nie. Dit kan verhoudings baie seermaak. Ons moet 

altyd kies daarom wat ons voel ‘n naam te gee, sodat ons vir God daarvan kan vertel. 

Wanneer ons vir God daarvan wat ons voel vertel, sal Hy ons help daarom wat ons 

voel op die regte manier te hanteer.  
  

Kom ons speel ‘n speletjie om ons te herinner aan die waardevolle les. 

1. Deel vir elke kind die volgende uit:  

- ’n Gevoelskubus aktiwiteitsvel 

- ‘n Gevoelens aktiwiteitsvel 

 

2. Laat die kinders die gevoelskubus versier en uitknip 

 

3. Help die kinder som die kubusse te plak  

 

4. Verduidelik vir die kinders die instruksies op die gevoelens aktiwiteitsvel. Indien 

daar tyd oor is, kan julle met die aktiwiteit begin. Moedig kinders aan om hierdie 

aktiwiteit as gesin saam by die huis te doen.  

 

*Samevatting: In hierdie wêreld is daar baie hartseer en kom ons dikwels in situasies waar 

ons oorweldig voel. Mense wil graag vir iemand die skuld gee wanneer hul deur 

moeilike tye gaan. Wanneer ons nie iemand kry om te blameer nie, begin ons selfs die 

Here blameer. Hierdie gedagtes raak soos ‘n groot wig tussen ons en die Here. Ons 

voel hartseer en kwaad oor wat gebeur, maar ons voel ook skuldig omdat ons so 

teenoor die Here voel.   Die Here nooi ons uit om oor al hierdie dinge met Hom te 

praat. Hy verstaan ons en ken ons harte beter as wat ons dit self ken. Alhoewel SY 

liefde nooit teenoor ons verander nie, sal Hy ons help om die dinge wat ons wegvat 

van  Hom af weg te neem, sodat ons weer naby aan Hom sal wees. Op hierdie manier 

sal ons staande kan bly selfs deur die moeilikste tye.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EK KAN AL HIERDIE DINGE VOEL - PARTYKEER IN EEN DAG.  

GEVOELENS GOOI MY ROND EN BONT EN LAAT NIE OP HUL WAG. 

U NOOI MY OM BY U TE SIT - OP U VADER SKOOT.  
OM U VAN AL DIE GEVOEL TE VERTEL - VOOR HULLE MY OMSTOOT! 

1. Gebruik die gevoelskubus om ‘n mond te kies wat vir jou by elkeen van die gesiggies pas.  

2. Probeer vir elkeen van hierdie gevoelens ‘n naam te gee. Skryf dit langs die gesiggie neer. 

3. Dink aan ‘n keer wat jy gevoel het soos die gevoel wat jy nou genoem het.  

4. Wat het gebeur met jou verhouding met mense toe jy so gevoel het?  

5. Wat het gebeur met jou verhouding met Jesus toe jy so gevoel het?  

6. Wat het jy gemaak met hierdie gevoel wat jy gevoel het daarom weg te kry, of om dit te behou?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

Ek wil naby aan die Here wees, veral in 

hoe ek my emosies hanteer 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vastrap Vasteland 
Episode 5: 

Machu Picchu 
 

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 Machu Picchu in  

Peru besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 

Diep in die Andes gebergtes lê die antieke stad Machu 

Picchu wat deel vorm van die Sewe Wonders van die 

Wêreld. Dit was ‘n stad opgebou deur die Inka bevolking 

in die 1500’s. Wat die stad so merkwaardig maak is dat 

dit vir eeue heen onverander bly staan, ten spyte van die 

feit dat daar geen materiaal gebruik is om die stene aan 

mekaar te hou nie. Die stene is gevorm om presies op 

mekaar te pas en is so styf teen mekaar gepak dat daar 

nie eers ‘n papier tussen die stene sal kan inpas nie. 

Tydens ’n aardbewing, beweeg die klippe saam, maar 

val dan weer presies in plek.   

   

Ek wil naby aan die Here wees, veral in hoe ek my emosies hanteer  

Die Here nooi ons uit om met Hom oor die dinge te praat wat vir ons moeilik is.  Hy bly vir 

ons lief en sal vir ons sorg, net soos wat Hy vir Elia gesorg het – 1 Konings 17-19  

Psalm 121:1-3, Rigters 5:5, Jesaja 54:10, Psalm 103:8-18 

Een van 

die 7 

Wêreld 

Wonders 



 

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:  

Vandag het ons geleer dat ons moet kies om elke gevoel wat ons voel ‘n naam te gee. Ons moet 

dan kies om hierdie gevoel met God te deel, sodat dit nie my verhouding met God en my 

verhouding met mense seermaak nie. Wanneer ek dit wat ek voel met God deel, sal Hy my help 

daarom op die regte manier te hanteer. 

 

In Jesaja 54:10 beloof die Here ons dat Sy liefde vir ons en die belofte wat Hy gemaak het om vrede 

te gee nooit sal verander nie. 

1. Wat leer hierdie vers vir ons oor die Here wanneer ons moeilike tye ervaar? 
2. Hoe kan hierdie vers ons help om nader aan die Here te beweeg wanneer ons kwaad is vir Hom 

of Hom blameer vir wanneer dit swaar gaan? 
 

Psalm 103:8-18 vertel vir ons meer van die Here se liefde vir ons.  

3. Wat leer hierdie gedeelte vir ons oor die Here se liefde? 

4. Hoe kan ons hierdie verse gebruik om iemand te help wat weg beweeg van die Here af in swaar 

tye?  

 

Gebruik jou gevoelskubus en aktiwiteitsvel om saam as gesin die volgende vrae te antwoord: 

   6. Gebruik die gevoelskubus om ‘n mond te kies wat vir jou by elkeen van die gesiggies pas.  

   7.  Probeer vir elkeen van hierdie gevoelens ‘n naam te gee. Skryf dit langs die gesiggie neer. 

   8.  Dink aan ‘n keer wat jy gevoel het soos die gevoel wat jy nou genoem het.  

   9.  Wat het gebeur met jou verhouding met mense toe jy so gevoel het?  

 10.  Wat het gebeur met jou verhouding met Jesus toe jy so gevoel het?  

 11.  Wat het jy gemaak met hierdie gevoel wat jy gevoel het daarom weg te kry, of om dit te  

         behou? 

 

Gaan lees die verhaal van Elia wat sy hart oopgemaak het vir die Here toe hy deur ‘n moeilike tyd gegaan het.  

 

12. Die Here het ’n engel gestuur om vir Elia kos te gee sodat hy weer sterk kan word (1 Konings 17). 

Wat leer hierdie gedeelte vir ons oor die manier waarop die Here reageer wanneer ons vir Hom 

vertel wat in ons harte aangaan?   

13. Die Here het self vir Elia gaan ontmoet en het vir hom ‘n nuwe opdrag gegee. Deur gehoorsaam 

hierdie opdrag te gaan doen, het Elia ’n helper gekry om hom te help met alles wat hy aanpak 

(1 Konings 19). Wat leer hierdie gedeelte vir ons oor die manier waarop die Here ons help?   

 

Hoe kan jy die manier waarop die stad Machu Picchu gebou is gebruik om vir iemand te help wat 

deur ‘’n moeilike tyd gaan en kwaad is vir die Here? 

 

Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 
 


