Inleidingsles : Die Gestuurdes
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Dit sal ideaal wees indien die aanbieder die Handelinge boek kan deurlees vir
agtergrondskennis oor die eerste sendelinge.

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Lekkertjies wat soos lippe lyk
Plakkers/naamborde met die volgende woorde op: Petrus, Johannes, Stefanus, Jakobus,
Filippus, Paulus, Barnabas, Silas, soldate, Jesus vaar op, Heilige Gees, en vervolging.
Lipstiek
A4 papiere

Lesinhoud
Ons gaan vandag ‘n vinnige oorsig doen van alles wat ons in hierdie jaar gaan leer oor die
eerste sendelinge. Die “gestuurdes” soos ons in hierdie Odos reeks die eerste evangeliste
noem, was mense wat letterlik deur Jesus en die Heilige Gees gestuur is om oor die hele
aarde heen ander mense van die evangelie te vertel.
Wat as ‘n geboorte van ‘n seuntjie in ‘n klein dorpie in Israel met die naam Nasaret begin
het, sou groei tot die Christendom soos ons dit vandag ken. ‘n Evangelie wat begin het
met Jesus en sy twaalf apostels het vandag omtrent 2.8 biljoen volgelinge oor die wêreld
heen. In Amerika alleen is daar amper 247 miljoen mense wat hulleself Christene noem.
Elke jaar word 78 000 000 Bybels versprei en die Bybel is ook die boek wat wêreldwyd die
meeste verkoop word.
Wie kan raai hoeveel sendelinge (gestuurdes) daar vandag is? Navorsing bewys daar is
omtrent 316 000 mense wat voltyds die evangelie van Jesus oor die aarde verkondig. Ons
dink altyd mense kan net ‘n “gestuurde” wees as jy weg gaan van jou land na ‘n vreemde
plek en daar vir ander van Jesus vertel. Dink julle dit is die waarheid? Nee glad nie, jy
kan elke dag by jou skool of jou werk of jou huis ‘n getuie/gestuurde/sendeling wees vir
die evangelie van Jesus. Daar is dus nie NET 316 000 mense wat sendelinge is nie, maar
elkeen wat homself ’n Christen noem moet ook ‘n sendeling wees. Dit is die goeie nuus,
maar die slegte nuus is dat daar elke jaar omtrent 160 000 mense doodgemaak word NET
omdat hulle glo in Jesus as ons Verlosser. Om ‘n gestuurde van Jesus te wees is nie die
maklikste, veiligste of hoogs betaalde werk nie! En dit was nog altyd so!

Vragies vir slim oortjies
•
•
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•

Na wie verwys ons in hierdie Odos reeks as ons praat van die “Gestuurdes?” (na die
eerste sendeling en die vroeë kerk.)
Watter godsdiens is vandag die grootste godsdiens in die wêreld? (Die Christendom.
Die ander belangrike godsdiensvorme is Hindoeisme, Buddisme en Moslem.)
Wie het hierdie mense aanvanklik uitgestuur om sendingwerk te doen? (Jesus en 		
die Heilige Gees het hulle die krag gegee om die werk te doen.)

Plakkers
Kom ons maak ons plakkerboeke oop en dan blaai ons deur om te kyk van wie gaan ons
almal hierdie jaar op ons Odospad leer. Ons begin by die Uitstorting van die Heilige Gees
en eindig met Paulus se derde sendingreis. In die middel van jou boek is ‘n pragtige uitvou
kaart. Elke week gaan julle nuwe plakkers by kry. Kyk wat plak ons vandag!

Besprekingspunte
•
•

•

Hoe word sendelinge vandag geïnspireer ? (Nogsteeds deur Jesus en die Heilige 		
Gees.)
Wie betaal vir sendelinge om sendingwerk te doen ? (Partykeer ondersteun
gemeentes sendelinge finansieël, daar is wêreldorganisasies soos Campus Crusade 		
wat hulle ondersteun, of hulle betaal self en laat God vir hulle voorsiening maak. As
ons onsself sien as gestuurdes doen ons dit elke dag in ons daaglikse lewens. Dit 		
hoef jou niks te kos behalwe om dapper te wees en te PRAAT en met jou lewe te 		
wys jy is ‘n Christen.)
Is sendingwerk gevaarlik ? (In party lande soos Noord-Korea en Afganistan is dit 		
lewensgevaarlik, selfs vandag nog. Jy kan ook jou lewe vir jouself swaar maak as jy
oor Jesus vertel en ander sien dit as ‘n grap of verneder jou oor jou geloof.)

Lewensles
Self vandag nog inspireer die Heilige Gees mense om Jesus se “gestuurdes” te wees.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons is bereid om U Woord te versprei. Ons is verstom om te leer wat twaalf
passievolle mense kon regkry met sendingwerk. Mag dit ons inspireer om U Woord van
vooraf met ywer aan almal om ons te verkondig.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag gaan ons lekkertjies eet wat soos lippe lyk om ons te herinner dat God se Woord
aanvanklik versprei is deur mense sonder telefone, internet, televisie en rekenaars. Hulle het
sonder ophou ander van Jesus VERTEL.

Kreatiewe aktiwiteit
Ons gaan lipstiek op ons lippe smeer en dan op ‘n papier lipafdrukke maak. Dit kan ons
herinner dat ons sonder ophou van Jesus moet PRAAT en VERTEL.

