Jesus is gebore in Betlehem
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Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Johannes 1: 1 – 8
Matteus 1: 1 – 25
Matteus 2: 1 – 18
Lukas 1: 1 – 56
Lukas 2: 1 – 40
Lukas 3: 23 – 38

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les.
“Jelly Baby”-lekkers
Kriptoneeltjie, skaapwagterstaf, teleskoop om na die sterre te kyk, kroon vir Herodes. Gebruik eie idees om die vertelling te dramatiseer en die kinders te kies om “rolle” te vertolk.
Werkkaart van Jesus se geboorte
Skêre, gom en inkleurkryte
Hartjie-lekkertjies
Sakkie met lekkers (vir die afsluiting)

Lesinhoud
In die tyd van Keiser Augustus is daar ‘n wet gemaak dat al die mense moes teruggaan
na hulle geboortedorpe, sodat almal in die Romeinse Ryk getel kon word. (ons noem dit
vandag ‘n sensusopname). Josef, saam met sy swanger verloofde Maria, het van Nasaret in
Galilea na Betlehem gegaan. Josef moes na Betlehem gaan omdat hy uit die nageslag van
Dawid was en Betlehem die stad van Dawid was. In Jesus se geslagsregister word die name
van vier vroue genoem. (Tamar, Ragab, Rut en Batseba). Vir ‘n Joodse geslagsregister was
dit baie ongewoon. Dit wys net weer vir ons dat God se genade vir alle mense is.
Josef was aanvanklik baie omgekrap oor Maria se swangerskap, want hy het geweet dit is
nie sy kind nie. Natuurlik was dit die Heilige Gees wat Maria laat verwag het. Terwyl
Josef besig was om planne te beraam om uit hierdie verknorsing te kom, het hy een nag
‘n droom gehad. ‘n Engel van die Here het vir Josef gesê om met Maria te trou en dat hulle
hul kindjie “Jesus” moes noem. In Hebreeus is die Jesua of Jehosua en die naam beteken: “Die Here is heil, redding en verlossing” of “God is hier by ons.” Josef het toe besluit
om met Maria te trou en volgens aardse, Joodse wette, Jesus se pa te word.
In Bethlehem was daar geen slaapplek vir Josef en Maria nie. Al die gastekamers en herberge was vol! Op die ou end het hulle in ‘n stal ‘n slaapplekkie gekry. Terwyl hulle hier in
Betlehem in die stal was, het die tyd aangebreek dat Maria se baba gebore moes word. Sy
het hom styf in doeke toegedraai en in ‘n voerbak, waaruit diere hulle kos eet, neergelê.
In die omgewing van Bethlehem was daar ‘n klompie skaapwagters. Uit die bloute was
daar een nag ‘n engel van die Here by hulle. Die skaapwagters het hulle doodgeskrik. Maar
die engel het hulle gerus gestel. “Ek het goeie nuus! Vandag is die Messias gebore!” Skielik
was daar ‘n groot skare engele wat almal die Here geloof en geprys het.
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Die skaapwagters het opgewonde na Betlehem gegaan. Hulle kon hulle oë nie glo toe hulle
vir Josef en Maria en die kindjie kry, net soos die engel gesê het nie. Hulle het dadelik
vertel wat die engel nog vir hulle gesê het. Maria het ernstig geluister na hierdie vertelling.
Op die 8ste dag na sy geboorte het Jesus amptelik sy naam by sy aardse ouers gekry. Hy is
ook besny – soos die wet vir alle Joodse seuntjies bepaal het.
‘n Klomp heidense (nie-Joodse) sterrekenners het kort na Jesus se geboorte in Jerusalem
aangekom en begin rondvra oor waar die koning van die Jode gebore is. Hulle het ‘n ster
in die Ooste gesien wat die bewys vir hulle was dat daar ‘n belangrike koning gebore is.
Herodes was in hierdie tyd die koning van die mense in Palestina. Hy was by almal bekend
vir sy wreedheid en hy was baie omgekrap oor die nuus van ‘n ander koning se geboorte.
Herodes vra toe die Joodse Raad waar sê hul geskrifte die Messias sou gebore word. En
almal het saamgestem – in Betlehem. Hierna het Herodes ‘n geheime ontmoeting met die
sterrekundiges gereël. Hy vra hulle toe om die kindjie te soek en hom ook te laat weet
waar hulle die kind kry - hy wou kamstig ook eer gaan betoon.
Die sterrekenners het daardie selfde aand weer hierdie spesiale ster gesien en dit het
stadig voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het reg bo die huis waar Jesus
saam met sy ouers was. Toe die mans vir Jesus sien, het hulle op hul kniëe neergeval
en laag gebuig. Uit hul bagasie het hulle geskenke vir die kindjie gehaal. Kosbare goud,
wierook (as dit brand ruik dit baie lekker) en mirre (‘n soort boomgom van verskillende
plante wat ook as duur parfuum gebruik is). Dit was geskenke wat by ‘n koning gepas het!
‘n Engel het aan die sterrekenners verskyn en hulle gewaarsku om nie na Herodes toe
terug te gaan nie. Hulle is toe met ‘n ander pad terug na hul eie land toe. Ook Josef het
‘n droom gehad dat hy en Maria en die baba Jesus na Egipte moes vlug. Herodes was op
soek na Jesus en wou hom doodmaak.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•
•

Wat was Jesus se aardse pappa en mamma se name?
Waar/in watter dorp is Jesus gebore?
Hoekom is hy nie in Nasaret gebore waar sy ouers gewoon het nie?
Watse geskenke het die sterrekundiges vir Jesus gebring?
Na watter land het Josef en Maria en die baba Jesus gevlug?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se geboorte in? Kom ons gaan soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
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Dink jy Jesus se koms na die aarde was deel van God se plan om ons as mense te
red? (Ja, dis al plan wat sou werk.)
Moses het vir die Joodse volk die wet gebring – wat sou Jesus bring? (Die kans om
gered te word en vir ewig te lewe.)
Is Jesus net die koning van die Joodse volk? (Nee, Hy wil die koning wees van alle
mense).
Hoekom dink jy so? (Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy enigste seun
gestuur het).

Lewensles
God het in die vorm van Jesus waarlik mens geword

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat U Seun aarde toe gestuur het!. As Jesus nie gebore is nie, het ons
nie ‘n kans gehad om vir ewig by U te lewe nie! Dankie vir daardie kans!
Amen

Idees vir VET pret
“Jelly Baby”-lekkertjies om ons aan die baba Jesus te herinner

Kreatiewe aktiwiteit
Ons gaan ‘n geskenkpakkie vou om ons te herinner dat Jesus die grootste geskenk is wat
ons ooit kon kry. Sit jou hartjie lekker binne-in.

Vers vir die week
Lukas 2: 10 en 11
“ Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie
tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die
stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!”

Net vir die lekker
Almal sit in ‘n kring. Stuur die sakkie met lekkers om. Speel musiek en stop die musiek
elke keer by iemand anders (as jy nie musiek het nie, klap jou hande). As die sakkie by
jou stop moet jy opstaan en jou naam sê en wat jou gunsteling dier is. Doen dit totdat
almal ‘n beurt gekry het. Die laaste maat kan die sakkie met lekkers hou.
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Jesus se kinderjare en die
wegraak in die tempel

2

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 2: 19 – 23
Lukas 2: 41 - 52

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Naan-broodjies
Werkkaart van ‘n boekrol
Veerpenne
Swart koffie/ink
Pakkie lekkers

Lesinhoud
Na hulle terugkeer uit Egipte is Josef, Maria en Jesus terug na Nasaret. Nasaret was ‘n baie
arm dorpie en ander Jode het neergesien op mense wat van Galilea en Nasaret gekom het.
Maria en Josef was vrome, toegewyde Jode. Elke jaar, soos die gebruik was, het hulle na
Jerusalem toe gegaan vir die Paasfees. ‘n Joodse pappa het ook sy seuns van jongs af geleer om Moses se wette te onderhou. Toe Jesus 12 jaar oud was, het sy gesin weereens vir
die Paasfees na Jerusalem gegaan. Feesgangers van ander dorpe wat na Jerusalem oppad
was het gewoonlik vir veiligheid en sommer ook vir geselligheid in groepe gereis.
Nadat die Paasfees verby was, het Josef en Maria teruggekeer na Nasaret. Jesus het egter
ongemerk in die tempel in Jerusalem agtergebly en sy ouers het dit nie agtergekom nie.
Hulle het gedink hy is by vriende of familie wat ook oppad terug was. Eers nadat hul ‘n dag
lank met hulle terugreis besig was, het Jesus se pa en ma na hom begin soek. Toe hulle
hom nêrens kry nie, het hulle teruggedraai na Jersualem. Na ‘n lang soektog van drie dae
het hulle Hom toe uiteindelik in die tempel gekry.
Sy ouers was verslae en seker ook ‘n bietjie vies en ongeduldig. Maria het selfs met Jesus
geraas omdat Hy hulle so bekommerd gemaak het.
Jesus het tussen die skrifkenners gesit. Hy het aandagtig na hulle geluister en allerhande
vrae gevra. Almal was verstom oor die jong kind se groot insig in die Bybel. In daardie tyd
was dit die manier waarop seuns in die wette onderrig is. Jesus antwoord Josef dat Hy in
die huis van Sy Vader is, maar Josef verstaan nie eintlik hierdie antwoord nie.
Al was Jesus God se Seun, het hy nog steeds ‘n goeie verhouding met Sy aardse ouers
gehad en was Hy onderdanig aan hulle. Daarna het Jesus saam met sy ouers teruggegaan
na Nasaret. Hy het vinnig groot geword en almal het gesien dat Hy groot insig in God se
Woord gehad het.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoekom is Jesus se gesin na Jerusalem?
Waar het Sy ouers gedink is Hy met hulle terugreis?
Wat was Jesus besig om te doen toe Sy ouers hom gekry het?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se kinderjare en die wegraak in die tempel in? Kom
ons gaan soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Moet ons gehoorsaam wees aan ons ouers? (Ja, God verwag dit van ons).
Was jy al ongehoorsaam? Wat het jy gedoen?
Jesus leer by sy pappa Josef van die wette van Moses . By wie leer jy van God en
Jesus? (Die skool, die kerk, vriende, Mamma en Pappa).
Watse vrae het jy al oor die Bybel gehad? Is daar iets in die Bybel waaroor jy      
wonder?

Lewensles
Jesus was gehoorsaam aan Sy aardse ouers al was Hy die Seun van God.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil so graag gehoorsaam wees aan ons pappas en mammas, maar ook
aan U. Help ons asseblief om leergierig te wees oor die Bybel.
Amen

Idees vir VET pret
Tydens Paasfees moes die Jode ongesuurde brode eet saam met hul offerlam. Kry naanbrood en laat almal proe hoe ongesuurde brood proe. Wat beteken ongesuurde brood?

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van ‘n boekrol. Die kinders kan met veerpenne en swart koffie op papier “skryf”
om die boekrol oud te laat lyk. Skryf die vers van die week.

Vers vir die week
Lukas 2: 49
“Maar Hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die
huis van my Vader moet wees nie?”

Net vir die lekker
Maak ’n pakkie lekkers op. Steek dit voor die tyd weg. Kies een maatjie wat dit moet soek.
Die maatjie kry net 60 tellings om dit te kry. Die res van die groep moet tot by 60 tel terwyl
die maatjie soek. As die maatjie die lekkers gekry het, moet almal in ‘n kring sit. Laat elke
maatjie een-een opstaan, ‘n lekker vat, jou naam sê en wat jou gunsteling sport is. As die
eerste maat dit nie kry voor 60 sekondes verby is nie, is dit iemand anders se beurt.
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Jesus word gedoop

3

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 14: 1 – 12
Markus 6: 17 – 29
Lukas 3: 21 – 22
Johannes 1: 1 – 18
Johannes 1: 29 - 34

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les.
Heuning
Kerse vir elke kind
Werkkaart van Jesus word gedoop
Klein prentjies van duiwe met plek vir ‘n naam en ‘n datum
Skêre, gom en inkleurkryte
Stopteken
Kos om aan te proe bv. druiwekorrel, wortel, appel, ui ens
Blinddoek om ogies toe te bind

Lesinhoud
Johannes die Doper het uit ‘n belangrike, priesterlike familie gekom. In plaas daarvan
om soos ‘n goeie Leviet in die tempel in Jerusalem te gaan werk, het hy na die woestyn
gegaan en vir mense begin vertel van die Lig van die wêreld wat sou kom. Hy was ‘n
boodskapper van God en het vir almal wat na hom kom luister het, vertel dat hy mense
doop wat nie langer in sonde wou leef nie. Die mense was so beïndruk met Johannes se
preke, dat baie begin dink het hy is dalk die Messias. Maar Johannes het hulle elke keer
verseker dat dit nie so is nie en dat hy nie eers werd is om die ware Messias se skoenveters vas te maak nie! Johannes het mense wat hulle van hul sondige pad af na God toe
bekeer het, in die Jordaanrivier gedoop.
In daardie tyd, terwyl Johannes besig was om te preek, het Jesus van Galilea af na die
Jordaan gegaan om ook gedoop te word. Johannes het dadelik geweet dat Hy die ware
Messias is. Te verstane was Johannes baie huiwerig om Jesus te doop. Jesus was dan in
alle opsigte sy meerdere. Hy wat sondeloos was, wou gedoop word soos gewone sondaars.
Maar Jesus wou nie nee vir ‘n antwoord vat nie en het Johannes beveel om hom te doop.
Toe Jesus na sy doop uit die water uitkom, het Hy tot God gebid en skielik het die hemel
oopgegaan. Ook Johannes het dit gesien en als gehoor wat gebeur het. Die Gees van God
het soos ‘n duif uit die hemel afgekom en ‘n stem het gesê: “Dit is My Seun vir wie Ek baie
lief is.”
Sommige mense sê van Jesus se eerste dissipels was aanvanklik volgelinge van Johannes
die Doper.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wie weet van watter stam van Israel Johannes die Doper was? (Dit was die priesterlike stam van die Leviete).
By watter rivier het Johannes die mense gedoop?
Wat het gebeur net nadat Jesus gedoop is?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se doop in? Kom ons gaan soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Het jy al ‘n doop in jou gemeente bygewoon?
Wat dink julle beteken doop?
Wat beteken die water?

Lewensles
Jesus is aangestel as die Lam van God wat die sonde van die mensdom op Hom sou vat.
(Amper soos die paaslam wat geoffer is tydens die Jode se Paasfees).

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat U weet dat ons sondig is. Dankie vir die teken van die doop wat
ons herinner dat ons U volg.
Amen

Idees vir VET pret
Johannes het in die woestyn aan die lewe gebly deur sprinkane en heuning te eet wat hy in
die veld gekry het. Wie is lus vir sprinkane proe? Nee wat, kom ons proe eerder heuning!

Kreatiewe aktiwiteit
Elke kind kry ‘n klein kersie. Sommer ‘n gewone, goedkoop, dun, wit kers. Plak ‘n duifprentjie op elke kers. Laat die kind huis toe gaan en vir mamma vra om sy doopdatum
op die kers te skryf, as hulle so iets het. Anders moet hulle die kers bêre tot hulle gedoop
word. Elke jaar kan die kers opgesteek word om hulle doop te herdenk.

Vers vir die week
Matteus 3: 17
“Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is My geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

Net vir die lekker
Laat ‘n maatjie opstaan, sy naam sê en ook wat sy gunsteling kos is. Bind die maatjie se
oë toe en laat die maatjie proe en voel aan ‘n kossoort, bv. brood, appel, druiwe ens. Die
maatjie moet raai wat dit is. Doen dit met almal in die klas. Is dit nie wonderlik hoe ons
kan proe en voel en ons brein herinner ons wat ons eet nie!
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Satan versoek Jesus in die
woestyn

4

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 4: 1 – 11
Markus 1: 12 – 13
Lukas 4: 1 – 13

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van die versoeking van Jesus in die woestyn
Inkleurkryte
Blinkers
“Glitter”
Gebruik wit en swart kouse oor jou hande om telkens Jesus en die “versoeking” in jou
vertelling voor te stel
‘n Bal

Lesinhoud
Soos ons die Bybel lees kom ons heelwat verhale teë van mense wat “versoek” is. Versoek
beteken dat iemand jou uitdaag of lusmaak om iets te doen – gewoonlik iets stouts! Die
storie van versoeking begin by Adam en Eva, by Moses en die Israeliete en dit hou net
aan! Telkens gee die mens toe en swig dan voor die versoeking. Het julle geweet dat Jesus
ook op aarde versoek is?
Kort na Sy doop in die Jordaanrivier het Jesus na die woestyn gegaan. Daar het die duiwel Hom op die proef gestel. Satan wou kyk of Jesus nie iets sou doen waarvan Sy Vader
God nie sou hou nie. Veertig dae lank het die duiwel Jesus getreiter met allerhande versoekinge. Gedurende hierdie 40 dae het Jesus niks geëet nie en Hy het toe baie honger
geword. Dit was net die kans waarop die duiwel gewag het!
“Kyk, as jy regtig die Seun van God is en Jy wil dit vir my wys – sê vir hierdie klippe om in
brood te verander,” sê die duiwel vir Jesus. Maar Jesus was reg met ‘n antwoord. “’n Mens
leef nie net van kos nie, ‘n mens leef van God se Woord!”
Daarna vat die duiwel toe vir Jesus in ‘n droom na Jerusalem en laat hom op die hoogste
punt van die tempel staan. “Bewys dat jy regtig God se Seun is en spring hier af! Jy sê mos
God se engele sal jou help dat jy nie eers jou toon teen ‘n klip stamp nie.”
“Ja,” sê Jesus, “maar daar staan ook in die Bybel geskryf jy mag God nie uittart nie.”
Nou was die duiwel reg met sy grootste versoeking. Hy het Jesus na die top van ‘n baie
hoë berg geneem. Van daar af het hy vir Jesus al die lande van die wêreld gewys. ”Al
hierdie lande en hul mense behoort eintlik aan my,” sê die duiwel, “maar ek sal dit vir jou
present gee. Al wat jy moet doen is om voor my te buig en my te aanbid as god.” Jesus het
hom sommer vervies! “Gaan weg van My af, Satan! Die Bybel sê jy mag net vir God alleen
dien.”
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Na hierdie kwaai woorde het die duiwel Jesus alleen gelos. Engele het toe gekom en Hom
versorg met alles wat Hy nodig gehad het. Deur gehoorsaamheid aan God se Woord het
Jesus die duiwel oorwin. Gehoorsaamheid aan Hom maak vir God opgewonde.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoe lank was Jesus in die woestyn versoek?
Noem een van die goed wat die duiwel vir Jesus belowe het?
Het Jesus ooit ingegee? Dink julle Hy was lus om in te gee met party van die versoekinge?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se versoeking in die woestyn in? Kom ons gaan
soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Het iemand jou al oortuig om iets stouts te doen? Wat was dit?
Lyk dit partykeer baie lekker om stoute goed te doen – veral as jy dink niemand
gaan jou uitvang nie?
As die meeste kinders iets doen, soos vloek, beteken dit dan dit is reg as jy dit ook
doen? Hoekom nie? (Nee, want my dade en lewe moet wys dat ek ‘n kind van       
Jesus is).
Wie help ons om nie stout te wees nie? (Jesus en die Heilige Gees).

Lewensles
Almal word versoek. Jesus wys vir ons dat ons versoeking moet weerstaan. As Jesus in jou
lewe is, kan jy ook versoekinge weerstaan.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, daar is elke dag so baie versoekinge in ons lewe. Help ons asseblief om vas te
hou aan U woord en “nee dankie” te sê vir enige slegte versoeking en uitdaging.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag eet ons niks! Vir 40 dae het Jesus NIKS geëet nie. Wie van julle was al baie honger?
Hoe lank was die langste tyd wat jy niks geëet het nie? Wat sal die eerste ding wees wat jy
sal wil eet na so ‘n lang tyd? Maak jou oë toe, dink daaraan, en vertel die klas wat dit is.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik ‘n prent van ‘n skatkis. Die satan het vir Jesus al die skatte van die aarde aangebied (al die mense se lewens) as Jesus hom sou aanbid. Ons weet dat skatte niks tel as jy
nie vir Jesus in jou hart het nie. Kom ons versier die skatkis.

Vers vir die week
Matteus 4:10
“Maar Jesus sê vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God
moet jy aanbid en Hom alleen dien.”
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Net vir die lekker
Laat twee-twee maatjies bymekaar inhak en die ingehakte hand agter die maatjie se rug
hou. Vat ‘n groot netbalbal en stuur dit in die rondte om. Maatjies gebruik een hand om
saam die bal aan te stuur. Klap jou hande en stop die bal. Die twee maatjies met die bal
moet saam om die sirkel loop weer tot by hulle plek, sonder om die bal te laat val. Gee vir
almal ‘n beurt. Help maar as die bal val!
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Jesus kies die eerste dissipels

5

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 4: 18 - 22
Markus 1: 16-20

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Visstokkies (vir elke groep een)
Werkkaart van die eerste dissipels
Blinkers
Skêre, gom en inkleurkryte
Inkleurkryte
Krambinder
Ou koerante of sneespapier
Vis (sien VET pret)

Lesinhoud
Johannes die Doper het sy volgelinge heeltyd voorberei op die koms van die ware Messias.
Toe Johannes vir Jesus uitwys as: “Die Lam van God,” het sy volgelinge Jesus dus spontaan begin volg as hul geestelike leier en leermeester. Hulle het Jesus se gesag dadelik
aanvaar en was gehoorsaam aan Hom.
Andreas (een van Johannes die Doper se volgelinge wat besef het die fokus is op Jesus)
het dadelik vir Simon, sy broer, vertel dat hulle die Christus gekry het. Toe Jesus vir Simon
die eerste keer ontmoet het, het Hy hom die bynaam Sefas of Petrus (wat rots beteken)
gegee. Net daarna loop Jesus vir Filippus raak en nooi hom om ook ‘n volgeling te word.
Andreas, Filippus en Simon het aldrie van Betsaida, by die see van Galilea, gekom.
Filippus het vir sy vriend, Natanael, van Jesus vertel. Natanael was baie verbaas dat die
Messias, Jesus, die seun van Josef uit Nasaret was. Hy was veral verbaas dat daar so ‘n
wonderlike persoon uit Nasaret kon kom. Natanael was van Kana, wat ook in Galilea was.
Toe Jesus vir Natanael die eerste keer sien, het Hy dadelik gesê: “Hier is ‘n eerlike en
opregte man – iemand wat niks het om weg te steek nie.”
Jesus se eerste dissipels was meestal arm vissermanne en as ons geskrifte kan glo was
die meeste van hulle, behalwe Simon Petrus, nog in hulle tienerjare! Jy mag dus nooit jou
ouderdom voorhou as ‘n rede dat jy dalk te jonk is om Jesus ten volle te volg nie – kyk net
na sy dissipels!
Jesus het in ‘n stadium in die boot van een van die vissermanne, wat langs die meer van
Galilea vis gevang het, geklim om met die skare te praat. Toe Hy klaar met die mense
gepraat het, sê Hy vir die visserman: “Vat die boot weer dieper die see in en gooi jou nette
uit.”
Simon (die visserman) antwoord toe dat hulle die hele nag probeer visvang het en nie eintlik iets gevang het nie, maar omdat Jesus dit vra, sal hulle weer probeer. Skaars het Simon
sy nette ingegooi of hulle was propvol vis! Daar was so baie visse dat die nette wou skeur!
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Simon het sy vriende geroep om te kom help en gou was die ander boot ook vol vis!
Simon Petrus was verslae oor wat gebeur het. Hy het op sy knieë voor Jesus neergeval en
Hom geprys.
Ook Petrus se vriende, Jakobus en Johannes, was aangegryp deur hierdie wonderwerk.
Hierdie vissermanne het hul bote net daar laat staan en volgelinge van Jesus geword.
Die name van die eerste 12 dissipels was:
1.
Simon (ook genoem Sefas of Petrus, wat “Rots” beteken)
2.
Andreas (Simon Petrus se broer en aanvanklik een van Johannes die Doper se 		
volgelinge)
3.
Jakobus (die seun van Sebedeus)
4.
Johannes (die broer van Jakobus, Sebedeus se ander seun)
Filippus (wat ‘n Griekse naam was en wie later ‘n klomp Grieke na Jesus sou lei)
5.
6.
Bartolomeus (ook genoem Thomas of Didimus in Grieks)
Matteus of Levi (wat ‘n tollenaar was)
7.
8.
Jakobus (die seun van Alfeus)
9.
Thaddeus (wat genoem word Lebbeus of Judas)
Simon die Kanaäniet of Simon die Yweraar
10.
11.
Natanael (die man wat sonder bedrog was, ook genoem Bartolomeus)
Judas Iskariot wat Jesus sou verraai.
12.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Watse werk het die meeste van Jesus se dissipels gedoen voordat hulle Hom begin
volg het?
Watter dissipel se bynaam was “die Rots”?
Watter dissipel sou Jesus verraai?
Dink jy ‘n mens moet eers oud wees om ‘n dissipel van Jesus te kan wees?
Hoekom nie?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die eerste dissipels van Jesus in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Wat is ‘n volgeling of dissipel? (Iemand wat doen wat Jesus sê).
Is daar iets waarvan jy ‘n aanhanger is? (soos ‘n sportspan of sangeres).
Dink jy dit sê iets oor watse soort mens jy is as mens kyk na die mense wat jy volg?
Was Jesus se volgelinge mense sonder sonde?
Wat dink jy was een van die dissipels se uitstaande karaktertrekke? (Hulle het nie
getwyfel oor wie Jesus is nie. Hulle het alles gelos om Hom te volg).

Lewensles
Jesus roep ons om Hom te volg. Ons grootste besluit wat ons in ons lewens kan neem, is
om Jesus te volg.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil U volg! Wat ons verskonings en uitstel-stories ook al is, vat dit asseblief weg en vul ons met passie vir U Woord.
Amen
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Idees vir VET pret
Jesus se volgelinge was vissermanne. Bring ‘n stuk gaar vis (soos stokvis wat nie grate het
nie) en laat almal ‘n stukkie daarvan proe. Dit kan ook gedroogde vis wees soos harders,
rou vis soos soesji of ingelegde vis.

Kreatiewe aktiwiteit
Knip twee visse uit sodat hulle op mekaar pas. Kram al om die kante vas, maar los die
mond oop. Stop die vis vol met watte of sneesdoekies en plak dan die mond toe.
Opgestopte visse kan aan’n toutjie teen die dak opgehang word. Jesus se eerste dissipels
was vissermanne.

Vers vir die week
Johannes 1: 36
“Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Daar is die Lam van
God!”

Net vir die lekker
Deel die klas in spanne met so vier in elke groep. Maak vir elke span ‘n visstok deur so
twee meter vislyn aan ‘n leë toiletrollletjie vas te maak. Bind voor aan die vislyn ‘n kurkprop vas. Laat elke span in ‘n ry staan. Die eerste maat moet die vislyn afrol en aangee vir
die maat langsaan. Hierdie maatjie moet dan weer die vislyn oprol en aangee vir die volgende een, wat dit dan weer moet afrol. Die span wat eerste klaar is, wen. Die leier moet
net ‘n ogie hou dat die vislyn behoorlik afgerol word. Gee maar eers ‘n oefenrondte.
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Jesus verander water in wyn

6

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Johannes 2: 1 - 12

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Kry ‘n wit net wat jy as hooftooisel vir een dogtertjie aantrek om die bruid te speel, ‘n
baadjie of strikdas wat jy ‘n seun aantrek om die bruidegom te speel en‘n laken wat jy om
‘n seun draai om die seremoniemeester te speel. Laat hulle die “rolle” vertolk terwyl jy die
storie vertel.
Klein glasies
Druiwesap/kinder-sjampanje
Werkkaart van die water in wyn
Rooi voedselkleursel
Oorstokkies
Blinddoek om ogies toe te bind

Lesinhoud
Jesus en sy dissipels is na ‘n bruilof of troue toe genooi. Hierdie troue was in Kana in die
provinsie Galilea. Omdat sy baie betrokke by die troureëlings was, dink ons hierdie was
dalk die troue van iemand wat familie van Jesus se ma, Maria, was.
In Jesus se tyd kon so ‘n troue sommer ‘n week lank aanhou en dit was vir die Jode baie
belangrik om gasvry te wees.
Toe die wyn opraak, het Maria Jesus gevra om te help. Sy het geweet Hy sou ‘n plan maak.
Ses groot klipkanne vol water het eenkant gestaan. Water is in daardie tyd gebruik om
gaste en feesgangers se hande en voete te was. Dit is hoekom daar so baie water (amper
500 liter) sommer byderhand was.
Jesus het die helpers beveel om die kanne vol water te maak. ‘n Beker met hierdie “water”
is toe na die seremoniemeester gevat. By Joodse feeste was dit die gebruik dat die goeie
wyn eerste bedien word en eers daarna die minder goeie wyn.
Die seremoniemeester kon nie glo wat hy proe nie – sulke lekker wyn! Die beste wyn op
die troue!
Die verandering van water in wyn is die eerste wonderwerk van Jesus waarvan ons in die
Bybel lees. Hierdie wonderwerk het die dissipels se geloof in Jesus net nog meer verdiep
en versterk.
Na die troue het Jesus saam met sy ma, broers en die dissipels terug na Kapernaum vanuit Kana in Galilea gegaan.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wie kan onthou waar hierdie troue gehou is?
Wat het opgeraak tydens die troue?
Wat het Jesus toe gedoen?
Hoe het sy dissipels daaroor gevoel?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die eerste wonderwerk van Jesus in? Kom ons gaan soek
die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Was jy al by ‘n partytjie waar daar te min kos of koeldrank was? Hoe sal so iets jou
laat voel?
Dink jy Jesus het van partytjies gehou? (Ja, Jesus is lief vir mense, so hy sou van
partytjies gehou het).
Is dit verkeerd van Christene om vrolik te wees en partytjie te hou?
Hoekom nie? (Jesus is goeie nuus, so ons moet bly wees en fees vier).

Lewensles
Met Sy eerste wonderwerk wys Jesus Hy is waarlik God.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, eendag wanneer ons vir altyd by U is, gaan dit ‘n groot fees wees. Ons kan nie
meer wag daarvoor nie! Amen

Idees vir VET pret
Bring ‘n klein likeurglasies saam en druiwesap of kinder-sjampanje. Laat almal saam ‘n
heildronk drink om Jesus se eerste wonderwerk te vier. Vertel weer dat Christene partytjie
kan hou sonder om te veel te drink of laf te wees.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik die werkkaart van ‘n wynglas. Meng rooi voedselkleursel voor die kinders met die
water. Net soos hierdie voedselkleursel die water verander, was daar ‘n verandering in die
water toe Jesus dit in wyn verander het. Voor die tyd sal die water amper kleurloos wees
as jy daarmee probeer verf. Verf nou wyn, met die gekleurde water, binne in die wynglas.

Vers vir die week
Johannes 2: 9 (b) en 10
“Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en
sê vir hom: ‘‘n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink
het, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou toe terug gehou.’”

Net vir die lekker
Laat al die kinders hande vat en een groot kring maak. Blinddoek een seun en een meisie
en laat hulle binne die kring staan. Die seun moet die meisie vang. Die seun moet roep
“water” en die meisie moet antwoord “wyn.” Hulle mag nie uit die kring gaan nie. Vandag
se storie was oor water en wyn.
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Nikodemus besoek Jesus

7

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Johannes 3: 1 - 21

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Swart “liquorice”
Werkkaart van Nikodemus
“Glitter”
Gom en inkleurkryte
‘n Donker kombersie

Lesinhoud
Daar was in Jerusalem ‘n belangrike man met die naam Nikodemus. Hy was ‘n Fariseër.
Die Fariseërs was ‘n Joodse groep wat Moses se wette tot op die letter gevolg. Nikodemus
het ook verdere politieke mag gehad oor die Joodse volk, omdat hy lid van die Sanhedrin
of Joodse Raad was. So ‘n belangrike Jood, wat almal in Jerusalem geken het, sou Jesus
nie sommer openlik volg nie.
Nikodemus begin egter stilletjies glo dat Jesus se wonderwerke dalk daarop kan dui dat Hy
wel die Seun van God is. Omdat Nikodemus nie wou hê die mense van Jerusalem moes
hom sien nie, het hy een nag na Jesus gegaan.
Nikodemus noem Jesus “Rabbi”, wat leermeester beteken, en sê dat die Fariseërs eintlik
weet dat Hy van God af kom – niemand kan sulke wonderwerke uit sy eie uit doen nie.
Jesus verduidelik aan Nikodemus dat selfs ou mense “nuutgebore” kan word in God. Die
Heilige Gees kom woon in jou en maak jou nuut. God se rede om Sy Seun aarde toe te
stuur, was nie bedoel om mense (soos Nikodemus en ek en jy) te veroordeel nie, maar om
ons te red. Nikodemus was alreeds ‘n ou man en hy kon nie mooi verstaan hoe mens weer
nuutgebore kan word nie. Nikodemus het die heeltyd gedink dat ‘n ou man nie weer uit ‘n
mamma se maag kan kom nie!
Jesus antwoord Nikodemus se vrae en verduidelik aan hom dat dit soms moeilik is om
dinge op aarde, wat jy kan sien, te glo. Hoeveel te meer om dinge oor die hemel, wat jy
nie kan sien nie, te glo! Baie mense is liewer vir die wêreld (die duisternis) as vir die lig
(God). Jesus het toe hierdie bekende woorde aan Nikodemus gesê: “God het die wêreld
so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gestuur het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal
gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

28

Wat was die man in hierdie storie se naam?
Aan watter twee organisasies het hy behoort wat hom ‘n belangrike man gemaak
het?
Hoekom het hy in die nag na Jesus gegaan?

Kaartwerk
Waar pas Nikodemus in op die kaart van Israel? Kom ons gaan soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•

Gaan jy in die hemel kom deur wette te hou? (Nee, jy moet in Jesus glo).
Wat gaan maak dat jy eendag in die hemel saam met Jesus kan wees? (Ek moet
nuut gebore word deur in Jesus as my enigste Verlosser te glo en die Heilige Gees 		
toe te laat om my lewe nuut te maak).

Lewensles
Jy kan slegs in God se koninkryk kom deur “weergebore” te word. Dit beteken dat ons
Jesus sal aanneem as ons Here en Verlosser.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit is ons hartewens om nuut gebore te wees vir U. Laat die Heilige Gees so
sterk werk in ons lewens dat ons ons nie sal steur aan wat ander mense van ons sê nie, en
net vir U sal leef.
Amen

Idees vir VET pret
Swart “liquorice” – so donker was dit toe Nikodemus na Jesus gegaan het, maar as jy nie
vir Jesus as Verlosser aanneem nie, sal jou hart net so swart bly soos wat jou mondjie nou is!

Kreatiewe aktiwiteit
Prent van ‘n flitslig. Baie mense is liewer vir die donkerte (die wêreld), as vir die lig (God).
Gebruik “glitter” en plak dit op die strale van die flits om om ons te herinner dat ons altyd
vir God moet “skyn”.

Vers vir die week
Johannes 3: 16
“God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Net vir die lekker
Laat die kinders in ‘n kring sit, almal met toe ogies. Gooi ‘n kombers oor een kind. Kies
‘n maatjie om te raai wie onder die kombers sit. Leer so name ken! Gaan aan totdat almal
‘n beurt gehad het om onder die kombers te sit. Was dit donker onder die kombers?  Hoe
voel julle oor die donker?
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Die Samaritaanse vrou by die put

8

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Johannes 4: 1 - 26

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Fonteinwater
Werkkaart van die Samaritaanse vrou
Verf (swart, rooi, groen, geel)
Verfkwaste
Houer vol papiertjies met kort opdraggies

Lesinhoud
Jesus se volgelinge in Judea het vinnig begin aangroei en Hy het gevoel dit was tyd om
terug te gaan na Galilea toe. Jesus neem toe nie die gewone pad terug nie, maar kies ‘n
kortpad wat deur Samaria gaan, die plek waar die gehate Samaritane gewoon het.
Tydens die reis besluit Jesus om by Sigar te rus – hier was ‘n fontein en dit was ‘n gewilde
rusplek vir reisigers. Dit was omtrent 12 uur die middag en Jesus was alleen by die put
terwyl Sy dissipels na die naaste dorpie is om kos te koop. ‘n Samaritaanse vrou kom
toe daaraan. Dit was vreemd om haar by ‘n put so ver van die dorpie af te sien, omdat
daar waterskepplekke nader aan haar huis moes gewees het. Sy het waarskynlik hierheen
gekom omdat sy nie lus was om met ander vrouens by die put te praat nie. Hierdie vrou
het nogal ‘n slegte reputasie (beeld) gehad en die kans is goed dat die ander vrouens van
die dorp oor haar sou skinder en dalk nie met haar vriende sou wees nie.
Volgens die wette van daardie tyd mag ‘n vrou net twee keer getrou het. Sy was egter al vyf
keer getroud en het saam met ‘n man gebly waarmee sy nie getroud was nie!
Die Jode en die Samaritane het nie van mekaar gehou nie en ‘n gewone Joodse man sou
nooit met ‘n vreemde vrou praat nie – wat nog te sê ‘n Samaritaanse vrou! Jesus het vir
die vrou vir water gevra en het dadelik ‘n vyandige antwoord gekry– “Waarom vra jy my vir
water!”
Jesus sê toe vir die vrou dat almal wat van die put se water drink, weer dors word, maar
dat die mense wat van Sy “lewende water” drink nooit weer dors sal word nie. Jesus se
“lewende water” word soos ‘n fontein in jou hart wat nooit ophou borrel nie.
Die vrou het nie verstaan waarvan Jesus praat nie en wou dadelik van hierdie wonder
water hê. Dan sou sy nooit weer so ver na die put moes loop nie. Nadat Jesus vir haar
vertel het hoe sondig haar lewe is het sy begin dink dat Hy dalk ‘n profeet is. Sy vra toe
vir Jesus uit oor waar ‘n mens tot God moes bid. Die Samaritane het op ‘n berg daar naby
tot hul god gebid en die Jode het weer geglo dat jy net in die tempel in Jerusalem tot God
mag bid.  “Waar is die regte plek om te bid?”
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Jesus vertel toe vir die Samaritaanse vrou dat gelowiges in God nie na ‘n spesiale plek
hoef te gaan om die Vader te aanbid nie. Tye het verander met Jesus se koms en mense
kan nou op enige plek met God praat. Die Heilige Gees sou ook binnekort mense help om
tot God te bid.
Jesus openbaar Homself aan die vrou en sê: “Ek is die Redder en die Messias.”
Die vrou is toe haastig terug na die dorp en het vir baie mense vertel dat daar ‘n man by
die put is wat alles van haar en haar sonde weet sonder dat sy Hom iets vertel het! Ook
dat Hy sê Hy is die Christus. ‘n Klomp mense is toe haastig agter haar aan terug na die put
toe.
Baie Smaritane het hier in Jesus as die ware Messias begin glo en Hom oorreed om langer
by hulle oor te bly. Jesus het twee dae by hulle gebly en in die tyd heelwat vriende onder
die Samaritane gemaak.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Van watter nasie was die vrou by die put?
Wat was die wet vir gesels tussen Joodse mans en vreemde vrouens?
Wat is die “lewende water” waarvan Jesus gepraat het?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die Samaritaanse vrou in? Kom ons gaan soek die regte
plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Weet jy van iemand wat ‘n slegte reputasie het? (Dalk is dit ‘n boelie by die skool,
taxibestuurders, Nigeriërs, mense in die tronk ens).
Hoekom wil jy nie met so ‘n mens vriende wees nie?
Was Jesus vriende met slegte mense en sondaars?
Hoekom dink jy was Hy met hulle vriende? (Sodat hulle gered kon word en die
ewige lewe kon erf).

Lewensles
Jesus het alle mense lief, selfs die onbelangrikes en die sondaars.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, mag daar fonteine van liefde vir U en vir ons medemense in ons harte borrel! Help ons om met ons lewens vir sondige mense te wys hoe ‘n kind van Christus moet
optree.
Amen

Idees vir VET pret
Bring ‘n botteltjie water waarop daar staan: Fonteinwater. Wat is water wat uit ‘n fontein
kom? Hoe is dit anders as kraanwater? Laat almal ‘n sluk van die heerlike fonteinwater
neem.

Kreatiewe aktiwiteit
Verf die Samaritaanse vrou se “lewe” op die papier.
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Swart – Vir haar sondige lewe
Rooi – Vir die bloed van Jesus wat haar kom skoon was het
Wit – Vir haar lewe na haar bekering
Groen – Vir hoe sy gegroei het en almal van haar dorp van Jesus gaan vertel het.
Geel /Goud – Soos wat Jesus se glans in haar , en ons, lewens is.

Vers vir die week
Johannes 4: 13 en 14
“Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar
wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.
Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel en
vir hom die ewige lewe gee.”

Net vir die lekker
Maak ‘n boksie vol papiertjies met aktiwiteite op , bv. staan op jou een been, staan op jou
hande, spring so hoog as wat jy kan, loop op jou hakke, draai vyf keer in die rondte. Laat
elke kind ‘n aktiwiteit trek en dit dan doen.
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Jesus genees die lam man

9

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 9: 1 – 8
Markus 2: 1 – 12
Lukas 5: 17 - 26

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Hartjie-lekkers met woorde op
Werkkaart van die lam man
Skêre, gom en inkleurkryte
Inkleurkryte
Papier
‘n Paar klein kombersies

Lesinhoud
Op ‘n dag was Jesus in Kapernaum in ‘n huis, besig om mense te leer en ook om siekes
gesond te maak. Fariseërs en kenners van die wet van Moses was ook daar om te hoor wat
Jesus te sê het. Jesus se optredes het baie volgelinge gelok, maar ook baie teenstanders,
veral van die wetsgeleerdes.
Intussen het daar vier vriende aangekom wat hul verlamde vriend op ‘n draagbaar gedra
het. Hulle wou hê dat Jesus hom gesond moet maak. Omdat daar so baie mense in die
huis was, kon hulle nie naby Jesus kom nie. Die huise in daardie tyd het plat dakke gehad
wat ook as stoepe gebruik is. Die vier vriende het toe op die dak van die huis geklim, die
dak oopgebreek en die man deur die dak op die draagbaar met toue laat afsak tot reg voor
Jesus.
Toe Jesus die vriende se geloof in Hom sien was hy beïndruk. Hy sê toe vir die man op
die draagbaar “Jou sondes is jou vergewe“. Die Joodse skrifkenners was lelik omgekrap.
Om vir iemand te sê: “Jou sondes is vergewe” was laster teen God! Net God kan sondes
vergewe.
Jesus het geweet hulle staan en skinder. Hy vra toe: “Wat is die maklikste om te sê: Jou
sondes is vergewe, of om hierdie verlamde man te laat loop?”  Jesus het geweet mense
glo baie keer net iets wat bewys kan word. Om te sê: “sonde is vergewe”, is net woorde,
niemand kan sien jou sondes is regtig weg nie. Maar om ‘n verlamde man te laat loop –
dit is ‘n wonderwerk!
Jesus het die mag om sonde te vergewe en siekes te genees! Hy sê toe vir die man:“Staan
op, vat jou draagbaar en gaan na jou mense toe.” Die man het dit dadelik gedoen, terwyl
hy God kliphard geloof en geprys het.
Die mense kon hulle oë nie glo nie! Vir God is verlamming nie so erg soos ‘n lewe vol
sonde nie.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoe het die vriende die verlamde man tot by Jesus gekry?
Hoekom was huise se dakke in daardie dae plat?
Wat is erger, ‘n gestremdheid wat mense kan sien of sonde wat net God kan sien?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die genesing van die lam man in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Het jy al iemand belangrik se handtekening gekry? (dalk ‘n rugbyspeler of ‘n sanger).
Was daar baie mense om hierdie belangrike persoon? Moes jy lank in ‘n tou wag?
Het jy ‘n plan uitgedink om voor in die ry te kom?
Dink ons planne uit om elke dag by Jesus uit te kom, of dink ons meestal           
verskonings uit oor hoekom ons wegbly?
Met watse mense is jy vriende?
Sal jy moeite doen om jou vriende by Jesus uit te bring? Hoe?

Lewensles
Jesus sien jou vriende se geloof raak. Hy sien raak as ons moeite doen om mense na Hom
te bring.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil mense na U toe bring. Gee ons moed en planne en uithouvermoë om
hulle na U te lei. Beskerm asseblief al ons vriende.
Amen

Idees vir VET pret
Hartjie-lekkers met woorde op. Kies een wat jy dan vir die vriend wat langs jou in die kring
sit, moet gee. Vriende is spesiaal.

Kreatiewe aktiwiteit
Knip die legkaartdele van die man uit. Plak dit bymekaar, sodat die man regop staan.
Teken vir hom voete in. Danksy Jesus kon hy weer loop!

Vers vir die week
Lukas 5: 24
“Maar ek gaan nou vir julle bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op
aarde sondes te vergewe.” Toe sê Hy vir die verlamde man: “Ek sê vir jou: Staan op, vat
jou draagbaar en gaan huis toe.”

Net vir die lekker
Maak groepe van drie in elke groep. Laat twee maatjies die een dra deur die maatjie se
voete en hande vas te hou. Laat elke groepie een vir een wys hoe die maatjies dit doen.
Die groep wat eerste klaar is, is die wenners.
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Of
Maak groepe van drie in elke groep. Vat een kombers en laat elke groep afsonderlik wys
hoe hulle een van hulle spanlede met die kombers, van die een punt van die klas tot by
die ander punt gaan dra. Dit is nie altyd so maklik nie.
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Jesus maak die storm stil

10

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 8: 23 - 27
Markus 4: 35 - 41
Lukas 8: 22 – 25

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Vissie malvalekkers of jellie-seediertjie-lekkers
Papier vir die vou van ‘n bootjie
Houer vol met papiertjies met diere se name op

Lesinhoud
Die see van Galilea is omtrent 18 km lank en 9 km breed. Sterk winde kom skielik in hierdie streek op en veroorsaak geweldige storms oor die meer. Gewoonlik is hierdie winde op
hulle ergste teen skemeraand.
Daar was op ‘n dag so baie mense wat na Jesus kom luister het by die see van Galilea,
dat Hy in ‘n bootjie geklim het net om effens van die gedrom van die mense weg te kom.
Die mense het al langs die strand gesit en Jesus het vanuit die skuit gepraat. Toe dit begin
skemer word, het Jesus se dissipels voorgestel dat hulle vir die nag na die oorkant van
die meer gaan. Die meeste mense het op die strand agtergebly, maar daar was wel party
wat met bootjies agter Jesus aan is. Jesus was baie moeg omdat Hy die vorige nag niks
geslaap het nie en Hy het agter in die skuit op ‘n kussing gaan lê en aan die slaap geraak.
Toe bars daar ‘n woeste storm los op die see!
Die dissipels het gevoel hulle is in lewensgevaar – die golwe was so hoog dat dit tot binne
in die boot geslaan het. Hulle maak toe vir Jesus wakker en sê: “Gee U nie om dat ons
besig is om te sink nie?”
Jesus staan toe op en praat streng met die wind en die golwe. Die wind het dadelik gaan
lê en daar was ‘n doodse stilte op die meer. “Waarom was julle so bang? Vertrou julle My
nie?” het Jesus gevra.
Die emosies van die mense rondom Jesus het gewissel tussen ontsag, verwondering,
verbasing en verskrikking. Hulle het vir mekaar gevra:  “Wie is hierdie man werklik? Hy
kan nie net ‘n gewone mens wees nie! Selfs die wind en die see luister na Hom!” Almal
het sommer klein gevoel in Jesus se teenwoordigheid! Ons as mense kan net verwonderd
staan oor God se mag – selfs oor die natuur.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Hoekom was Jesus van die begin af in die skuit?
Hoekom het Hy so vinnig aan die slaap geraak?
Wat het Hy gedoen toe die dissipels Hom wakker maak?
Hoe het die mense wat saam met Jesus was, gevoel?
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Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se stilmaak van die storm in? Kom ons gaan soek
die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Glo jy dat daar mense is wat reën kan maak? (Nee, net God kan).
Die ou Egiptenare het in ‘n songod geglo? Dink jy nie daar is dalk so iets nie? (Nee,
daar is net een ware God).
Wie beheer elke aspek van die natuur? (God, want Hy het alles gemaak).

Lewensles
Jesus het beheer oor selfs die natuur. Jesus raak in hierdie verhaal nooit bang of bekommerd nie – Hy weet wie is in beheer. Jesus het ook beheer oor jou lewe.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet U kan enige storm stil maak. Maak asseblief ook die storms in ons
harte stil, sodat ons nie bekommerd is oor enige iets in ons lewens nie. U is in beheer.
Amen

Idees vir VET pret
Vissie-malvalekkers of die jellielekkers van Woolworths wat seediertjies voorstel. Om ons
te herinner dat die dissipels amper viskos was!

Kreatiewe aktiwiteit
Ons gaan ‘n papierbootjie vou. Net so swak soos wat hierdie bootjie in ‘n regte storm is,
net so swak is ons sonder Jesus aan ons sy!

Vers vir die week
Markus 4: 39
“Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar! Die wind het gaan lê
en daar het ‘n groot stilte gekom.”

Net vir die lekker
Vandag speel ons stomstreke. Maak ‘n houer vol papiere met diere se name op, bv. olifant, volstruis, skilpad, slang. Laat een kind op ‘n slag vorentoe kom en ’n papiertjie trek.
Maats moet sonder om te praat vir die klas verduidelik watter dier hulle voorstel. As die
maat nie kan lees nie, moet juffrou die dier se naam in die maatjie se oor fluister.
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Jesus gee 5000 mense kos

11

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 14: 13 - 21
Markus 6: 30 - 44
Lukas 9: 10 – 17
Johannes 6: 1 - 15

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Pita of naan-brood
Papierborde (een vir elke kind)
Skêre, gom en inkleurkryte

Lesinhoud
Daar was op ‘n dag so baie mense wat om Jesus saamgedrom het, dat Hy aan sy dissipels
voorgestel het dat hulle met ‘n bootjie oor die meer van Galilea (of die see van Tiberias)
moes vaar. Naby Betsaida sou daar dalk ‘n plek wees wat bietjie rustiger was. Baie mense
het gesien en geraai waarheen Jesus gaan en Hom te voet om die meer gevolg. Toe Jesus
en sy dissipels aan die ander kant land, was daar reeds ‘n klomp mense wat Hom ingewag
het.
Toe Jesus al hierdie mense sien, het Hy ‘n ent teen die berg opgeloop en daar gaan sit. Dit
was van hier af makliker om met die mense te praat.
Dit was al laatmiddag en van die mense het begin honger word. (In daardie tyd is die
hoofmaaltyd van die dag in die aand geëet). Hierdie was ‘n afgeleë plek en ver van alles af.
Jesus toets toe een van sy dissipels, Filippus (wat van Betsaida af gekom het). “Is daar nie
‘n winkel hier naby waar ons gou vir die mense brood kan gaan koop nie?”  Arme Filippus het geantwoord dat hy agt maande sou moes werk vir genoeg geld om vir almal kos te
koop! Die dissipels sou 200 mense se dagloon nodig hê om vir almal kos te koop. In elk
geval was hierdie plek nie naby winkels nie!
Die dissipels beveel aan dat Jesus die mense wegstuur sodat hulle self by die plase en
naaste dorpies kos kon gaan koop. Maar Jesus het ander planne gehad!
“Hoeveel kos het ons?” het Hy gevra.  Andreas het ‘n seuntjie gekry wat vyf garsbroodjies
en twee klein vissies by hom gehad het. (Hoewel hy gewonder het hoe so min kos hulle
enigsins sou help.)
Garsbroodjies was ronde broodjies wat so 15 – 20 cm breed was. Garsbroodjies was
goedkoper as koringbroodjies en was die arbeiders of werkers van daardie tyd se stapelvoedsel. Die twee vissies was so klein, hulle was eintlik net vir ‘n ekstra lekkerte by die
broodjies.
Jesus sê toe vir die dissipels om mense in groepe van 50 tot 100 te laat sit. Daar was baie
mense! Net die mans alleen was amper 5 000. En die vrouens en kinders was nog nie eers
bygetel nie! Jesus het toe die broodjies by die seuntjie gevat, opgekyk na die hemel, en
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gebid. Net soos in die woestyn, toe God vir die Israeliete manna en kwartels gegee het,
gee Hy weer vir Sy volgelinge kos. Jesus self is vir ons, wat in Hom glo, die “brood van die
lewe” wat God vir ons as geskenk gegee het.
Toe het Jesus die broodjies onder die mense begin uitdeel. Hy het ook dieselfde met die
vissies gedoen. En die mense het geëet! Soveel as wat hulle wou!
Nadat die mense genoeg gehad het om te eet, sê Jesus vir die dissipels om die kos wat
oorgebly het, bymekaar te maak. Die Jode van daardie tyd het gewoonlik ‘n klein mandjie,
amper soos ‘n handsak, by hulle gedra. Die dissipels leen toe sommer van hierdie mense
se mandjies om die oorskiet in te sit – en daar was 12 mandjies vol oorskiet brood. En dit
van net vyf broodjies!
Die mense het hierdie wonderwerk gesien en hulle was van voor af oortuig dat Jesus die
Seun van God was. Hulle was so beïndruk, hulle wou Jesus sommer daar en dan koning
van Israel maak. Jesus wou dit natuurlik nie hê nie en het alleen hoër op teen die berg
gegaan om te bid.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Hoe het so baie mense op so ‘n verlate plek beland?
Omtrent hoeveel mense was daar?
Wat het Jesus gedoen voor hy die kos uitgedeel het?
Hoeveel mandjies vol oorskiet was daar?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se vermeerdering van die brode en die vissies in?
Kom ons gaan soek die regte plek..

Besprekingspunte
•
•
•
•

Het daar al ooit baie mense by julle kom eet?
Wat doen jou ma dan? Hoe lyk jul kombuis as so baie mense kom eet?
Was jy al op ‘n plek waar meer as 5000 mense moes eet?
Wie help vandag mense wat swaarkry? (Die kerk, die regering, maar ook gewone
mense soos ek en jy).

Lewensles
Jesus wil ook in ons fisieke nood voorsien en kry mense jammer wat swaarkry.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat ons elke dag lekker kos het om te eet. Ons wil vra dat U spesiaal
vandag elke kind sal help wat honger is en niks het om te eet nie. Maak hulle versadig met
‘n wonderwerk, asseblief.
Amen

Idees vir VET pret
Bring ‘n stuk plat brood (pita of naan). Bid en sê dankie vir die kos. Breek ‘n stukkie af
vir elke kind. Maak na die tyd “kamstig” die oorskiet bymekaar. Kan daar meer broodjies
wees as waarmee ons begin het as dit nie ‘n wonderwerk is nie?

43

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik ‘n papierbordjie. Knip ‘n keep uit aan die agterkant om die mond van die vissie te
vorm. Plak die deeltjie wat jy uitgeknip het, aan die agterkant van die bordjie vas om die
vis se stertjie te vorm. Versier jou papier bord.

Vers vir die week
Lukas 9: 16
“Daarna het Hy die vyf brode en die twee vissies geneem, na die hemel opgekyk, en die
seën gevra. Toe breek Hy dit en gee dit vir die dissipels om aan die mense voor te sit.”

Net vir die lekker
Vandag speel ons telefoontjie. Maak twee spanne en laat hulle in ‘n ry staan. Fluister saggies in die voorste ou se oor ‘n sinnetjie. Maatjies moet saggies in die volgende ou se oor
fluister. Die laaste ou moet die sinnetjie hardop sê of op die bord gaan skryf. Die span wat
die boodskap die beste oorgedra het, wen.
Een sin: JESUS GEE 5 OOO MENSE KOS.
Tweede sin: JESUS VERMEERDER VYF BRODE EN TWEE VISSIES.
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Jesus loop op die water

12

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 14: 22 – 33
Markus 6: 45 – 52
Johannes 6: 16 - 21

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Vampiertande-jellielekkers
Werkkaart van die storm
Skêre, gom en inkleurkryte
Roomysstokkies
‘n Appel/tennisbal vir elke groep

Lesinhoud
Na die vermeerdering van die brode en vissies stuur Jesus sy dissipels vooruit oor die see
van Galilea na Kapernaum. Die kans is goed dat Jesus Sy dissipels bietjie wou laat rus. Hy
noem aan die dissipels dat Hy al die mense huis toe gaan stuur en daarna sou Hy hulle
volg.
Teen vroegaand het Jesus van die strand af gesien dat die dissipels swaar roei. Daar was
‘n sterk wind en die see was onstuimig. Jesus het alleen teen die berg opgeklim om te
gaan bid – daar het Hy tot baie laat die nag gebly. Intussen het die erge wind veroorsaak
dat die dissipels van koers af gedryf het en moes veg teen groot golwe.
Kort voor dagbreek, so tussen 3 uur en 6 uur die oggend, het Jesus besluit om na Sy
dissipels te gaan. Teen hierdie tyd was die dissipels in hul boot omtrent so 6 km van
die kant van die meer af. Terwyl hulle nog so roei, sien hulle skielik iemand wat op die
water “loop,” nie ver van die bootjie af nie. Natuurlik skrik die dissipels hulle toe boeglam
vir hierdie verskynsel en almal skree verskrik: “Spook! Spook!” Almal op die boot het
die figuur op die water gesien. Maar Jesus sê toe dadelik: ”Wees rustig, bedaar, hou op
skreeu, hou op bang wees, dis Ek.” Petrus was nie seker dat dit regtig Jesus was nie, en sê
toe: “Here as dit regtig U is, sê ek moet op die water na U toe kom.”
“Nou kom dan, hoekom wag jy?” het Jesus gesê. Petrus het uit die boot geklim en bo-op
die water na Jesus begin stap. Toe Petrus egter rondkyk en sien hoe groot die golwe was
en hoe sterk die wind, het hy bang geword. Net daar het hy begin sink. Toe Petrus na Jesus terugkyk en roep: “Here, red my!” het Jesus Sy hand uitgesteek en Petrus opgetrek uit
die water. “Ai, Petrus, hoekom is jou geloof so min – jy moet net in My glo,” het Jesus vir
hom gesê.
Altwee het teruggeklim in die boot en dadelik het die wind gaan lê. Die dissipels was
heeltemal uit die veld geslaan van verbasing. Hulle het Hom aanbid en geprys as die Seun
van God, maar steeds was nie almal oortuig van Sy grootheid nie.
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Toe hulle aan die oorkant land, het mense Jesus herken en haastig vir almal in die
omgewing van Sy koms laat weet. Al die siek mense van die omtrek het dadelik na Jesus
gestroom.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Kan dit dalk so vlak gewees het waar die dissipels se bootjie was dat Jesus nie
regtig op die water geloop het nie, maar op sand?
Wat was die dissipels se reaksie toe hulle iemand op die water sien loop het?
Watter een van die dissipels wou na Jesus gaan?
Wat het toe gebeur?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se loop op die water in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Wie van julle kan goed swem?
Ken jy iemand wat op water kan loop? (Selfs al oefen jy dag en nag sal ons dit nooit
kan regkry nie!)
Watse storms kan ons lewens tref? (Siekte, egskeiding, dood ens).
Moet ons bang word as daar sulke “storms” kom? (Nee, ons moet ons oë op Jesus
hou).

Lewensles
In moeilike situasies moet jy jou oë op God hou. Moenie na die “storm” kyk nie – maar kyk
na God.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons oë is soveel keer op die “storm” – op erge toetse en kwaai juffrouens en
min geld en maatjies wat lelik is met ons en ander bekommernisse. Asseblief help ons om
ons oë op U te hou.
Amen

Idees vir VET pret
Iets wat “bang-makerig” is soos spinnekop-lekkertjies of vampiertande . Ons laat ons nie
bangmaak deur nonsies nie, ons hou ons oë op Jesus!

Kreatiewe aktiwiteit
Rol die golwe op blou papier af. Knip die golwe en boot uit. Plak oor mekaar vas. Knip ‘n
keep groot genoeg vir die mannejie om deur te pas in die boonste ry golwe. Knip die mannetjie uit en plak hom aan ‘n roomysstokkie vas. Knip die bootjie uit en plak ook aan die
golwe vas. Steek nou die stokkie van onder af deur die keep wat in die golwe geknip is. As
die mannetjie sy oë op Jesus hou, bly hy bo. As hy sy oë wegvat van Jesus af, trek jy hom
onder die water in!
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Vers vir die week
Matteus 14: 27 - 28
“Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: ‘Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang
wees nie. ‘Toe sê Petrus vir Hom: ‘Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U
toe te kom’.”

Net vir die lekker
Maak twee spanne en staan in ‘n ry. Die span moet ‘n appel van voor tot agter aangee.
Hulle mag nie hul hande gebruik nie. Hulle moet die appel met hul kenne vasknyp en so
aangee. As die appel val, moet jy dit optel en weer probeer. Die span wat eerste klaar is,
wen.
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Jesus op die berg verheerlik

13

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 17: 1 - 13
Markus 9: 2 - 13
Lukas 9: 28 - 36

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Malvalekkers en ‘n paar kerse
Werkkaart van Jesus se verheerliking
Skêre, gom en inkleurkryte
Sosatiestokkies
Bal (1 vir elke groep)

Lesinhoud
Jesus het vir Petrus, Johannes en Jakobus saam met Hom teen ‘n berg opgevat om te
gaan bid. Terwyl Jesus gebid het, het Sy klere helderblink begin skitter. Dit was so ‘n spierwit glans dat niemand op aarde so iets kon nadoen nie.
Skielik was daar saam met Jesus nog twee mans. Dit was Elia en Moses. Hulle was ook
omring met hierdie wit lig. Die twee mans het met Jesus gepraat oor alles wat op Hom
gewag het in Jerusalem.
Die dissipels het heerlik gelê en slaap. Toe hulle wakker word, sien hulle hierdie ongelooflike toneel voor hulle oë. Die dissipels was verskrik en verbaas. Elia en Moses was besig
om vir Jesus te groet. “Nee, wag!” sê Petrus. “Laat ons gou drie hutte bou, een vir Moses,
een vir Elia en een vir U.” Petrus het nie geweet dat God eintlik hier by die twee mans was
nie! God en Jesus is ‘n eenheid. Skaars het Petrus sy voorstel gemaak of ‘n groot wolk
kom oor hulle almal. Die dissipels het baie bang geword toe hulle sien Moses en Elia stap
dieper die wolk in. Skielik praat daar ‘n stem uit die wolk uit. Dit was God se stem. “Dit is
my Seun – luister na Hom,” het die stem gesê. Toe was die wolk en die twee manne skielik
weg en Jesus het alleen daar gestaan.
Hy het vir die dissipels gesê om tjoepstil te bly oor wat hulle gesien het, tot na die opstanding van die Seun van God. Die dissipels het nie eintlik geweet waarvan Jesus praat
nie. Mense wat die Bybel goed ken sê die wit lig was ‘n teken van God se heerlikheid. Elia
verteenwoordig die profete en Moses die wet van die Jode. Die wolk was ‘n teken dat God
regtig ook daar was. Net soos by Jesus se doop, het God weer gesê dat Jesus Sy geliefde
Seun is.
Die arme Petrus – hy het gedink mens kan God in ‘n hut vasvang!
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•
•

Wie was die twee manne saam met Jesus?
Wat wou Petrus vir hulle bou?
Wat het die wolk beteken?
Waar in die Ou Testament was daar ook ‘n wolk? (Toe die Israliete uit Egipte uit get
rek het)
Waar het God nog so uit ‘n wolk iets van Jesus gesê?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel is Jesus op die berg verheerlik? Kom ons gaan soek die regte
plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Sal jy skrik as jy ‘n wolk op die grond sien met ‘n stem wat daaruit praat?
Hoekom dink jy wou Petrus drie hutte bou?
Hoe lyk die huise wat ons vandag vir God bou? (Al die kerke, maar onthou, Hy bly
nie daar nie. God bly nie in ‘n gebou nie, maar in ons harte).

Lewensles
Jesus kan nie vasgevang word in ‘n hut nie, Hy is God se Seun!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet U bly nie in ‘n tent of ‘n huis of ‘n kerk nie. U is oral en ook in ons
harte. Help asseblief dat ons harte ‘n waardige woonpek vir U sal wees.
Amen

Idees vir VET pret
Wanneer mense kamp en in ‘n tent bly, braai jy dikwels malvalekkers. Ons mense kan in
‘n tent bly – maar God kan nie vasgevang word in ‘n aardse woning nie.
Braai malvalekkers oor ‘n kersvlam om ons hieraan te herinner.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik die werkkaart van die hut en knip die blare uit. Plak dit vooraan die hut, of op die
dakkie, vas. Arme Petrus wat gedink het hy kan God vasvang in ‘n hut!

Vers vir die week
Lukas 9: 35
“Daar kom toe ‘n stem uit die wolk wat sê: Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na
Hom.”

Net vir die lekker
Maak twee spanne en laat hulle in’n ry staan. Gee vir elke voorste kind ‘n netbal/rugbybal.
Hulle moet die bal van voor na agter aangee in die volgende patroon. Eerste ou gee die
bal onderdeur sy/haar bene vir die tweede ou. Die tweede ou gee die bal bo-oor die kop
vir die derde ou. Die derde ou gee die bal onderdeur sy/haar bene vir die vierde ou ens.
Die span wat eerste klaar is, wen. Gee ‘n oefenrondte.
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Jesus besoek Marta en Maria

14

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Lukas 10: 38 - 42

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Horlosie-jellielekkers
Werkkaart van Marta en Maria
Inkleurkryte
Tou
Twee hoepels
‘n Bal

Lesinhoud
Jesus was onderweg na Jerusalem en het oppad soontoe by ou huisvriende aangegaan vir
‘n kuier. Marta, Maria en Lasarus het in Betanië gebly, so 3 km oos van Jerusalem af. Toe
Jesus by hul huis aankom het hy dadelik, soos Sy gewoonte was, oor God begin gesels.
Maria wou hoor waaroor die mans gesels en het by Jesus se voete gaan sit om na Hom te
luister. Vroue was in daardie tyd nie eintlik toegelaat om so iets te doen nie. Dit was gewoonlik net die mans en seuns wat so by die voete van hulle geestelikeleermeesters gaan
sit het om meer oor die Woord te leer.
Marta was in die kombuis besig om kos te maak vir al die mense. Toe sy haar suster by
Jesus sien sit, was sy lekker vies. Sy kon nie glo Jesus laat Maria toe om niks te doen nie,
terwyl Hy sien hoe sy alleen swoeg en sweet om alles vir die gaste reg te kry!
Toe Marta by Jesus daaroor gekla het, het Hy haar so effens verwytend geantwoord: “Ai,
Marta, laat staan jou gerondhardloop. Dit is mos nie wat regtig tel in die lewe nie. Net een
ding maak saak: om God te ken. Los Maria by My voete!”
Jesus sê vir Marta dat Maria die regte keuse gemaak het. Die heel beste manier om Jesus
te dien, is om na Hom te luister.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wat was die naam van Maria en Marta se broer?
Watter suster het by die mans gaan sit en luister na Jesus?
Hoekom was haar suster vies vir haar?
Wat was Jesus se antwoord aan Marta?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se besoek aan Martha en Maria in? Kom ons gaan
soek die regte plek!
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Besprekingspunte
•
•
•
•

Wat dink jy doen mense om in God se “goeie boekies” te kom? (Gaan kerk toe,
gee geld vir die armes ens).
Hoe “luister” ons na God vandag? (Deur die Bybel te lees en te bid).
Kan mens baie fyn luister as jy self praat of besig is met iets anders? (Nee!).
Hoekom dink julle noem ons Bybel-lees partykeer “stilte-tyd?” (Ons moet stil word
by God en in verwondering staan voor Sy almag).

Lewensles
Moenie net goed DOEN vir Jesus nie, spandeer TYD saam met Hom.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons jaag agter so baie dinge aan. Maak ons asseblief rustig. Ons gaan meer
tyd maak vir U in hierdie week wat voorlê.
Amen

Idees vir VET pret
Horlosie-jellielekkers. Ons moet besluit om meer tyd by Jesus te spandeer.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik die werkkaart van ‘n bord kos en laat die kinders hul gunsteling kos inteken. As
Christene is ons “kos” die Woord van God.

Vers vir die week
Lukas 10: 41 en 42
“Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge,
maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

Net vir die lekker
Maak ‘n klein hindernisbaan. Sit ‘n tou reguit op die grond neer. Plaas ‘n hoepel daarna
en na die hoepel ‘n bal. Jy moet op die tou loop sonder om af te trap. Dan moet jy in die
hoepel klim, die hoepel optel en oor jou kop tel en weer op die grond sit. Doen dit twee
maal. Vat die bal en gooi dit in die lug en vang dit. Doen dit twee maal. Laat elke maatjie
afsonderlik deurgaan terwyl almal die maatjie aanmoedig. Die span wat eerste klaar is
wen.
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Lasarus word siek en sterf

15

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Johannes 11: 1 - 44

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van Lasarus
Gom
Klein repies wit materiaal
Swart “liquorice”
1 verband per groep

Lesinhoud
Lasarus (of Eleazar) en sy twee susters, Maria en Marta, het in Betanië, so 3 km oos van
Jerusalem, gewoon. Jesus was ‘n huisvriend en het baie van hierdie gesin gehou. Toe
Lasarus ernstig siek word, het die susters dadelik ‘n boodskap na Jesus gestuur. Hulle het
geweet dat Jesus, selfs al was Hy ver van hulle af, vir Lasarus kon gesond maak.
Lasarus was so siek dat hy waarskynlik alreeds gesterf het terwyl die boodskapper nog oppad na Jesus was. Toe Jesus die nuus gekry het, het Hy gesê: “Hierdie siekte beteken nie
Lasarus se einde nie – die mense sal weereens sien hoe sterk God se krag is.”
Eers twee dae later het Jesus besluit om na Betanië te gaan. Maar sy dissipels was nie baie
lus daarvoor nie. Die laaste keer toe hulle in Jerusalem was, het die Jode amper vir Jesus
met klippe gegooi! Maar Jesus het voet by stuk gehou: “Lasarus slaap en Ek moet hom
gaan wakker maak.” (In daardie tyd het baie mense gesê iemand slaap as hulle bedoel het
hy is dood. Die dood was skrikwekkend, finaal iets wat hulle gevrees het. Eers met Jesus
se koms het mense hoop gehad op ‘n lewe na die dood).
Jesus se dissipels het gedink Jesus bedoel Lasarus slaap régtig. “Ag nee wat, as hy slaap
kan hy maar self weer wakker word,” het die dissipels vir mekaar gesê. “Ons is bang om
Jerusalem toe te gaan net vir ‘n kuiertjie!”
Jesus vertel toe vir die dissipels dat Hy weet Lasarus is reeds dood. Hy wou soontoe gaan
om deur Lasarus se dood Sy volgelinge nog meer te inspireer.
Toe Jesus en sy dissipels uiteindelik in Betanië aankom, was Lasarus reeds vier dae terug
begrawe. Die Jode het geglo dat iemand se gees die dooie liggaam na drie dae finaal verlaat. Lasarus was (na vier dae) dus geestelik en liggaamlik onherroeplik dood!
‘n Klomp mense was by Maria en Marta in die huis om hulle te vertroos. Toe Marta Jesus
sien, het sy sommer dadelik gesê:  “Waar was U Here? As U hier was, sou my broer nooit
doodgegaan het nie!” Maar Jesus het haar geantwoord dat Lasarus weer lewendig sou
word. Marta het dit geglo! En ons kan ook. Elkeen wat in Jesus glo, sal in alle ewigheid
nooit sterwe nie, want ons sal die ewige lewe hê.
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Marta het stilletjies vir Maria gaan roep. Toe Jesus Maria se snikke hoor en sien hoe almal
om haar huil, het Hy ook hartseer geword. Die mense het gedink Jesus se trane was net
oor hy Lasarus so lief gehad het. Maar Jesus het ook gehuil oor die Jode Hom so misverstaan en sleg behandel het, en ook oor Sy dood op aarde wat al nader gekom het.
Toe Jesus by Lasarus se graf kom, het Hy gevra dat hulle die rots voor die graf (wat amper
soos ‘n klein grot was) moes wegrol. Maar Marta het probeer keer: “Nee, die lyk gaan al
stink!” Jesus het egter aangehou vra. Toe het Jesus gebid. Net daarna het Hy hard geroep:
“Lasarus kom uit!” En wraggies, daar kom die dooie Lasarus – nou springlewendig, uit die
graf gestap. Hy was van kop tot tone, selfs ook sy gesig, nog toegedraai in begrafnis-linnelappe.
Die mense het alles gesien. Baie van hulle het Jesus se volgelinge geword, maar party het
skinderstories by die Fariseërs gaan aandra.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoekom wou Jesus se dissipels nie na Jerusalem toe gaan nie?
Hoe lank was Lasarus reeds begrawe toe Jesus daar aankom?
Hoekom het Jesus gehuil? (drie redes)

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die dood van Lasarus in. Kom ons soek die regte plek!
Besprekingspunte
•
•
•
•

Wie van julle was al by ‘n begrafnis?
Wat dink jy gebeur met ons liggaam as ons doodgaan?
Wat gebeur met ‘n Christen se gees?
Hoe dink jy gaan dit in die hemel wees?

Lewensles
Jesus is die opstanding en die lewe. Ons sal lewe, al sterwe ons ook.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat ons glad nie bang hoef te wees vir doodgaan nie. Ons sien uit
daarna om vir altyd by U in die hemel te wees.
Amen

Idees vir VET pret
Swart “liquorice” – almal was in ‘n swart (hartseer) bui toe Lasarus dood is. Baie mense
glo ook jy moet swart aantrek as jy na ‘n begrafnis toe gaan.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van Lasarus. Plak klein gesnipperde stukkies materiaal oral op die prent. Lasarus was toegedraai (soos ‘n mummie) in begrafnisdoeke, maar Jesus kon hom nog steeds
lewendig maak.
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Vers vir die week
Johannes 11: 25 en 26
“Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy
dit?”

Net vir die lekker
Verdeel in groepe van drie tot vier. Elke groep kry ‘n rol verbande (sommer goedkoop
gaasverbande). Elke groep kies een mens wat hul “mummie” gaan wees. Die res van die
groep moet die verband vat en die ander maatjie toedraai met die verband. Kyk wie kan
dit die mooiste doen.
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Jesus seën die kindertjies

16

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 19: 13 – 15
Markus 10: 13 – 16
Lukas 18: 15 - 17

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van Jesus seën die kindertjies
Rooi kreukelpapier
Skêre, gom en inkleurkryte
Jellielekker fopspene (“dummies”)

Lesinhoud
Op ‘n keer het mense kindertjies na Jesus toe gebring sodat hy hulle kon seën. Dit was ‘n
Joodse gebruik dat ‘n rabbi sy hande op kindertjies lê, hulle aanraak en hulle dan so seën.
Die mense wou hê Jesus moes vir hulle kinders bid, maar die dissipels het gevoel Jesus
is besig met “belangrike grootmens werk.” Die dissipels het met die ouers geraas omdat
hulle Jesus so pla. Toe Jesus dit sien het Hy hulle dadelik gekeer. “Kinders is altyd welkom
by My.”
Jesus het tyd vir kinders. Hy verduidelik vir die dissipels dat klein kindertjies hulle aardse
pa’s se leiding onvoorwaardelik aanvaar, net so moet alle mense God se leiding en heerskappy onvoorwaardelik aanvaar. Wie dit nie doen nie, dink nie soos ‘n onskuldige kind
nie, en sal nie ‘n plek in God se nuwe wêreld hê nie.
God se koninkryk kan nie verdien word nie. Dit is ‘n gawe of ‘n geskenk wat jy kry net as jy
in Hom glo. Soos ‘n klein kind sy pappa se woord glo - sonder twyfel.
Toe het Jesus Sy arms oopgehou sodat die kindertjies nader kon kom. Hy het hulle vasgehou, Sy hande op hulle koppies gesit en hulle liefdevol geseën.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoekom het die dissipels die ouers gekeer?
Wat het Jesus toe gedoen?
Hoe glo ‘n kind?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se seën van die kindertjies in? Kom ons gaan soek
die regte plek!
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Besprekingspunte
•
•
•
•

Dink jy belangrike mense het altyd tyd vir kinders?
Hoekom nie?
Hoe gaan jy doodseker maak dat daar vir jou ‘n plekkie by God in die hemel is?
(beklemtoon dat dit net genade en geloof is en dat ons niks kan doen om dit 		
te verdien nie).
Hoe glo kinders in God? (Kinders glo dat God enige iets kan doen, dat Hy wonder
werke kan verrig en dat die Bybel waar is).

Lewensles
Ons moet in God glo soos kinders. Moenie twyfel in Sy almag nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons is U kinders. Ons wil gehoorsaam wees vir pappa en mamma, maar ook
vir U. Dankie vir ouers wat lief is vir ons.
Amen

Idees vir VET pret
Ons is almal God se kinders. Jellielekkers wat soos “dummies” of fopspene lyk is oulik om
ons te herinner dat ons altyd in God moet glo soos klein kindertjies.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van ‘n hart om ons te herinner dat Jesus se hart warm klop vir kinders. Skeur
klein stukkies kreukelpapier af, frommel in ‘n bolletjie en plak dit oral op die hart vas.

Vers vir die week
Markus 10: 14
“Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir
mense soos hulle.”

Net vir die lekker
Laat die kinders in ‘n kring staan. Gaan staan een vir een agter elke kind. Die kind moet
terugval en jou vertrou om hom/haar te vang. Doen dit met almal. Ons moet Jesus ten
volle vertrou met ons lewens.
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Jesus kuier by Saggeus

17

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Lukas 19: 1 - 10

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade-geldstukkies
Werkkaart van Saggeus
Inkleurkryte
‘n Ballon

Lesinhoud
Jesus was in Jerigo en besig om deur die stad te stap. Een van die mense wat in hierdie
stad gebly het, se naam was Saggeus. Hy was die hoof van die tollenaars. ‘n Tollenaar was
iemand wat belastinggeld by die Jode ingesamel het – te verstane was die tollenaars verag
en gehaat deur die Jode. Saggeus was boonop ‘n skatryk man.
Toe hy hoor Jesus is in Jerigo het hy probeer om te sien hoe dié Jesus lyk. Maar omdat
Saggeus so ‘n kort mannetjie was en omdat daar so baie mense om Jesus was, kon hy
Hom nie sien nie. Saggeus maak toe ‘n plan. Hy hardloop vooruit op Jesus se wandelroete
en klim in ‘n wildevyeboom waar hy geweet het Jesus verby sou stap. Jesus het natuurlik
geweet van Saggeus se slim plan. Toe Jesus reg onder die boom is, kyk Hy skielik op en
sê: “Saggeus klim af, want ek moet vandag by jou huis oorslaap.”
Saggeus het omtrent uit die boom uit geval van opgewondenheid. Dit was vir die Jode ‘n
baie groot eer as iemand belangrik (soos Jesus) by jou huis kom eet en oorslaap het.
Die mense van Jerigo was glad nie ingenome met Jesus se keuse van vriende nie! Saggeus
was dan so ‘n groot skelm en ‘n sondige man – al wat vir hom saak gemaak het was sy
besittings en sy geld.
Maar Saggeus se lewe het daardie dag soos handomkeer verander. Hy het opgestaan en vir
Jesus gesê: “Van nou af gaan ek anders lewe.” Saggeus het belowe om die helfte van al sy
besittings vir die armes te gee. Hy belowe verder dat waar hy mense afgepers of verkul het
met geld, hy hulle 4 maal meer sou terugbetaal.
Jesus red vir Saggeus, maar ook sy hele huis. Hy het gekom om mense wat op die verkeerde pad is, te red en hulle lewens om te keer.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wat was die man in hierdie storie se naam?
Hoekom het hy in ‘n boom geklim?
Wat het Jesus vir hom gesê?
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Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se ontmoeting met Saggeus in? Kom ons soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Ken jy iemand, of weet jy van iemand, wat regtig ‘n sondige lewe lei?
Dink jy dit is moontlik om in een dag so iemand se lewe te verander? Hoe? (Deur
bloot net jou lewe vir Jesus te gee).
Dink jy om te verander van sonde is maklik? Hoekom nie?
Kan slegte mense ook bekende of belangrike mense wees? Hoe so?
Is God nog steeds lief vir jou, al doen ons sonde? (Ja, maar Hy wil hê dat ons nie
meer moet sondig nie. Hy weet hoe seer sonde ons maak!)

Lewensles
Ons moet mense raaksien en ons nie vasstaar teen sulke mense se geld, werk of posisie
nie. Ons moet mense sien soos wat God hulle sien. As gered!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil vir U sê dat ons soms blind is vir mense se sonde omdat ons dink
hulle is belangrik. Dankie dat ons weet wie belangrik is in U oë is nie belangrik in die oë
van die wêreld nie.
Amen

Idees vir VET pret
Sjokolade-geldstukkies. Dit kan ons laat dink aan Saggeus se belastinggeld.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van Saggeus. Teken ‘n mannetjie binne in die boom se takke. Die blare kan
groen ingekleur word.

Vers vir die week
Lukas 19: 5
“Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek
moet vandag in jou huis tuis gaan.”

Net vir die lekker
Laat almal in ‘n kring staan. Laat iemand in die middel met ‘n ballon staan. Die maat
roep iemand se naam of wys na iemand. As die maatjie die ballon gooi moet die persoon
hardloop en die ballon vang. Jy gaan staan dan op die maatjie se plek. Hou so aan totdat
almal ‘n beurt gehad het.

66

67

Intog in Jerusalem

18

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 21: 1 – 11
Markus 11: 1 – 11
Lukas 19: 28 – 44
Johannes 12: 12 - 19

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Klein houertjie kaviaar
Werkkaart van die intog in Jerusalem in
Groen A4 papier (een per kind)
Skêre, gom en inkleurkryte
Toue/wol van 4m (1 vir elke groep)

Lesinhoud
Jesus was saam met sy dissipels oppad na Jerusalem. Toe Hy by Betfage, aan die voet van
die Olyfberg kom, het Hy sy dissipels vooruit gestuur na die dorpie. Nes hulle by die dorpie
inkom, sou hulle ‘n jong donkie sien waarop niemand nog ooit gery het nie. Hulle moes
die vul losmaak en vir Jesus bring. As iemand hulle voorkeer, moes hulle sê die Here
Jesus het die donkie nodig.
Natuurlik wou die donkie se eienaars weet wat hulle maak! Maar die dissipels se antwoord,
en ook ‘n belofte dat hulle die donkie sou terugbring, het die einaars tevrede gestel. Die
dissipels het die donkie na Jesus toe gebring en sommer met hulle klere vir Hom ‘n saal
gemaak. Toe Jesus op die donkie begin ry, het hulle uit respek vir Jesus, hulle klere voor
Hom in die pad neergesit sodat die donkie bo-oor kon loop.
Vir sy laaste rit voor Sy dood in Jersualem in, het Jesus ‘n jong donkie, sommer ‘n pakdier, gekies. Die Jode het verwag dat die Messias sou kom, maar hulle het ‘n miitêre
koning verwag wat dalk eerder op ‘n oorlogsperd sou ry en hulle sou verlos van die
Romeinse oorheersing. Hier kry hulle ‘n nederige, vredeliewende man op ‘n donkie. Geen
wonder nie almal het Hom as die Messias herken nie.
Toe Jesus van die Olyfberg af, deur die stad se oostelike hek, Jerusalem inkom, het van
Sy volgelinge begin om God te loof en te prys. Daar was baie mense in Jerusalem, omdat
dit ‘n week voor die Paasfees was. Van Jesus se volgelinge van Nasaret was ook in die
stad.
Van die mense het palmtakke voor Jesus neergegooi en “hosanna” geroep. Palmtakke was
‘n teken van oorwinning en “hosanna” was ‘n Hebreeuse woord vir gebed. Die mense het
dus tot Jesus gebid en hom geloof as oorwinnaar – God se hemelse vrede seëvier.
Die Fariseërs in die skare was baie geskok oor hierdie woorde. Oorwinnaar! Vrede! Gebed!
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Toe Jesus naby Jerusalem kom het Hy baie hartseer geword. Hy het geweet die meeste
van die mense in Jerusalem verwerp Hom as die Seun van God. Jesus was ook hartseer
omdat hy vooruit geweet het wat met Jerusalem sou gebeur in die toekoms. Daar het baie
swaar tye vir die stad voorgelê. Die hele Jerusalem sou in die toekoms vernietig word en
met die grond gelyk gemaak word.
In Jerusalem is Jesus reguit na die tempel toe.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Op watter dier wou Jesus ry?
Hoekom nie op ‘n oorlogsperd nie?
In watter stad was Jesus se intog op ‘n donkie?
Hoekom was Jesus hartseer? (noem twee redes)

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se intog in Jerusalem in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Hoe lyk die aardse konings wat ons vandag ken? (Bv. Engeland, Spanje en Monaco
se koning?)
Is hulle belangrike mense in die wêreld se oë? Hoekom?
Hoe het die dissipels gevoel toe hulle uitvind Jesus is nie ‘n aardse koning nie en
Hy gaan nie saam met hulle op die aarde regeer nie?

Lewensles
Jesus is ‘n koning wat nederig is en wat gekom het om te dien. Sy koninskap lyk anders as
die van die wêreld se konings.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil uitroep: Hosanna tot in die hoogste hemel! Mag ons U naam prys en
verheerlik!
Amen

Idees vir VET pret
Koningskos is gewoonlik kos wat baie lekker en baie duur is. Op aarde sal ‘n koning iets
soos kaviaar eet. Koop ‘n klein bakkie en laat elke kind ‘n korreltjie proe. Hierdie is kos vir
aardse konings, ons weet egter dat God die enigste ware koning is.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van ‘n palmtak. Knip die patroon van die blaar uit. Vou ‘n groen A4 papier op
die sykant. Plaas die blaarpatroon op die vou en knip dit uit. Plak die steel aan die blaar
vas. Nou het ons palmtakblare net soos diè wat die dissipels in Jerusalem gebruik het om
Jesus te loof en te prys!
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Vers vir die week
Lukas 19: 30
“Gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar ‘n jong
donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los
en bring hom hier.”

Net vir die lekker
Verdeel die klas in groepe van 4. Vat ‘n tou van ±4 m vir elke groep. Die groep moet in
‘n ry staan en almal moet die tou vashou. Jy sê: Vorm ‘n sirkel, driehoek, vierkant, ster,
hart, ruit ensovoorts. Die groep moet die vorm met die tou maak, terwyl elke kind hul plek
behou en die tou vashou.
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Jesus reining die tempel

19

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Johannes 2: 13 - 25

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van Jesus reinig die tempel
Toiletrolletjie
Skêre, gom en inkleurkryte
Duifeier-lekkers

Lesinhoud
Jesus is Jerusalem toe vir die Paasfees. Hierdie fees, wat ook soms die Pasga of Fees van
die Ongesuurde Brode genoem is, het sewe dae lank geduur. Dit is elke jaar gehou om die
Jode te herinner aan hul verlossing uit Egipte. Volgens die Joodse wette moes die Joodse
mans drie maal per jaar na die tempel gaan. Paasfees was een van hierdie verpligte
geleenthede.
In Jerusalem aangekom, is Jesus direk na die tempel toe. Op die plein wat voor die tempel was, was dit baie bedrywig. Die plek was vol handelaars wat beeste, skape en duiwe
aan die mense verkoop het om as offers in die tempel te gebruik. Daar was orals tafels,
waar mense hul vreemde geld kon omruil vir die geld wat hulle in die tempel as tempelbelasting moes betaal.
Om al hierdie handelaars by die tempel te sien, wat eintlik ‘n heilige aanbiddingsplek
moes wees, het vir Jesus woedend gemaak. Hy het toe ‘n sweep van biesies gemaak en
het almal, selfs die skape en beeste, uit die tempel gejaag. Hy het die geldwisselaars se
tafels omgegooi en hulle geld het die wêreld vol gespat.
Vir die duiweverkopers het Hy gesê: “Vat julle goed hier weg! Hoe durf julle van My Vader
se huis ‘n besigheidsplek en ‘n mark maak!”
Die handelaars was natuurlik baie vies. Net die priesters het mag in die tempel gehad om
hulle voor te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie! “Wie gee jou die reg om ons
uit te jaag?” het hulle vir Jesus gesê.  “Watse wonderwerk kan jy doen om ons te wys jy
het mag oor ons in hierdie tempel?”
Jesus antwoord toe: “Breek hierdie tempel af en Ek sal dit in drie dae weer opbou.” Die
handelaars het toe gedink Jesus is gek. “Dit het 46 jaar gevat om hierdie tempel te bou
en jy wil dit in drie dae doen!”
Jesus het nie van die tempelgebou in Jerusalem gepraat nie, maar van Sy eie liggaam. Hy
was God se tempel op aarde. Na sy dood en opstanding drie dae later, het die dissipels Sy
woorde onthou. Toe het hulle nog meer in Jesus en Sy Woord geglo.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Hoekom is Jesus na die tempel in Jerusalem?
Wat het Hom so kwaad gemaak?
Wat was Sy antwoord aan die Jode oor die wonderteken wat Hy moes gee?
Waarvan het Hy gepraat wat hulle heeltemal verkeerd verstaan het?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se reiniging van die tempel in? Kom ons gaan soek
na die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Mag mens vies word by ‘n “kerk”? (Dit hang af waarvoor, enige plek moet vir ‘n
Christen soos ‘n kerk wees. Jy kan jou nie net by die kerk goed wil gedra nie).
Dink jy die kerk moet ‘n plek wees waar mense geld maak? Hoekom nie?
Wat doen ‘n kerk met sy geld? (Gee dit vir die armes, betaal die dominee
en die ander mense wat by die kerk werk, versorg die kerkgebou ens).

Lewensles
Die Jode het Jesus se huis ‘n rowersnes gemaak en Hy was baie ontevrede daaroor.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet vandag is ‘n kerkgebou nie vir U belangrik nie. Ons is U tempels of
kerkgeboue op aarde. Help ons om U trots te maak op ons gedrag.
Amen

Idees vir VET pret
Duifeier- lekkertjies. Voor elke kind ‘n eiertjie kry, moet hy eers herhaal wat Jesus vir die
duiweverkopers gesê het.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik die patroon van die duif. Gee aan elke kind ‘n toiletrolletjie. Laat hulle die duif uitknip en dan die stukke vasplak op die toiletrol. As jy wil kan hulle ook Jesus se antwoord
aan die duiweverkopers op die toiletrolletjie/duif se lyf neerskryf of vasplak.

Vers vir die week
Johannes 2: 19
“Jesus het hulle geantwoord: ‘Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig’.”

Net vir die lekker
Vandag se ysbreker is ‘n oefensessie. Laat die kinders in ‘n groot kring staan. Die leier
staan in die middel en laat die kinders die volgende oefeninge doen:
1.
Raak jou tone en strek op so ver as jy kan (vyf maal)
2.
Spring met bene oop en arms oop, spring met bene toe en met arms af (vyf maal)
3.
Doen “pushups” terwyl jy hande-viervoet staan
4.
Staan op een been vir 10 tellings
5.
Hou jou hande parallel met die grond en lig jou knieë een vir een op sodat dit 		
jou hande raak (10x)
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Die arm weduwee gee alles

20

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Markus 12: 41 - 44
Lukas 21: 1 - 4

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade-geldjies
‘n Klomp 5c stukke
Grys potlode (HB)
Wit papier

Lesinhoud
Jesus was in die tempel besig om mense van God te vertel. Vir ‘n rukkie het Hy naby die
kollektebord of offergawekis gaan sit. Hierdie offergawekis het in die voorhof van die tempel gestaan. Jesus het gekyk wat die mense vir kollekte ingooi. Daar was ryk mense wat
sommer baie geld ingegooi het, dalk het hulle dit selfs op so ‘n manier ingegooi dat ander
kon sien hoe baie hulle gee!
‘n Baie arm vrou, wie se man oorlede was, kom gooi toe twee klein kopermunte in. Dit
was so te sê niks werd nie. Haar geld was die kleinste Joodse muntstuk – soos ons kleinste geld ‘n 5c is. 128 van hierdie geldjies was gelyk aan een werker se geld vir een dag.
Jesus roep toe Sy dissipels en sê vir hulle: “Hierdie vrou het meer gegee as al die ander.”
Die ryk mense het nie eers die geld gemis wat hulle ingegooi het nie. Hierdie arm weduwee kon net een van haar munte ingegooi het en die ander een vir haarself gehou het,
maar sy het altwee ingegooi. Al was sy brandarm, was sy opreg en het sy geweet God sou
vir haar sorg.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wie het net twee klein munte ingegooi in die kollektebord by die tempel?
Hoeveel was dit werd?
Wat het Jesus daaroor te sê gehad?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die arm weduwee en haar geldstukkies in? Kom ons gaan
soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Kry jy sakgeld?
Bring jou gesin/jy geld vir die kerk?
Hoekom dink jy is dit belangrik om te gee vir die werk van die Here? Kan jy net geld
gee?
Dink jy dit staan êrens in die Bybel dat ons geld moet gee vir die kerk en die werk
van die Here?

75

Lewensles
Jy moet ALLES wil gee vir Jesus.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, so baie keer kom ons eie behoeftes en plannetjies eintlik eerste. Help ons om
ten volle op U te vertrou!
Amen

Idees vir VET pret
Sjokolade-geldstukkies om ons te herinner aan die weduwee se geldjies.

Kreatiewe aktiwiteit
5c stukke, papier en potlode.
Laat die kinders 5c stukke aftrek/afvryf met die potlode. Dit is die kleinste muntstuk wat
ons vandag gebruik en is nie veel werd nie. Wat kan jy daarmee koop?

Vers vir die week
Markus 12: 43
“Hy het Sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “Dit verseker Ek julle: Hierdie arm
weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi
het.”

Net vir die lekker
Vandag speel ons “Petrus sê” (“Simon says”). ‘n Leier staan voor in die klas en wys en gee
opdragte bv. raak jou oor, klap jou hande, draai in rondte, spring op en af. As die leier
voor die opdrag sê: “Petrus sê”, dan moet die kinders die opdrag doen. As die leier egter
net die opdrag sê, moet die kinders dit nie doen nie. As die kind wel die opdrag saam met
jou doen, is die kind uit en moet hy/sy sit. Speel tot die wenner oorbly.
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Die laaste paasete

21

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 26: 17 - 30
Markus 14: 12 - 25
Lukas 22: 7 - 30
Johannes 13: 1 - 30

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Bybelse ete (neute, olywe, jogurt, ongesuurde brode, lamsosaties ens.)
Klein glasies/‘n beker
Broodjies en druiwesap

Lesinhoud
Op die Donderdag voor die Paasfees het die Jode hul paaslammers by die tempel in Jerusalem gaan slag. Inwoners van Jerusalem moes volgens wet vir besoekers van buite plek
maak in hul huise. Toe die dissipels vir Jesus vra waar hulle die paasmaaltyd gaan eet, het
hy ‘n werkie vir Petrus en Johannes gehad. Hulle twee moes in Jerusalem ingaan en soek
vir ‘n man wat ‘n waterkruik (emmer met water) dra. In die Bybelse tyd was “water-dra” ‘n
vrou se werk, en die dissipels sou dus ‘n man wat water dra sommer dadelik sien. Hulle
moes die man na sy huis volg. Party mense glo Jesus was so bietjie geheimsinnig omdat
Hy dalk nie wou hê dat Judas moes weet waar hulle gaan eet nie. Sê nou net Judas het
Hom laat vang voor die Paasete wat Jesus so graag vir oulaas saam met Sy dissipels wou
eet!
Petrus en Johannes moes vir hierdie man vra waar die kamer is waar Jesus en Sy dissipels
die laaste Paasmaaltyd sou eet. Die man sou hulle dan na ‘n groot kamer vat op die boonste verdieping van sy huis, en daar sou alles regstaan. Petrus en Johannes het alles gekry
net soos die Here dit aan hulle gesê het!
Teen sononder het die Paasmaaltyd begin, en hierdie laaste ete saam met die dissipels
sou tot na middernag aanhou. Jesus en Sy dissipels het waarskynlik op hul linkerelmboë
om ‘n U-vormige tafel gelê en eet. Die kanse is goed dat Jesus aan die kop van die U gesit
het, met die dissipels weerskante van hom.
By ‘n tipiese Paasmaaltyd sou die voorgereg gedroogde vrugte soos dadels, vye en rosyne
wees, wat met speserye en wyn gemeng was. Die tafelgebed is na die voorgereg gedoen.
Na die dankgebed het Jesus die wyn gevat en aan almal uitgedeel.
Brood is nie gesny nie, maar gebreek. Die hoof van die huis (die belangrikste manspersoon) sou dan eerste van die brood eet. Maar Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het die
brood gevat en dit uitgedeel Hy het vir die dissipels gesê om elke keer aan Hom te dink as
hulle brood breek (dit is soos Sy liggaam wat gebreek is vir ons). Jesus sê verder dat hulle
die wyn as ‘n teken moes sien van Sy bloed wat binnekort sou vloei en alle sondes sou
wegwas.
Jesus het ook baie slegte nuus vir die dissipels gehad. Iemand wat saam met hulle om
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die tafel gesit het, sou Jesus verraai. Die dissipels was natuurlik baie onsteld en verslae
en almal het gevra:  “Is dit dalk ek Here?” Selfs die skynheilige Judas het gesê: “Is dit dalk
ek, Rabbi?” En Jesus het toe vir Judas geantwoord: “Dit is soos jy sê, die een wie se hand
saam met Myne aan die brood raak, sal My verraai.” Dit was Judas se hand!
Bybelkenners glo dat toe Judas agtergekom het hy is uitgevang, het hy opgestaan en uitgeloop om vir die priester te gaan sê waar Jesus was. Nie al die dissipels was egter seker
waarheen Judas oppad was toe hy hulle verlaat het nie. Jesus het egter geweet sy eindtyd
was naby.
Terwyl die dissipels vroeër die aand aan die tafel gesit het, het hulle begin stry oor wie die
belangrikste onder hulle was. Jesus het met hulle geraas. “Julle moenie so praat nie! Die
van julle wat die meeste respek verdien, moet die minste wees. Behandel alle mense met
groot respek.”
Om vir hulle prakties te wys wat Hy bedoel, het Jesus Sy bo-kleed uitgetrek en Sy onderkleed met ‘n lang handdoek vasgebind. Slawe het dikwels so ‘n handdoek gedra wanneer
hulle hul base se voete gewas het. Voete-was was so ‘n lae werk dat selfs slawe partykeer
geweier het om dit te doen! Toe begin Jesus Sy dissipels se voete was. Toe Hy by Petrus
kom, wou Petrus nie dat Jesus aan sy voete raak nie. Toe Petrus egter besef dat Jesus se
was van hul voete ‘n teken (simbolies) is van hoe hul sondes afgewas sou word, wou hy
sommer sy hande, gesig en kop – sommer sy hele lyf - laat was! “Nee Petrus, vir nou is jou
voete genoeg,” het Jesus gesê. Jesus het die dissipels se voete gewas as voorbeeld van
hoe hulle in die toekoms teenoor ander mense moes optree. Selfs die verraaier, Judas, se
voete is gewas.
God het vooraf bepaal wanneer Jesus sou sterf. Toe Judas uitstap na die ete, was dit al
pikdonker buite. Vir Judas was dit letterlik nou nag!

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•
•

Wat was die Joodse Paasfees of Pasga?
Wie het Jesus gestuur om ‘n kamer reg te kry?
Hoekom het Jesus Sy dissipels se voete gewas? (Om ons te wys dat ons ander
mense moet dien).
Hoekom het Judas opgestaan en uitgegaan?
Wat beteken Paasfees vandag vir ons?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die laaste Paasete in? Kom ons gaan soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Dink jy dit is ‘n lekker ding om te doen om iemand anders se stink, vuil voete te
was?
Hoe kan ons nederig wees teenoor ons vriende? (hul “voete was”) (praat mooi
met mekaar, gee iemand anders eerste ‘n beurt, wees die minste, help met werkies
ens).
Wie van julle was al by ‘n nagmaal?
Waaraan laat die nagmaal ons dink? (Dit is ‘n teken van Jesus se bloed en van sy
liggaam. Dit herinner ons dat Hy vir ons sondes gesterf het).

Lewensles
Jesus gee die nagmaal as teken vir ons, om ons te help onthou wat Hy alles vir ons gedoen het. Jesus was ons voete om ons te wys dat ons ander mense moet dien.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kan so belangrik wees in ons eie oë. Here, skud ons wakker! Ons is niks
en U is alles. Ons smeek U om ons nederig te hou en vol respek vir almal om ons!
Amen

Idees vir VET pret
Hou ‘n Bybelse proe-ete, met klein hoeveelhede neute, olywe, ongesuurde brode, jogurt
en dalk lamsosaties. Dit was kos soos hierdie wat Jesus en sy dissipels by die laaste Paasete geëet het.

Kreatiewe aktiwiteit
Hou nagmaal saam met die kinders. Gebruik brood wat jy voor hulle kan breek en ‘n groot
glas met rooi druiwesap, wat dalk in die kring omgestuur kan word, of klein glasies vir
elkeen, as jy genoeg het.

Vers vir die week
Lukas 22: 17 - 19
“Daarna neem Hy ‘n beker, spreek die dankgebed uit en sê: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle ek sal van nou af nie meer wyn drink voordat die koningryk van
God gekom het nie.” Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit
vir hulle met die woorde: “Dit is My liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my
gedagtenis.”

Net vir die lekker
Vandag se VET pret neem nogal tyd, so gebruik dit as ‘n afsluitingsaktiwiteit.
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Judas verraai Jesus

22

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 26: 14 - 16
Markus 14: 10 - 11
Lukas 22: 3 - 6

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van Judas
Inkleurkryte
Sjokolade-geldjies
Toegedraaide sjokolade geldstukkie

Lesinhoud
Dit was amper tyd vir die Joodse Paasfees. Die godsdienstige leiers in Jerusalem was baie
omgekrap oor al Jesus se uitsprake. Hulle wou Jesus dood hê, maar het nie presies geweet hoe nie!
Onverwags kry hulle hulp – van alle mense, een van Jesus se dissipels, Judas Iskariot! Kan
julle glo een van Jesus se 12 dissiples het vrywilliglik sy raad en hulp aan die Joodse Raad
aangebied om Jesus te vang! Agteraf het Judas na die Joodse leiers gegaan en planne
beraam. Judas sou ‘n teken gee wanneer Jesus in ‘n stil plek was, sonder die groot skare
volgelinge om Hom, dan sou die Joodse leiers Jesus makliker kon arresteer. Judas wou
natuurlik iets hê. Hulle het ooreengekom op 30 silwerstukke. Volgens Eksodus was 30 Silwerstukke die skadevergoeding vir die lewe van ‘n slaaf wat per ongeluk doodgemaak is.
Judas was bereid om Jesus te verraai vir so ‘n belaglike klein bedraggie geld.
Na afloop van die Paasete is Jesus en sy dissipels na die Olyfberg. Dit was al baie laat die
aand. Die dissipels was baie moeg en terwyl Jesus gaan bid het, het hulle aan die slaap
geraak. Toe Jesus die dissipels wakker maak, het daar ‘n groot klomp mense met stokke
en swaarde aangestap gekom. Jesus se verraaier, Judas, was ook tussen hulle. Judas het
met die manne ‘n teken afgespreek: “Die een wat ek soen, dit is die een wat julle moet
vang.” Judas het reguit na Jesus gestap, Hom gegroet en Hom gesoen! Maar Jesus het
hom nie laat flous nie – Hy het geweet hoekom Judas en die priesterhoofde daar was.
Een van Jesus se dissipels het so kwaad geword, dat hy sy swaard uitgepluk het en die oor
van die hoëpriester se slaaf, Malgus, net daar mors-af gekap het.
Jesus het dadelik Sy dissipels verseker dat Hy die hele hemelse leër kon oproep om Hom
te kom help as Hy ‘n geveg wou opsit. Maar Jesus wou nie veg nie, Hy het geweet die tyd
het aangebreek dat Hy moes sterf vir my en vir jou. En toe doen Jesus vir oulaas op aarde
nog ‘n wonderwerk. Hy het die slaaf se oor aangeraak en die oor was weer so goed soos
nuut.
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Jesus was elke dag saam met hierdie mense in die tempel, maar hulle kom met stokke en
swaarde om Hom in die nag te vang, soos wat die polisie ‘n dief sal vang! Toe die dissipels
sien dat Jesus gevang word, het hulle almal baie bang geword en weg gehardloop.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wie het ingestem om vir Jesus te verraai?
Vir hoeveel geld het Hy vir Jesus verraai?
Was dit baie of min geld? Hoe weet ons dit?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die verraad van Judas in? Kom ons gaan soek die regte
plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Het iemand jou al verraai (byvoorbeeld gesê jy jok as jy weet jy het die waarheid
gepraat)?
Hoe voel mens na so ‘n verraad? (Woedend, magteloos, hartseer, vies).
Dink jy dit is erger om verraai te word deur iemand wat jy ken? Hoekom? (Ja, want
jy het die mens vertrou).
Dink julle Judas het Jesus verraai net vir die geld? (Ek glo nie, miskien het hy
gedink dit sal ook vir hom aansien bring).

Lewensles
Moet nooit dat geld jou wegtrek van Jesus af nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit is waar dat geld ons wêreld beheer. Wat ons het en waar ons bly en hoe
groot ons huise is, is vir die meeste mense baie belangrik. Maak ons anders! Maak ons
nederig en hou ons oë net op U.
Amen

Idees vir VET pret
Sjokolade-geldstukkies. Geld het veroorsaak dat Judas vir Jesus verraai het.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van ‘n groot sak. Teken 30 geldstukke daarin. Dit was hoeveel geld Judas gekry
het om vir Jesus te verraai.

Vers vir die week
Matteus 26: 14 en 15
“Toe het een van die 12 dissipels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: “Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?
Hulle het hom toe dertig silwerstukke betaal.”

Net vir die lekker
Gebruik ‘n sjokolade-geldstukkie en draai dit ‘n paar keer met papier toe. Agter op elke
papier wat jy toedraai moet jy ‘n opdrag skryf, bv, kraai soos ‘n hoender, spring op een
been, brul soos ‘n leeu, spring soos ‘n padda, draai in die rondte. Laat die kinders in ‘n
kring sit. Stuur die geskenk in die rondte om terwyl jy musiek speel. As die musiek stop
moet die kind wat die geskenk het die eerste laag papier mooi afhaal en die opdrag lees
en doen. (Help die kleintjies wat nog nie kan lees nie). As die maatjie klaar is, stuur die
geskenke weer aan en herhaal die proses totdat die geskenke oop is.
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Petrus verloën Jesus

23

Voorbereide lees werk vir die aanbieder
Matteus 26: 69 - 75
Markus 14: 66 - 72
Lukas 22: 54 - 65
Johannes 18: 25 - 27

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van die haan
Inkleurkryte
Gom
Sjokolade-eiertjies
Vere

Lesinhoud
Jesus is gevange geneem en na die hoëpriester Kajafas se huis weggeneem. Petrus het op
‘n afstand agterna gekom om te kyk wat met sy geliefde Meester gebeur. In die middel van
die binneplaas van die huis was daar ‘n vuur en Petrus het homself by die vuur gaan warm
maak. Onthou, dit was al baie laat die nag.
Die diensmeisie van die hoëpriester het vir Petrus in die skynsel van die vuur sien sit en
gesê: Was jy nie ook saam met daardie man van Nasaret nie?” Hier kon mens sommer
hoor dat self ‘n diensmeisie nie baie gedink het van die mense van Nasaret nie!
Petrus antwoord haar: “Ek ken hom nie.” Tog beweeg hy bietjie weg van die vuur en uit die
lig uit. Ek dink Petrus was skrikkerig dat hy ook gevange geneem sou word! Dit is eintlik
heel ironies dat Petrus weg van die lig in sy lewe (Jesus) beweeg, juis in die tyd toe Jesus
ondersteuning nodig gehad het. Terwyl Petrus by die deur van die binnehof staan, het ‘n
haan gekraai.
Hier, by die uitgang, het nog ‘n diensmeisie hom herken en ook vir Petrus gesê: “Jy was
saam met Jesus die Galileër. Jy is een van sy volgelinge!” Voordat Petrus homself nog
behoorlik kon verdedig, het nog mans nader gestaan. ‘n Familielid van Malgus, die soldaat
wie se oor vroeër die aand in die tuin van Getsemane deur Petrus afgeslaan is, praat toe.
“Ek kan aan jou spraak hoor, jy is ‘n Galileër en een van sy volgelinge!” Die Galileërs het
seker klanke anders uitgespreek as die inwoners van Judea en hulle kon maklik uitgeken
word aan hulle spraak.
Toe die dérde persoon Petrus konfronteer begin hy sommer vloek en belowe (sweer met
‘n eed): “Ek ken die man nie!” Dit was omtrent 1h30 die oggend en skielik het die haan ‘n
tweede keer gekraai. Dit het Petrus nou bygeval wat Jesus van hom gesê het: “Voordat die
haan ‘n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloën.”
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Petrus het in trane uitgebars en bitterlik gehuil oor sy verraad teenoor Jesus.

Vragies vir slim oortjies
•

•
•

Wie het Jesus in hierdie storie verraai?
Hoekom dink julle het hy dit gedoen?
Wat het Petrus herinner aan Jesus se woorde van vroeër die aand?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Petrus se verloëning van Jesus in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Wat beteken die woord “verloën?”
Hoe voel dit as ‘n vriend jou verloën?
Hoe dink julle het Petrus in hierdie verhaal gevoel? Hoekom?
Was Petrus lief vir Jesus?
Hoekom het hy Hom dan verraai?

Lewensles
Jesus is die lig in ons lewens. Moet nooit wegbeweeg van die lig af nie. Selfs in moeilike
omstandighede moet jy Jesus as jou leier erken.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons is partykeer sulke bangbroeke! Maak ons dapper en vreesloos in die aangesig van U vyande. Ons wil U nooit verraai nie!
Amen

Idees vir VET pret
Daar is ‘n ou kampliedjie wat as volg lui:
“Daar’s ‘n hoender wat ‘n eier nie kan lê (3x)
Dis die haan wat op die kerktoring staan.
Dis die haan (3x)
Wat op die kerktoring staan!”
Sing die liedjie saam met die kinders. Ons gaan nou elkeen sjokolade-eiertjies eet om ons
te herinner aan die haan wat nie eiers kan lê nie!

Kreatiewe aktiwiteit
Knip die haan uit en versier met vere. Die vers van die dag kan agterop die haan geskryf
word. Hou die haan in jou Bybel om jou daaraan te herinner dat ons God nooit mag verraai nie!

Vers vir die week
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Markus 14: 72
“En onmiddellik het die haan ‘n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus
vir hom gesê het: “Voordat die haan ‘n tweede keer kraai, sal jy My drie keer verloën. En
hy het in trane uitgebars.”

Net vir die lekker
Deel die kinders op in twee groepe. Die eerste groep kry elkeen ‘n veertjie en moet ‘n
maat in die gesig kielie totdat die maat begin lag of beweeg. Die een wat die langste kan
uithou is die wenner van groep 1. Ruil nou vriende en gee die tweede groep ‘n beurt om
die kielie-werk te doen. Kies weer ‘n wenner. Die twee wenners kan dan voor die res van
die groep mekaar aan die lag probeer maak. Neem die tyd van die laaste twee maats en
kyk wie hou die langste uit.
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Pilatus gee Jesus oor vir kruisiging

24

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 27: 15 - 26
Markus 15: 1 - 15
Lukas 23: 13 - 25
Johannes 18: 28 – 40 en Johannes 19: 1 - 16

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellielekkers van lippe
Werkkaart van Pilatus
Blinkers
Skêre, gom en inkleurkryte
Wasgoedtou en vyf wasgoedpennetjies vir elke kind

Lesinhoud
Nadat Jesus baie laat die nag gevange geneem is, is Hy na die Joodse hoëpriester, Kajafas, se huis geneem. Die Joodse leiers en die Joodse Raad was reeds daar. Volgens
Joodse wette mag hierdie raad nie in die nag vergaderings gehou het nie. Hulle mag ook
nie iemand ter dood veroordeel het nie. Net die Romeinse goewerneur, in hierdie geval die
goewerneur van Judea en Galilea, wat Pilatus was, kon as werker van die keiser in Rome,
iemand ter dood veroordeel het.
Jesus is vir die nag gevange gehou in Kajafas se huis en toe die son opkom, het die Joodse
Raad vergader. Hier besluit hulle: Jesus verdien die doodstraf. Hulle boei toe vir Jesus en
vat hom na Pilatus, die goewerneur, se paleis toe. Tot die goewerneur se verbasing wou
Jesus nie ‘n woord sê om Homself te verdedig nie. Na ‘n rukkie begin Pilatus besef dat die
Joodse leiers en priesterhoofde Jesus uit afguns of jaloesie wou laat doodmaak.

Dit was die goewerneur se gewoonte om tydens die Joodse Paasfees ‘n gevangene, wat die
mense gekies het, uit die tronk vry te laat. Daar was toe juis ‘n bekende moordenaar en
terroris, met die naam Jesus Barabbas, in die tronk.
Terwyl Jesus se hofsaak aan die gang was, het Pilatus se vrou hom laat weet: “Ek het ‘n
vreeslike droom gehad, hierdie man is onskuldig. Laat hom vry.” Pilatus het baie ongemaklik begin voel oor Jesus se verhoor. Toe kry hy ‘n slim plan. “Wie wil julle hê moet ek
vrylaat vir Paasfees: Jesus Barabbas (die moordenaar) of Jesus wat die Christus genoem
word?” Pilatus was seker die skare sou Jesus kies, maar die Joodse leiers het intussen
die mense omgepraat om eerder vir Barabbas te stem. Wat ‘n ironie dat altwee mans die
Joodse naam, Jesus, gehad het!
Nou het Pilatus begin besef dat hy dit nie sou regkry om Jesus los te laat nie. Toe kry hy ‘n
bak met water en was sy hande daar voor almal. Pilatus wou aan die skare wys dat hy niks
meer met die saak te doen wou hê nie. “Wat verder gebeur is nie my skuld nie,” sê hy.
“Wat moet ek met Jesus Christus doen?”
Die skare het geskreeu: “Kruisig hom, kruisig hom!” Kruisiging was ‘n Romeinse doodstraf.
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Die Jode het mense deur steniging (om dood gegooi te word met klippe) laat doodmaak.
Dalk het die Joodse leiers gedink as hulle ‘n Romeinse straf kies, sou hulle onskuldig wees
aan Jesus se dood.
Pilatus het Barabbas toe vrygelaat en hy het verder beveel dat Jesus Christus met ‘n kats
geslaan moes word vir Sy oortredinge. ‘n Kats was soos ‘n sweep wat bestaan het uit ‘n
klomp klein smal riempies. Vooraan elke riempie was daar ystertjies of harde beentjies.
Dit was sodat elke hou nog seerder sou maak en sommer stukke vleis uit die persoon wat
geslaan word, sou ruk.
Die soldate wat Jesus geslaan het, het ook ‘n tak met skerp dorings aan gevat en dit soos
‘n kroon gevleg. Daarna het hulle dit op Jesus se kop gedruk. Hulle het verder vir Hom ‘n
pers jas aangetrek sodat hy soos ‘n kamstige koning moes lyk. Net baie belangrike mense
is toegelaat om sulke pers jasse te dra. Nou het die soldate lekker met Jesus gespot. Hulle
het nader na Jesus toe gekom en voor hom gebuig en hom gegroet soos mens ‘n koning
sou groet, en dan het hulle Hom sommer skielik geklap.
Na die slanery en vernedering het Pilatus Jesus weer voor die Jode laat verskyn. Pilatus
wou dalk hê as hulle sien hoe sleg Jesus na die marteling lyk, dat hulle Hom sou jammer
kry en dalk nie nog steeds sou aandring op Sy dood nie. “Kruisig hom!” het die Joodse
leiers nog steeds geskreeu. “Nee wat, laat hom kruisig, Hy sê mos Hy is die Seun van God.
Dit is godslasterlik om so te praat,” het die leiers aangehou. Hierdie laaste woorde van die
Joodse leiers het Pilatus laat skrik ! Pilatus het op sy kliptrap (in Hebreeus noem hulle dit
Gabbata) gaan sit en sy finale uitspraak gelewer. “Hierdie man sê Hy is die koning van die
Jode, wil julle Hom regtig dood hê vir so ‘n uitspraak?” “Ons het net een koning, en dit is
die Romeinse keiser,” het die Joodse leiers geantwoord. Met hierdie woorde het hulle nie
net vir Jesus verraai nie, maar sommer vir God ook. Pilatus het die Jode hulle sin gegee.
Hy het Jesus aan hulle oorhandig om gekruisig te word.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wat
Wat
Wat
Wat

was die goewerneur in hierdie storie se naam?
was die man wat in Jesus se plek losgelaat is, se naam?
het dit beteken toe Pilatus sy hande was?
is eintlik die Joodse manier om iemand dood te maak?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Pilatus se verontskuldiging van Jesus in? Kom ons gaan
soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Dink julle daar is soms mense wat onskuldig in die tronk is?
Hoe gebeur so iets? (As mense leuns vertel of valse getuienis lewer).
As die meeste mense dieselfde voel oor ‘n saak, beteken dit hulle is altyd reg? (die
Joodse leiers, Ruanda, Burundi, Hitler ens). (Nee, jy moet alles aan God se 			
woord toets).
Hoekom nie? (mense sweep mekaar op).
Kan ‘n mens jouself ‘n Christen noem, maar nie REGTIG vir God soos ‘n pappa ken
nie? (Ja. Baie mense doen goed soos kerk toe gaan en bid net uit gewoonte. God
ken egter ons harte).

Lewensles
Jy mag nie ‘n draadsitter of “lou” wees oor Jesus nie. Jesus se jy is of vir Hom of teen hom
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, soms maak ons dit nie duidelik genoeg dat ons aan U kant is nie. Ons bly
maar half stil in die skare wat teen U roep. Gee ons asseblief waagmoed en dapperheid vir
U saak. U is ons ware koning!
Amen

Idees vir VET pret
Jellielekkers wat soos lippe lyk. Ons moet hard roep dat ons kinders van Jesus is. So hard
dat mense om ons sal weet wie ons koning is

Kreatiewe aktiwiteit
Maak vir al die kinders krone met “glitter” op. Jesus is ons koning al wou die Joodse leiers
Hom nie as koning hê nie.

Vers vir die week
Johannes 19: 6
“Toe die priesterhoofde en die wagte Hom sien, skreeu hulle: Kruisig hom! Kruisig hom!
Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom
nie.”

Net vir die lekker
Span ‘n tou tussen twee stoele. Deel die kinders in twee groepe. Gee vir elke kind vyf
wasgoedpennetjies. Laat die span langs mekaar voor die tou staan. Die eerste kind begin
om sy/haar vyf wasgoedpennetjies op die draad te sit. As die maatjie klaar is, kan die volgende een begin. Gaan so aan tot almal se pennetjies op die draad is. Vat ‘n stophorlosie
saam en kyk wie se span doen dit in die kortste tyd.
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Die kruisiging

25

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 27: 32 - 56
Markus 15: 21 - 41
Lukas 23: 26 - 49
Johannes 19: 17 – 37

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van die kruisiging
Rooi versiersuiker
Karton
Skêre, gom en inkleurkryte
Kwasse
“Houtkruis” lied van die groep “Prophet”

Lesinhoud
Na die marteling was Jesus baie swak. ‘n Persoon wat gekruisig word, moes self sy kruis
se dwarsbalk dra tot op die teregstellingsplek. Toe die soldate sien Jesus is te swak om Sy
kruis te dra, het hulle sommer ‘n man wat toevallig daar verby gestap het gegryp en hom
gedwing om Jesus te help. Hierdie man se naam was Simon en hy het van Sirene in Afrika
gekom.
Omdat dit Paasfees was, was daar baie mense in Jerusalem. ‘n Groot menigte het agter
Jesus aangeloop en oor Hom getreur en gehuil. Vier vroue word spesifiek genoem. Hulle
was Maria Magdalena, Maria (Jesus se ma), Maria (die vrou van Kloppas) en Salomé (sy was
Sebedeus se vrou en die ma van die dissipels Jakobus en Johannes). Party mense sê sy
was ook Maria se suster en dan by implikasie, Jesus se tannie.
Die kruisigingsplek was buite die stadsmure omdat dit ‘n onreine plek vir die Jode was.
Die plek waarheen Jesus oppad was, is Golgota genoem. Party mense dink dit was omdat
die koppie soos ‘n kopbeen gelyk het. (Golgota beteken: Plek van die Kopbeen).
Elke misdadiger wat gekruisig sou word, moes ook ‘n bordjie dra waarop sy misdaad
geskryf is. Dit moes ander mense wat daar verby loop, afskrik om dieselfde misdaad te
pleeg.
Toe hulle by Golgota aankom, wou die soldate Jesus wyn, wat met galbitter kruie soos
mirre gemeng was, gee om te drink. Jesus wou dit nie drink nie, want dit sou Hom effens
bedwelm sodat Hy dan nie die pyn so erg sou voel nie. Jesus wou voluit die straf vir ons
dra.
Toe begin die kruisiging.
‘n Veroordeelde se arms is aan die dwarsbalk vasgespyker en dan is die persoon teen die
regop paal opgetrek en die dwarsbalk is vasgemaak. Die veroordeelde se bordjie met sy
misdaad is bo-aan sy kruis vasgespyker.

91

Op Jesus se bordjie was daar in Hebreeus, Latyn en Grieks geskryf: “Die Koning van die
Jode.” Die Joodse leiers was nie heeltemal tevrede met die bewoording nie, maar dit is
wat Pilatus geskryf het.
Saam met Jesus het die soldate ook twee ander misdadigers gereed gemaak vir kruisiging.
Een aan elke kant van Jesus. Die mense het allerhande lelike dinge vir Jesus begin skreeu
en Hom gespot. “Klim van die kruis af! Red jouself! Bou die tempel in drie dae! Help
jouself!” het hulle geskreeu. Die soldate het ook aan die spottery deelgeneem. “Trek jou
spykers uit, koning van die Jode. Wys ons hoe sterk jy is,” het van hulle geroep.
Een van die mans wat langs Jesus gehang het, het Hom ook gespot. “As jy die Messias is,
kry ons hier af.” Maar die ander boef het hom stil gemaak. “Ons twee verdien om hier te
wees, maar hierdie man is onskuldig. Jy moet respek hê vir God.” Toe kyk hy na Jesus
en sê: “ Here dink aan my.” Jesus het goeie nuus vir hierdie sondaar gehad. Hy sou nog
daardie selfde dag saam met Hom in die hemel wees.
Die Romeinse soldate wat die kruisigings gedoen het, was volgens wet geregtig op die
gekruisigde se persoonlike besittings soos klere. Ook hier het hulle lootjies getrek om te
sien wie Jesus se klere sou kry.
Toe skielik, het Jesus hard geskreeu: “Eloï, Eloï, lema sabagtani!” Dit beteken: My God, My
God, waarom het U My alleen gelaat. Die spotters het gedink Jesus roep vir Elia. Hulle hou
toe vir Hom ‘n spons vol wyn wat aan ‘n hissoptakkie vasgemaak is, voor Sy mond, om Sy
lippe nat te maak. ‘n Hissoptakkie is volgens Joodse gewoonte by die paaslam gebruik.
Hoe ironies dat Jesus hier ons Paaslam is wat geoffer word.
Met die, het Jesus se kop vooroor geval. “Ek het alles gedoen wat ek moes,” het Hy gesê,
en Sy laaste asem uitgeblaas. Op dieselfde tyd wat Jesus aan die kruis dood is, het daar
drie wonderwerke gebeur.
•
Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Die voorhangsel was ‘n groot
gordyn tussen die heilige en allerheiligste in die tempel. Net die hoëpriester mag 		
een maal per jaar in die allerheiligste ingegaan het om met God te gaan praat. Nou 		
was dit nie meer nodig vir ‘n tussenganger soos die hoëpriester nie. Jesus is 		
by God en ons kan sommer direk met Hom praat.
•
Daar was ‘n groot aardbewing en grafte het oopgegaan. Gelowiges wat reeds dood
was, het uit die grafte gekom en is lewendig in Jerusalem gesien.
•
Boonop was dit in die middel van die dag donker!
Die bevelvoerder van die Romeinse soldate het reg voor die kruis gaan staan. Hy 		
het Jesus se laaste woorde gehoor en die wondertekens gesien. “Hierdie 			
man wâs toe al die tyd die Seun van God,” het hy gesê. Die eerste mens wat Jesus 		
na Sy dood erken as die Messias, was ‘n Romein en nie ‘n Jood nie.
Dit het begin laat word en omdat dit Vrydag was, was die Jode besig om reg te maak vir
die Sabbat, wat met sononder sou begin. Volgens Joodse wet moes Jesus begrawe word
voor sononder.
Om die dood vinniger te verseker, het die soldate toe die twee mans weerskante van
Jesus, se bene gebreek. Maar Jesus was reeds dood. Toe een van die soldate ‘n spies in
Sy sy indruk, het daar water gemeng met bloed uitgeloop. Dit is ‘n teken dat so ‘n iemand
dood is.
Jesus se liggaam is van die kruis afgehaal en gereed gemaak vir ‘n begrafnis.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wat was die misdaad wat op Jesus se bordjie geskryf is en bo-aan sy kruis vasges
pyker is?
Wat was “die voorhangsel?”
Noem een wonderwerk wat gebeur het toe Jesus dood is?
Hoe het die soldate geweet Jesus is reeds dood?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die kruisiging in? Kom ons soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Wat doen jou gesin om Paasfees te vier?
Het julle enige tradisies? (paaseiers, lamsvleis, kerse ens.)
Wat dink jy is die belangrikste gebeurtenis vir ons as Christene, Paasfees of Kers
fees? (Ai, dit is ‘n moeilike vraag!) Hoekom?
Wat is die simboliek rondom ‘n (paas)eier dink jy? (Nuwe lewe uit iets wat dood lyk
Jesus wil vir elkeen van ons ‘n nuwe lewe gee).
Hoekom offer ons nie meer vandag diere in die kerk nie? (Jesus het vir ons gesterf
as die finale offerlam. Nou is dit nie meer nodig nie, want ons sondes is vergewe).

Lewensles
Jesus was die offer vir ons sondes. Hy het ten volle vir ons sondes betaal.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, wat U vir ons gedoen het, is ongelooflik! Die pyn en vernedering moes verskriklik gewees het. Dankie dat U ons so lief gehad het!
Amen

Idees vir VET pret
Maak rooi versiersuiker aan. Ons gaan dit gebruik in die kreatiewe aktiwiteit. Elkeen kan
darem ‘n proetjie van die versiersuiker kry!

Kreatiewe aktiwiteit vir die week
Vou en sny elke kruis sodat dit regop kan staan. Gebruik die rooi versiersuiker wat aangemaak is en verf dit op die kartonkruis wat elkeen kry. Dit is simbolies van die bloed van
Jesus wat vir ons gevloei het.

Vers vir die week
Markus 15: 34
“Om drie-uur die middag het Jesus hard uitgeroep: “Eloï, Eloï, lema sabagtani!” Dit beteken: “My God, My God, waarom het U My verlaat?”

Net vir die lekker
Vandag se net vir die lekker is ‘n gewyde speletjie. Laat al die kinders plat lê op hulle ruggies met hulle oë toe. Speel vir hulle die liedjie “Houtkruis” van Prophet. Kom ons dink
aan Jesus se kruisiging.
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Jesus verskyn aan Maria Magdalena

26

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Markus 16: 9 - 11
Johannes 20: 11 - 18

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Wit paaseiers
Oorstokkies
Rooi voedselkleursel
Musiek
CD Speler

Lesinhoud
Daardie Sondagoggend was die son nog nie eers op nie, toe was Maria Magdalena by die
graf. Omdat die vrouens die Vrydagmiddag voor die Sabbat so haastig was om klaar te kry
met Jesus se begrafnis, het daar miskien nog kruie en speserye agtergebly wat die vrouens
gebruik het om Jesus se liggaam te versorg. Gedurende die Sabbat mag niemand van die
Joodse geloof naby ‘n lyk gekom het nie, want dit sou jou “onrein” maak om verder Sabbat te hou en na die tempel te gaan. Maria sien toe dat die swaar klip voor die graf-opening
weggerol was.
Sy het onmiddellik omgespring en na die dissipels gehardloop. Maria het vermoed dat
Jesus se vyande sy liggaam gesteel het en Hom op ‘n ander plek gaan begrawe het.
Petrus en ‘n ander dissipel het baie vinnig na die graf gehardloop. Petrus het uitasem
binne in die graf ingegaan. (Onthou, die graf was soos ‘n klein grot). Daar sien hy toe die
linnelappe en grafdoeke wat eenkant lê. Die spesiale lap wat oor ‘n lyk se gesig gesit is,
het ook eenkant, netjies opgevou, gelê. Grafplunderaars en Jesus se vyande sou beslis nie
sy liggaam gesteel het en dan nog die doeke mooi opgerol het nie. Jesus se liggaam was
weg uit die graf!
Verslae is die twee dissipels terug huis toe.
Maria Magdalena het alleen by die graf agtergebly en het baie hard en bitterlik gehuil. Deur
die trane het sy weer by die graf ingeloer om seker te maak Jesus se liggaam was weg.
Daar sien sy toe twee engele sit, op die plek waar Jesus se liggaam was. “Vir wat huil jy
so?” vra hulle vir haar. Maria was hartseer omdat Jesus dood was en omdat sy nie geweet
het waarheen die diewe Jesus se lyk gevat het nie. Met dié kyk sy op en sien iemand by
die grafopening staan. Maria het gedink dit is die man wat in die graftuine werk, en sy
smeek hom toe ook om Jesus se lyk vir haar terug te gee, as hy dalk die een is wat dit
gesteel het.
Eers toe Jesus roep: “Maria!” het sy Hom herken en teruggeroep: ”Rabbi!” Jesus sê toe vir
Maria om vinnig na die dissipels te hardloop en vir hulle te gaan vertel dat Jesus oppad na
sy Vader, God, is. Maria het soos die wind gehardloop en opgewonde vir hulle vertel dat sy
Jesus lewendig gesien het.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wat was die vrou se naam aan wie Jesus eerste verskyn het?
Wat het sy in die graf gesien?
Wat het Jesus vir Maria gesê om te doen?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel het Jesus na sy dood aan Maria Magdalena verskyn? Kom ons
soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Hoe moet ‘n Christen oor die dood voel? (Nooit dat dit die einde van jou lewe is
nie, eerder die begin!)
Hoekom is ons dan soms so hartseer wanneer iemand dood gaan? (Ons verlang na
iemand wat dood is).
Dink jy Jesus se aardse lyf was regtig dood en was regtig in die graf en het weer
regtig springlewendig geword? (Verseker!)
Voel jy soms onbelangrik? (Die Here wil selfs vir jou gebruik om Sy boodskap uit te
dra).
Hoekom dink jy het Jesus eerste aan ‘n vrou verskyn en nie eerste aan een van die
belangrike Jode nie? (Om te wys almal is ewe belangrik in Sy oë).

Lewensles
Jesus verskyn eerste aan ‘n onbelangrike vrou. Deur die eeue heen gebruik God gewone
mense om die goeie nuus van Jesus aan ander te vertel. Mense soos ek en jy!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat ons weet U het waarlik opgestaan uit die graf uit. U is lewendig!
Ons Verlosser lewe!
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan wit paaseisrs verseier. Daarna kan julle dit by die huis opeet.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik oorstokkies en rooi voedselkleursel om die wit paaseiers te versier. Iets wat dood
lyk, kan weer lewe! Jesus se bloed het gevloei en ons sondes wit, soos die paaseiers,
gewas.

Vers vir die week
Johannes 20: 13 en 14
“Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil jy?” Sy antwoord hulle: “Omdat hulle my Here
weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het,
het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit Hy is nie.”

Net vir die lekker
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Laat al die kinders in ‘n kring staan. Die leier speel musiek. Terwyl die musiek speel moet
al die kinders dans. As die musiek stop moet die kinders vries. As een beweeg is hy/sy uit
en moet die maatjie sit. Speel weer musiek en herhaal tot ‘n paar oorbly. Die feit dat Jesus
lewe, moet ons laat dans van blydskap.

Ongelowige Tomas

27

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Markus 16: 14
Johannes 20: 24 - 31

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Werkkaart van Tomas
Jellielekkers van handjies
Inkleurkryte
Houer gevul met verskillende klein items
Blinddoek vir ogies toebind

Lesinhoud
Laat die Sondagnag, na sy verskyning vroeër die dag aan Maria Magdalena, was Jesus se
dissipels en volgelinge nog bymekaar. Omdat hulle bang was vir die Joodse leiers, was die
deure en vensters van die huis dig gesluit. Skielik het Jesus by hulle, in die kamer, gestaan.
Tomas was een van Jesus se getrouste dissipels. Hy was nie hierdie Sondagaand by die
ander dissipels toe Jesus aan hulle verskyn het nie. Die Bybel gee nie vir ons sy rede of
vertel waar hy was nie. Natuurlik kon die ander nie wag om hom te vertel nie. “Weet jy wat
het jy gemis! Ons het vir Jesus gesien!”
“Nee wat, ek glo julle nie. Ek wil self die seerplekke van die spykers in Sy hande sien en
daaraan raak. Ek wil ook die wond in Sy sy sien waar die soldate ‘n spies ingedruk het. Ek
wil my hand daarop sit en dit voel. Anders glo ek julle nie,” het Tomas geantwoord. Tomas
wou homself oortuig dat die ander nie net spoke gesien het nie, maar dat Jesus werklik,
met sy aardse liggaam vol pyn en wonde, opgestaan het.
Omtrent ‘n week later was Jesus se getrouste vriende weer bymekaar. Hierdie keer was
Tomas ook by. Al was al die deure weereens gesluit, was Jesus skielik by hulle. Net soos
die vorige keer sê Hy: “Vrede vir julle.”
Jesus het natuurlik geweet wat Tomas na sy eerste besoek gesê het. Nou nooi Hy vir Tomas voor al die ander uit om sy hand op Sy wonde te kom sit. Jesus wys ook vir Tomas Sy
hande met die spykermerke. “Dit is Ek. Aanvaar dit,” sê Jesus. “Moenie twyfel nie, Tomas.”
Arme Tomas. Hy was heeltemal oorweldig. “My Here en my God!” was al wat Tomas kon
uitkry.
Jesus het eintlik so bietjie met Tomas geraas toe Hy sê: “Jy glo nou want jy het My gesien.”
Daar sou mense wees wat Jesus nie lewendig gesien het nie, maar tog in Sy opstanding
sou glo. Hierdie mense sou volgens Jesus, van geluk oorloop.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watter dissipel was nie by die res toe Jesus die eerste keer aan hulle verskyn het nie?
Wat was sy antwoord toe die ander dissipels hom daarvan vertel?
Wat het hy gesê toe hy wel vir Jesus sien?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die ongeloof van Thomas in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Jesus was vir drie dae met Sy aardse liggaam regtig dood en toe het Hy weer lewendig geword. Glo jy dit?
Waaroor twyfel jy soms?
Waaroor hoef ons NOOIT te twyfel nie? (Dat God by ons is, dat Jesus vir ons sondes
gesterf het en dat ons eendag met die ewige lewe by Hulle sal wees). 				
Matteus 28: 20 sê: “Ek is by julle al die dae tot aan die einde”).

Lewensles
Al twyfel ons soms, sal God ons nooit verlaat nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, daar is baie stories in die wêreld waaraan ons kan twyfel. Laat ons NOOIT
twyfel dat U werklik gesterf het en dat U werklik opgestaan het nie.
Amen

Idees vir VET pret
Jellielekkers van hande. Tomas wou sy hande sit op die wonde van Jesus.

Kreatiewe aktiwiteit
Gebruik die kaart met emosies en vra vrae soos:
•
Hoe het Tomas se gesig gelyk toe die ander vir hom vertel het dat Jesus lewe?
•
Hoe het sy gesig gelyk toe hy self vir Jesus gesien het?
•
Hoe voel jy vandag?
•
Hoe sal jy lyk as Jesus nou voor jou kan verskyn?
•
Hoe lyk jou gesig as jou vriende iets lekkers sonder jou gedoen het?
Die kinders moet elke keer die gesiggie omkring wat hulle kies. Gebruik verskillende
kleure kryte as dieselfde emosie meer as een keer omkring word.

Vers vir die week
Johannes 20: 25
“Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle: As ek
nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vingers in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.”

Net vir die lekker
Maak ‘n houer vol items, bv. karretjie, bal, raket, pop, skoen, hemp ens. Laat ‘n maatjie
vorentoe kom en blinddoek die maatjie. Haal iets uit die houer uit. Die maatjie moet
daaraan voel en sê wat dit is. Hou so aan totdat almal ‘n beurt gehad het.
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Opvaart en Opdragte

28

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Matteus 28: 16 - 20
Markus 16: 15 - 20
Lukas 24: 44 - 53
Johannes 21: 15 - 27

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
“Liquorice All Sort”-lekkers
Suurlemoensap
Oorstokkies
Kers
Pak rekkies

Lesinhoud
Die 11 dissipels is van Jerusalem af terug na Galilea. Hulle is na die berg waarheen Jesus
hulle gestuur het en daar het hulle Hom gekry. Party van die dissipels was nog baie onseker oor wat gebeur het. Tog het hulle dadelik vir Jesus geloof en aanbid toe hulle Hom
sien.
Vir oulaas het Jesus met sy dissipels gepraat en opdragte gegee. Vir Petrus het Hy drie
maal gevra of Petrus Hom lief het. Sy opdragte aan Petrus was:
1.
Laat My lammers wei
2.
Pas My skape op en
3.
Laat My skape wei.
Jesus het direk vir Petrus, die leier-dissipel, gesê:” Volg jy vir My!”
Verder het Jesus aan die dissipels gesê dat die hele wêreld nou hulle sendingveld moes
word. Mense wat tot geloof in Christus kom, sou gered word. Die dissipels moes hierdie
mense doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
In Christus se naam moes die dissipels bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig – ook buite Jerusalem. Al die nasies moes dissipels van Christus word. Die
dissipels moes hierdie heidene leer om alles te doen net soos wat Christus sy dissipels geleer het wat reg en verkeerd was. Gehoorsaamheid aan God se Woord was baie belangrik.
Ten laaste belowe Jesus om ‘n geskenke van Sy Vader God (die Heilige Gees) vir die dissipels te stuur. Jesus belowe dat Hy tot aan die einde van die wêreld by Sy volgelinge sou
bly. Hierna het Hy Sy hande oor die dissipels uitgestrek en God se seën oor hulle gebid.
Terwyl Jesus nog besig was om die dissipels te seën, het Hy na die hemel vertrek. Jesus
se seënende hande was die laaste wat Sy dissipels van Hom gesien het.
Die apostels het op hulle kniëe neergeval en Jesus aanbid. Jesus is terug hemel toe om
langs God op ‘n ereplek te sit. Na die hemelvaart het die apostels opgewonde teruggestap
na Jerusalem waar hulle in die tempel Jesus se boodskap aan almal vertel het. Die Here
self het hulle gehelp om mense van Jesus se boodskap te oortuig met baie wondertekens.

100

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wat het Jesus vir Petrus gesê om te doen?
Hoe moes die dissipels nuwe Christene doop?
Wat was die laaste beeld wat die dissipels van Jesus gesien het voor Hy opgevaar
het?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Jesus se hemelvaart in? Kom ons gaan soek die regte
plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•
•

Hoekom dink jy doop ‘n dominee of pastoor iemand in die naam van die Vader en
die Seun en die Heilige Gees? (Dit is hoe God in die Bybel sê ons mense moet
doop).
Wat is sendingwerk?
Ken jy iemand wat ‘n sendeling is? Waar?
Waar kan mens oral sendingwerk doen?
Is sendingwerk gevaarlik/lekker/’n lang vakansie/’n goedbetaalde werk?
Is almal wat Christene is, ook sendelinge? (Ja, ons is elke dag sendelinge in ons
alledaagse lewens, by die skool , die werk en die sportveld).

Lewensles
Ons moet dissipels maak van alle mense, waar ons ookal elke dag is!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet U het opgevaar na die hemel, net soos wat ons weet U gaan U
kinders weer kom haal. Dankie dat ons die versekering het dat U by ons is tot aan die
einde van die wêreld.
Amen

Idees vir VET pret
“Liqourice All Sorts”-lekkers. Die dissipels moes vir alle kleure en geure mense van Jesus gaan vertel. Nie net vir die Jode nie. “Liqourice All Sorts” is lekkers wat jy kry in alle
kleure, geure en vorms!

Kreatiewe aktiwiteit
Skryf die teksgedeelte Matteus 28: 20(b) met suurlemoensap en ‘n oorstokkie op ‘n
stuk papier. Sien jy iets? (“En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die
wêreld.”)
Hou nou die papier net bokant ‘n kersvlam, die teks sal bruin verkleur. Ons kon nie die
geskryf sien nie, maar tog was dit daar. Al kan ons nie vir Jesus “sien” nie, is Hy elke dag
by ons!

Vers vir die week
Matteus 28: 19
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.”
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Net vir die lekker
Sit rekkies om al die kinders se regter-hande en regter-bene. Laat die kinders handeviervoet staan. Gee opdragte soos: lig jou regter-arm, sit neer jou regter arm, lig jou linkerhand en lig jou regter-been, lig jou regter-been en lig jou regter-arm. Die idee is dat die
maatjie nie mag omval nie. As die maatjie omval moet hy/sy bly lê en is die maatjie uit.
Hou aan tot jy ‘n paar wenners het. Hopelik skiet niemand hulself op die neus met ‘n rekkie nie!
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Uitstorting van die Heilige Gees

29

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 2: 1 - 36

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Spookasem
Werkkaart van die uitstorting van die Heilige Gees
Skêre, gom en inkleurkryte
R2 geldstukkie

Lesinhoud
Toe die Pinksterfees aanbreek, was al die gelowiges saam. Pinksterfees was die Joodse
oesfees wat 50 dae na Paasfees gevier is. Skielik was daar ‘n geweldige dreuning, dit het
soos ‘n storm geklink, met erge rukwinde. Terwyl die gelowiges nog gewonder het wat dit
was, sien hulle iets wat soos vuurvlamme lyk wat in tonge verdeel en oor elkeen van hulle
kom. Dit was die Heilige Gees waarvan Jesus hulle vertel het, wat van hul lewens besit
kom neem het.
•
•
•

Die rukwind was ‘n teken van God dat net soos wat winde die hele wêreld vol kan
waai, so sal die Heilige Gees die hele wêreld vol wees.
Die vuur was ‘n teken van die hemelse glans en heerlikheid waarvan die Heilge
Gees deel was.
Die tonge vuur wat verdeel het was weer ‘n teken dat die Heilige Gees ons menslike
tonge sou losmaak om oor Christus te getuig.

Natuurlik het baie mense die vreeslike harde geluide van die rukwinde gehoor en uit
nuuskierigheid na die plek gegaan waar die gelowiges bymekaar was. Dadelik het die
gelowiges in allerhande tale begin praat. Die Heilige Gees het hierdie wonderwerk laat
gebeur. Hierdie “ander” tale wat hulle begin praat het, was sodat die Jesus-evangelie na
ander volke geneem kon word. In die Bybel word daar 15 verskillende tale genoem wat
eensklaps deur die gelowiges gepraat is. Hierdie tale was almal bekende tale en is gepraat
deur al die verskillende nasies (pelgrims) wat in Jerusalem bymekaar was.
Sommer vyf maal noem die Bybel hoe verbaas die skare was oor al die tale wat die dissipels gepraat het – veral omdat almal geweet het die dissipels kom uit ‘n deel van Galilea
waar hierdie tale definitief nie gepraat is nie!
Natuurlik was daar ‘n klomp spotters wat gesê het: “Ag nee wat, hulle praat so deurmekaar
want hulle is dronk.”
Petrus het hierdie kans aangegryp om sommer die eerste preek in die Christelike kerk te
hou! Hy en die ander apostels het die skare stil gemaak en almal verseker dat hulle definitief nie 9 uur in die oggend dronk was nie. Wat die skare gesien het, was ‘n baie groot
wonderwerk. Omdat Petrus geweet het hoe belangrik die Ou Testament vir die Jode was,
het hy in sy preek baie aangehaal uit die Ou Testament, om te wys dat Jesus regtig die
Messias was na wie almal uitgesien het.
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Petrus se preek het uit drie dele bestaan.
1.
Hy het die mense vertel wat daar op daardie dag gebeur het. Die Heilige Gees is 		
oorvloedig aan alle mense gegee. Nie net profete, priesters en konings kon op		
tree as boodskappers van God nie – met die Heilige Gees in jou kon enigiemand 		
ander mense van God vertel. Die Heilige Gees is ‘n geskenk aan alle mense om by 		
ons te bly in die eindtye tot Jesus weer kom.
2.
Petrus vertel vir die mense dat God deur Jesus en Sy wonderwerke vir die Jode wou
wys dat dit Sy Seun is – maar dat die Jode hulle nie daaraan gestuur het nie. Nou 		
moet hulle weet: Nie eers die dood kon Jesus vashou nie. Hy het opgestaan!
3.
Laastens het Petrus vir die mense vertel van Christus se hemelvaart en dat Hy nou 		
Sy aardse ryk deur die Heilige Gees regeer.
Petrus en die apostels was so vol van die Heilige Gees dat, hulle die hele Israel 			
vir Christus wou wen. Die skare wat na Petrus geluister het, is diep geraak deur sy 			
woorde. Na Petrus se toespraak het omtrent 3 000 mense hul lewens aan Christus 		
gegee. Hulle is ook gedoop.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Noem twee dinge wat gebeur het toe die Heilige Gees aan die gelowiges gegee is.
Waarvan is die apostels deur die spotters beskuldig?
Hoekom het Petrus baie uit die Ou Testament gepreek op hierdie dag?
Het die mense na Petrus geluister? Hoe weet ons dit?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die uitstorting van die Heilige Gees in? Kom ons gaan
soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•

Hoeveel tale kan jy praat? (Die dissipels kon ewe skielik ‘n klomp tale praat. Dit was
tale wat ander mense verstaan het en dit was sodat die goeie nuus van Jesus vin		
nig oor die aarde kon versprei).
Wanneer kry ‘n Christen die Heilige Gees in hulle? (As ons erken dat Jesus ons
Pappa en Vader is en vir Hom vra om in ons harte te kom woon).
Hoe sal jy vir iemand wat nie vir Jesus ken nie, vertel wat die Heilige Gees is? (Dit is
Jesus wat in jou hart woon).
Hoekom het God vir ons die Heilige Gees gestuur? (Om ons te help om ander
mense van Jesus te vertel).

Lewensles
God gee vir al Sy kinders Sy Heilige Gees, om ons te help om mense van Jesus se verlossingswerk te vertel.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat ons weet dit uitstorting van die Heilige Gees is nie iets wat 2000
jaar terug in die Bybel gebeur het en net daar gebly het nie. Die Heilige Gees werk elke dag
in ons lewens en ons prys U daarvoor!
Amen

Idees vir VET pret
Spookasem. Soos die “wind” wat ‘n teken was dat die Heilige Gees oral is. Spookasem
smelt soos “wind en wolkies” in jou mond!
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Kreatiewe aktiwiteit
Knip die huisie uit en plak die dele op mekaar. Teken met die inkleurkryte vuurtonge oral
oor die dak, soos wat die Heilige Gees op die gelowiges binne in die huis gekom het.

Vers vir die week
Handelinge 2: 4
“Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder Sy leiding te doen.”

Net vir die lekker
Hou twee kinders uit. Die res van die kinders moet in ‘n ry staan en almal vorentoe kyk
(skouer teen skouer). Hulle moet hulle hande oop agter hulle ruggies hou. Die een kind
staan voor en kyk na die ry kinders. Die ander kind stap agter verby almal se hande en
moet ‘n R2 in een se hand sit sonder dat die voorste kind sien. Die voorste kind moet raai
wie die R2 het. Herhaal dieselfde speletjie met twee ander kinders totdat almal ‘n beurt
gehad het.
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Stefanus word gestenig

30

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 6: 8 – Handelinge 7: 60

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Suurwurms of suur lekkertjies
‘n Wit klip vir elke kind
Merkpenne of kokis
2 x R 2 munstukke

Lesinhoud
Die kerk in Jerusalem het âl meer lidmate bygekry. Stefanus, een van Jesus se dissipels,
het God se goedheid en krag elke dag beleef, maar Stefanus se optrede en preke was so
kragtig dat ‘n klomp mense nie van hom gehou het nie.
Twee groep het toe teen Stefanus saamgespan. Die eerste was die vrygelate Joodse slawe.
Meestal was hulle van Libië en Egipte afkomstig. Die tweede groep wat nie van Stefanus
gehou het nie, was die Grieks-sprekende Jode. Omdat Stefanus van Griekse afkoms was,
sou hy heel moontlik baie onder hierdie Grieke gepreek het. Elke keer wanneer hierdie
twee groepe mense met Stefanus oor iets gestry het, het hy hulle uitoorlê met sy slim antwoorde, wysheid en insig.
Hierdie twee groepe het mense betaal om te jok oor Stefanus en te sê Stefanus belaster
(praat jokstories) teen God en teen Moses. Stefanus is toe voor die Joodse raad gebring.
Die mense wat hom beskuldig het, was ook daar. Die bakleiery (konflik) tussen die Jode
en die Christene het al meer geword en die Joodse volk het begin om teen die Christene
te draai. Om iets teen die Joodse wette en teen God te sê wat ‘n leun of jok was, was
strafbaar met steniging. (Om met klippe dood gegooi te word). Die Joodse Raad het met
skok en haat na Stefanus gekyk oor die klagtes teen hom. Maar Stefanus se gesig het soos
die van ‘n engel gelyk. God se glans en krag was sommer duidelik op Stefanus se gesig te
sien.
Toe Stefanus gevra is wat hy te sê het op die klagtes teen hom, het hy ‘n baie lang antwoord gegee. Hy het begin deur te vertel van die Joodse voorvaders (aartsvaders), soos
Abraham, Isak, Jakob en Josef. Daarna het hy die geskiedenis van Moses vertel en gewys
dat Moses en Jesus sekere dinge in gemeen gehad het. (bv. die volk het nie vir een van
die twee geluister nie). Toe het Stefanus van die tempel gepraat en van Dawid en Salomo.
Stefanus het gesê dat God nie in ‘n gebou woon nie en nie vasgevang kan word tussen vier
mure nie.
Laastens het Stefanus die Joodse nasie en die Joodse Raad daarvan beskuldig dat hulle
doof is vir God se woord en nie die Heilige Gees in hulle lewens wil toelaat nie. Hy beskuldig hulle daarvan dat hulle God se Seun dood gemaak het.
Toe die Joodse Raad hierdie laaste woorde hoor het hulle ontplof van woede. Stefanus het
dit nie eers agter gekom nie! Hy het hardop vertel dat hy die hemel sien oopgaan en dat hy
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God se heerlikheid sien en vir Jesus wat vir hom wag.
Nou was die Joodse Raad in chaos! Party mans het sommer hulle ore toegedruk. Wat
praat hierdie man, hulle wil dit nie eers hoor nie! Hulle het vir Stefanus gegryp en buite die
stadsmure uitgesleep. Daar het hulle hom begin stenig. Hierdie steniging was heel moontlik ‘n onwettige moord. Geen hof het Stefanus aan iets skuldig bevind nie – met die oretoe-drukkery het almal dan nie eers alles gehoor wat hy gesê het nie!
Om die klip gooiery makliker te maak, het party mans hulle hemde uitgetrek. Hulle klere
het hulle by ‘n jong man met die naam Saulus gelos, om op te pas.
Terwyl die klippe op Stefanus gereën het, het hy tot God gebid: “Vergewe hierdie mense.”
Toe is Stefanus dood. Saulus het al die klipgooiers geluk gewens na Stefanus se dood.
Stefanus was die heel eerste Christen gelowige wat met sy lewe vir sy geloof geboet het.
Hy is begrawe deur ‘n paar hartseer, godvresende Christene. Stefanus se dood is gevolg
deur kwaai vervolging teen die gelowiges. Uit Jerusalem, en dwarsdeur Samaria en Judea
het baie gelowiges gevlug. Saulus, die jongman wat die klere opgepas het, was ‘n voorbok
teen die gelowiges. Hy was daarop uit om Chritus se kerk heeltemal uit te roei.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wie was die eerste Christen wat oor sy geloof dood gemaak is?
Hoe is hy vermoor?
Van wat het die Joodse Raad hom beskuldig?
By wie het die klipgooiers hulle klere gelos?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die steniging van Stefanus in? Kom ons gaan soek die
regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•
•
•

Wat is vervolging? (As mense lelik is met jou oor wie jy is).
Hoe word ek en jy vandag vervolg? (Maatjies lag dalk vir jou as jy vir hulle vertel jy
glo in Jesus, of leef op ‘n manier wat vreemd is vir die wêreld).
Moet ons ophou om oor Jesus te praat omdat ons vervolg word? (Nee!).
Wie help ons om oor Jesus te praat? (Die Heilige Gees).
Word Christene vandag nog vervolg? Waar? Wat gebeur met hierdie mense? (Daar
is vandag nog mense wat in sekere lande soos Afganistan en China, doodgemaak 		
word as hulle oor Jesus praat).

Lewensles
Ons moet gehoorsaam bly aan God, maak nie saak wat gebeur nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil vandag bid vir alle Christene wat oor hulle geloof vervolg word. Versterk hulle geloof en maak hulle dapper, net soos wat U met Stefanus gedoen het. Help my
om asseblief vas te staan in my geloof.
Amen

Idees vir VET pret
Suurlekkers. Stefanus moes die “suur” van die lewe verduur ter wille van sy geloof.
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Kreatiewe aktiwiteit
Bring vir elke kind ‘n klip (groterige wit klippe werk goed). Met ‘n permanente merker kan
hulle dan daarop skryf. “Ek en my huis, ons sal die Here dien, ” of “Ek is lief vir Jesus,” of
enige ander inspirerende vers. Dit sal ons herinner aan die klippe waarmee Stefanus (ter
wille van sy geloof) doodgegooi is.

Vers vir die week
Handelinge 7: 49
“Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir My voete, sê die Here. Watter soort
huis sal julle tog vir My bou of watter plek as My rusplek?.”

Net vir die lekker
Vandag speel ons “kop en stert.” Laat twee kinders voor in die klas staan, elkeen met ‘n
R2 muntstuk. Hulle moet dit gooi en vang en kyk of kruis of munt (“kop of stert”) bo is.
Voor hulle sê moet elke kind raai wat die antwoord is deur hulle twee hande of op hulle
kop of op hulle boude te sit. As jy dink die antwoord is kop en kop sit jy albei hande op
jou kop. As jy dink die antwoord is kop en stert dan sit jou een hand op jou kop en jou
ander hand op jou boud. As jy verkeerd geraai het is jy uit. Hou aan tot 1 wenner oorbly.
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Saulus oppad na Damaskus

31

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 9: 1 - 30

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellielekkers van voete of geweertjies
Werkkaart van Saulus
Rekkies vir maskers
Skêre, gom en inkleurkryte
‘n Donker masker of donker lap om ogies toe te bind

Lesinhoud
Saulus is in Sesarea gebore en hy was ‘n Griekssprekende Jood. Saulus was ook ‘n
Fariseër (‘n kenner van die Joodse wet). Na Stefanus se dood het Saulus soos ‘n besetene
probeer om alle Christene uit te roei. Die Christenboodskap het egter soos ‘n veldbrand
versprei en Saulus het baie werk gehad!
Hy het besluit om lasbriewe by die hoëpriester te kry en dan na Damaskus te gaan. Hier
was meer as een Christelike gemeente en Saulus het gedink daar sou hy sommer baie
gelowiges gelyk kon vang en tronk toe stuur. Die Joodse Raad was in hulle noppies met
Saulus se plan en het hom volmag gegee om enige Christene in hegtenis te neem.
Maar God het ander planne gehad!
Oppad na Damaskus het daar skielik ‘n skerp lig uit die hemel op Saulus geskyn. Hy het
hom natuurlik boeglam geskrik en plat op die grond neergeval. ‘n Stem het met Saulus gepraat: “Saul, Saul, hoekom vervolg jy My?” (Onthou, as jy teen God se gemeentes of teen
Christene baklei, baklei jy teen die Here self!).
“Wie is U Here?” vra Saulus toe. “Ek is Jesus,” het die stem geantwoord. Jesus het aan
Saulus gesê om nog steeds na Damaskus te gaan. Daar moes hy wag vir verder opdragte.
Die mense wat saam met Saulus gereis het, was sprakeloos, verstom en tjoepstil! Hulle het
nie die helder lig gesien nie, maar almal kon die stem hoor.
Toe Saulus van die grond af opstaan, was hy blind! Die ander mense moes sy hand vat en
hom verder lei na Damaskus. Vir 3 dae kon Saulus niks sien nie. Hy het ook niks geëet of
gedrink nie.
Selfs vandag nog praat ons van ‘n “Damaskus-ervaring” as iets met iemand gebeur wat so
‘n persoon se lewe vir altyd ten goede verander.
In Damaskus was daar ‘n Christene met die naam Ananias. Die Here het in ‘n droom aan
Ananias verskyn. God het vir hom ‘n adres gegee waarheen hy moes gaan. Dit was die huis
van ‘n man met die naam Judas. Hier moes Ananias vra om met Saulus te praat. Saulus
sou besig wees om te bid. Hy sou ook weet dat ‘n man met die naam Ananias oppad is om
hom te seën en hom ook sou help om weer te sien.
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Ananias het groot geskrik oor sy droom. Nee wat, hiervoor was hy nie lus nie, mense het
hom al gewaarsku teen hierdie Saulus. Die Here het Ananias egter gerus gestel en vertel
dat Hyself vir Saulus uitgekies het vir ‘n besondere werk – Saulus moes tussen vreemde
nasies, belangrike mense en ook ander Jode, God se Woord gaan versprei.
Ananias het toe alles gedoen soos die Here hom voorgesê het. Hy het na die huis gegaan
en sy hande op Saulus gesit en hom vertel dat Jesus hom met die Heilige Gees wou volmaak. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien.
Saulus is gedoop en het daarna sommer ‘n lekker bord kos opgeëet om weer krag te kry
vir sy groot werk, wat voorgelê het.
Saulus het dadelik na die sinagoges in Damaskus gegaan en daar begin vertel dat Jesus
die Seun van God was. Almal wat hom hoor praat het, was baie verbaas. Omdat Saulus ‘n
Fariseër (‘n kenner van die Joodse wette) was, het hy die Bybel baie goed geken. Hy het
ook die Skrif gebruik om vir die Jode wat na hom kom luister het, te vertel dat Jesus wel
die Messias was.
Dit het die Jode in Damaskus erg frustreer dat hulle Saulus nie verkeerd kon bewys nie en
hulle het besluit om hom te vermoor! Gelukkig het Saulus daarvan uitgevind. Die stad se
hekke is dag en nag opgepas om seker te maak Saulus kom nie weg nie. Die Christene het
egter ‘n plan gemaak en vir Saulus in ‘n sterk, groot mandjie oor die stadsmuur laat afsak
sodat hy kon ontsnap.
Saulus is toe terug na Jerusalem. Hier het hy probeer om by ‘n Christenkerk aan te sluit,
maar die mense was bang vir hom en het gedink hy is net daar om op hulle te spioeneer.
Een van Jesus se dissipels, Barnabas, het gesien Saulus se geloof is opreg. Hy het hom toe
aan die apostels gaan voorstel. Saulus het ‘n spanmaat van die apostels geword en daarna
het die ander Christene hom ook aanvaar. Oral waar hy gekom het, het Saulus met mense
oor Jesus gepraat.
Omdat Saulus ook Grieks gepraat het en van Tarsus af gekom het, het die Griekse Jode
niks gehou van wat hy vertel het nie. Hulle het hul haat vir Stefanus (wat gestenig is) nou
sommer op Saulus oorgedra. Weereens besluit mense om vir Saulus te laat vermoor oor sy
prediking. Toe die gelowiges hiervan uitvind, het hulle groot geskrik en vir Saulus stilletjies
uit die stad uit weggevat na Sesarea toe. Van daar af het Saulus per skip na sy tuisdorp,
Tarsus, gereis.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Hoekom was Saulus oppad Damaskus toe?
Wat het die mense wat saam met hom gereis het gesien en gehoor?
Wie het Saulus se blindheid kom wegvat?
Hoekom het die gelowiges in Jerusalem uiteindelik vir Saulus aanvaar?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas die bekering van Saulus in? Kom ons gaan soek die regte
plek!

Besprekingspunte
•
•

Het jy al ooit van iemand gehoor wat ‘n Damaskus ervaring gehad het? (Bv. wat dalk
hul harte vir Jesus gegee het na ‘n kind se siekte?).
Glo jy ‘n mens se lewe kan in ‘n oogwink verander?  (Ja,as jy Jesus ontmoet het,
wil jy verander).
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•
•

Vertrou jy mense dadelik wat eers nie Christene was nie en dan sê hulle het           
verand er? Hoekom/nie?
As jy die Here ontmoet/of jou lewe vir Jesus gee, kan jy net aanhou lewe soos wat
jy gelewe het? (Nee, jou lewe moet verander).

Lewensles
As jy die Here ontmoet, verander Hy jou lewe radikaal.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil vandag bid vir al die Christene wat swaarkry omdat hulle lief is vir U.
Verander asseblief hulle vervolgers se harte. Lei hulle, soos vir Saulus, na U toe.
Amen

Idees vir VET pret
Jellielekkers wat soos pistole lyk. Saulus wou alle Christene vervolg en in die tronk stop.
OF
Jellielekkers wat soos voete lyk. Saulus sou oor die hele wêreld reis (ook baie keer te
voet) om Jesus se evangelie te versprei.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van ‘n masker. Knip die masker uit, maar moenie die oë uitKnip nie. Laat die
kinders die maskers op sit. Kan julle mooi sien? Haal nou die maskers af en Knip die oë
uit. Saulus was sonder Jesus letterlik blind en kon niks sien nie.

Vers vir die week
Handelinge 9: 4 en 5
“Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy
my?” “Wie is U Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus, antwoord Hy. Dit is vir My wat jy vervolg.”

Net vir die lekker
Laat die kinders in ‘n kring staan en kry een wat geblinddoek word. Draai die een wat aan
is totdat hy/sy bietjie deurmekaar is. Iemand, wat die onderwyseres aanwys, roep dan:
SAULUS! Die een wat aan is moet dan, steeds geblinddoek, aan die roeper raak. As hy reg
is, is die een wat geroep het weer aan. Sorg dat almal ‘n beurt kry.
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Petrus in die tronk

32

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 4: 1 – 31
Handelinge 12: 6 - 18

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Droê muesli
Werkkaart van Petrus
Skêre, gom en inkleurkryte
Tinfoelie
Plakkers om name op te skryf

Lesinhoud
Petrus en Johannes, twee van Jesus se apostels, was vreesloos in hul verkondiging van
Jesus se evangelie. Eendag, terwyl die twee besig was om te preek, kom die hoof van die
tempel-polisie, priesters en ‘n klomp Sadduseërs daar aangestorm. Hulle was woedend
omdat die apostels vir die mense vertel het dat Jesus uit die dood opgestaan het, en dat
elkeen wat dit glo, ook vir ewig saam met Jesus sou lewe.
Die tempel-polisie was mense wat die orde moes handhaaf by die tempel. Die Sadduseërs
was weer ‘n Joodse party waaraan jy kon behoort as jy uit ‘n belangrike Joodse familie gekom het of aan een van die priesterfamilies behoort het. Op die daad vang hierdie
klomp vir Petrus en Johannes en stop hulle in die tronk. Omdat dit al laat die middag was,
moes die twee in die tronk slaap. Hulle sou eers die volgende oggend die hele Joodse
Raad kon sien sodat die kon besluit of hulle skuldig was aan ‘n oortreding of nie.
Baie mense is deur Petrus en Johannes se preke bekeer. Met die uitstorting van die Heilige
Gees was daar 3 000 nuwe Christene. Nou was daar al omtrent 5000 Christene in Jerusalem.
Die Joodse Raad , ook genoem die Sanhedrin, het bestaan uit 71 lede en is gelei deur die
hoëpriester. Die raad is opgemaak deur die leierpriesters, die hoofde van al die rykste en
belangrikste families en deur skrifgeleerdes. Die volgende oggend het die verhoor begin.
Die eerste vraag aan Petrus en Johannes was waar hulle die krag vandaan kry om ‘n man
wat van sy geboorte af verlam was, te laat loop?
Petrus was vreesloos in sy antwoord. “Word ons aangekla oor ‘n goeie daad aan ‘n siek
man?” Petrus sê toe vir die Raad dat hulle die man gesond gemaak het in die naam van
Jesus. Dieselfde Jesus wat gekruisig is en wat weer opgestaan het.
Die lede van die Raad was verstom oor hierdie twee ongeleerde vissermanne se woorde.
Petrus en Johannes was eenvoudige mense, sonder enige skrifopleiding, maar hulle was
glad nie bang om oor Jesus te praat nie. Die Raad was skrikkerig om die apostels swaar te
straf. Almal in die tempel het die vorige dag gesien dat die verlamde man weer loop en die
Joodse Raad was bang die publiek (mense) kies die apostels se kant teen hulle. Hoe straf
jy iemand wat ‘n goeie daad gedoen het!?

114

Toe besluit die Raad om Petrus en Johannes te verbied om ooit weer met iemand oor Jesus te praat of iets oor Hom te leer aan ander.
“Ons luister eerder na God as na julle,” sê Petrus en Johannes. Nou was die Joodse Raad
lekker vies oor die twee se antwoord! Hulle dreig hulle toe weer om stil te bly oor Jesus,
en toe word hulle vrygelaat. Daar was nie genoeg rede om hulle langer in die tronk te hou
nie.
Petrus en Johannes is reguit na die ander gelowiges toe. Almal het kragtig saam gebid.
Hulle het God nie vir beskerming gevra nie, maar eerder dat die dreigemente van Jesus se
vyande hulle nie sou bangmaak nie.
Na hierdie kragtige gebed, het die gebou waarin die gelowiges bymekaar was, skielik begin
skud. Dit was ‘n teken dat die Heilige Gees met Sy groot krag opnuut van hulle almal besit
geneem het. Die gelowiges het aangehou om oor God en Jesus te praat.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Van watter twee apostels word in hierdie storie vertel?
Wat was hulle misdaad? Hoekom is hulle gevang?
Hoe lank was hulle in hierdie storie in die tronk?
Wat het na hul kragtige gebed gebeur?

Kaartwerk
Waar op die kaart van Israel pas Petrus en Johannes se gevangenisskap in? Kom ons gaan
soek die regte plek!

Besprekingspunte
•
•
•

Is dit altyd vir jou maklik om oor Jesus te praat?
Wanneer is dit makliker om stil te bly oor jou geloof?
Sal jy stilbly as iemand dreig om jou tronk toe te vat? Hoekom nie?

Lewensles
Geluk hang nie af van jou omstandighede nie. Wees altyd bly in Jesus.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kan soms sulke bangbroeke wees. Maak ons asseblief vreesloos om U
Woord te verkondig.
Amen

Idees vir VET pret
Watse kos sal mense in die tronke eet? Dun sop, droë brood, rys en pap dalk? Kom ons
eet droë muesli, sonder melk of suiker, om ons te herinner aan die swaarkry wat nog vir
die apostels voorgelê het.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van Petrus en Johannes in die tronk. Teken twee mannetjies by die tronk se
venster. Rol foelie sodat dit soos ysterstawe lyk. Plak die “ysterstawe” bo-oor die vensters
vas, sodat dit soos tronkvensters lyk.
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Vers vir die week
Handelinge 4: 19
“Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: “Julle moet maar self besluit wat voor God
reg is: Om aan julle gehoorsaam te wees of aan God.”

Net vir die lekker
Maak naamplakkers vir al die kinders in die klas. Plak name op sonder om te kyk wie kry
watter naam. (Plak dit op hulle ruggies). Jy mag nie iemand anders vra om die naam op
jou rug te lees nie, jy moet jou naam self soek en dan iets van jouself vir daardie maat
vertel voordat jy jou eie naam mag terug kry.
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Resepte vir Odos lesse

Ongekookte, sagte klei
Bestanddele
2 koppies koek -of broodmeel
½ koppie sout
1 T olie
Voedselkleursel

Metode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meng water en olie saam
Meng met die meel en sout
Knie totdat mengsel soos brooddeeg lyk
Voeg klein bietjie water by indien nodig
Sit die voedselkleursel by
Knie totdat kleursel eweredig ingemeng is met deeg
Sit die klei in ‘n lugdigte plastiekhouer

Gekookte sagte klei
Bestanddele
2 koppies koekmeel
5 T kremetart
1 koppie sout
2 koppies water
5 T olie
Voedselkeursel

Metode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Meng al die bestanddele saam
Roer oor hoë hitte met ‘n houtlepel totdat die bestanddele aan die lepel begin klou
Verlaag die temperatuur van die stoof
Hou aan roer todat die regte dikte vir die klei verkry is
Knie vir so 2 minute
Bêre die klei in ‘n lugdigte plastiekhouer

Ongekookte harde sout klei
Bestanddele
2 koppies meel
2 koppies sout
2 koppies aluin (by apteke te kry)

Metode
1.
2.
3.
4.

Meng al die bestanddele saam
Voeg bietjie vir bietjie water by totdat die mengsel nie meer aan jou hande vasklou nie
Knie deeglik
Gebruik vining en moenie bêre nie

Lemonade resep
Bestanddele
1
1
1
3

koppie suiker
koppie water (vir die stroop)
koppie suurlemoensap
– 4 koppies koue water om stroop te verdun

Metode
1.
2.
3.

Meng suiker en water vir stroop en verhit oor lae hitte todat die suiker opgelos is
Druk die sap van 4 – 6 suurlemoene uit, dit is omtrent 1 koppie vol
Voeg die stroop en die suurlemoensap bymekaar en verdun met die 3 – 4 koppies koue
water. Indien jy verkies kan jy die mengsel verder in die yskas laat afkoel. Bedien met
suurlemoenskyfies. Indien die lemonade te soet is, voeg nog ‘n klein bietjie suurlemoensap
by
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