Vers vir die week
Handelinge 1: 8
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my
getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke
van die wêreld.”
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Net vir die lekker
Ons gaan rollespel doen met al ons naamborde. Elke maat kry ‘n bord/plakker om die
nek. Laat almal in volgorde staan. As daar min maats is kan jy meer as een plakker per
maat gebruik (die sendelinge) en as daar meer maats is, kan jy nog soldate maak. Noem
die lesse se name op soos wat ons deur die jaar gaan doen. Elke keer moet die maat met
daardie plakker vorentoe tree en hardop sê wie hy/sy is. Juffrou kan dan ietsie kleins uit
die les oor daardie karakter vertel. Wanneer sy vertel van hoe Petrus en die ander gemartel
is, kan die soldate maak asof hulle die karakters slaan. Improviseer soos wat jy aangaan
om dit vir die kinders visueel te maak.
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Die groei van die eerste
Christelike kerk

1

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 2: 1 - 42

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Lekkertjies of kos van ‘n ander land bv. Chinese toffies, Hollandse drop lekkers
A4 karton vir elke kind
Skeerroom
Poeierverf – geel, oranje en rooi
‘n Opgeblaasde ballon
Name van verskillende lande. Genoeg vir elke kind. Maak ‘n lysie van al die lande vir die
ou wat aan is.

Lesinhoud
Met Jesus se doop deur Johannes is die Heilige Gees op Hom uitgestort en daarna het Sy
aardse bediening begin. Weet julle dat iets soortgelyks ook met die dissipels gebeur het?
Dit was die begin van wêreldsending soos ons dit vandag ken.
Al die gelowiges was op Pinksterdag in ‘n vertrek bymekaar toe hulle skielik ‘n geweldige
dreuning hoor. Pinkster was 50 dae na Paasfees en op daardie dag sommer net ‘n klein
rukkie nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Pinkster was ‘n Joodse fees wat gehou is
om dankie te sê vir Moses se wette en vir goeie oeste. (Die Jode sê dankie vir wette, maar
Jesus gee spesifiek op daardie dag Sy grootste geskenk om te wys liefde vir Hom is
belangriker as enige wet. Ironies nê!)
Die dreuning wat die gelowiges gehoor het, het soos ‘n geweldige groot storm geklink.
Natuurlik het die gelowiges gewonder wat dit kan wees! Die volgende oomblik sien hulle
iets wat soos tonge van vlamme lyk wat bo oor elke persoon se kop verskyn het. Dit was
die Heilige Gees. Die Gees het veroorsaak dat hulle dadelik in vreemde tale begin praat
het. (Hulle was nou ten volle toegerus om Jesus se werk op aarde voort te sit en
wêreldwyd die evangelie te verkondig. Vuur is vir ons ‘n simbool van God se suiwer
teenwoordigeid, die hemelse glans en die heerlikheid van die Heilige Gees. Die Gees sou
ook die menslike tong in beweging bring!)
In hierdie tyd was daar baie Joodse besoekers van reg oor die wêreld in Jerusalem vir die
Pinksterfees. Hierdie mense het wel van verskillende dele van die wêreld af gekom (as
gevolg van ballingskap, vervolging of ondernemingsgees), maar hulle was almal Jode wat
bekend was met God en Moses se wette .
Hulle het ook hierdie vreemde geluide gehoor en uit nuuskierigheid gehardloop na die
gebou van waar dit gekom het. Wat hulle daar aangetref het, het hulle verstom. Die
gelowiges, gewone arm, ongeletterde mense van Galilea, het in buitelandse tale met die
besoekers gepraat. Hierdie vreemde tale was tale wat verstaan is deur die verskillende
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nasionaliteite wat daar rondgestaan het. Die Bybel noem mense van bykans elke bekende
plek in die antieke wêreld – 15 volke word genoem! Die gelowiges het begin vertel van al
die groot dinge wat God gedoen het. Wat was hier aan die gang?! Die verbasing van die
skare was so groot dat die Bybel dit sommer vyf keer noem! God het die Heilige Gees nie
in die geheim uitgestort nie, dit was publiek en vir almal om te sien! Natuurlik was daar ‘n
paar mense wat sommer dadelik aangeneem het dat die dissipels dronk was.
Petrus het vir die skare beduie om stil te bly. Die Heilige Gees het gesorg dat Petrus ‘n
kragtige en dinamiese spreker was op daardie dag – die eerste preek van die nuwe
Christelike kerk! “Wat julle hier sien is ‘n wonderwerk! Die woorde van die profeet Joël en
koning Dawid het waar geword!” Petrus het aangehaal uit die Ou Testament om te wys dat
die profesië vervul is en vir die skare vertel dat Jesus die ware Messias was. Nie eers die
dood kon hom vashou nie. Jesus is gekruisig, was dood vir drie dae, maar het weer
lewendig geword en opgevaar na sy Vader in die hemel. Die geloof dat Jesus WERKLIK
opgestaan het, was vir die eerste gelowiges baie belangrik en een van die hoofredes vir
hulle om die boodskap van Jesus oor die wêreld uit te dra. Jesus het nou die Heilige Gees
aarde toe gestuur om ons by te staan totdat Hy weer terugkom. Die Heilige Gees sou ook
sorg dat die apostels getrou bly aan Jesus se leëringe wanneer hulle ander geleer het.
Petrus het in sy preek nie eintlik op die Heilige Gees gefokus nie, maar vir die skare van
Jesus vertel.
Die skare was diep geraak deur Petrus se toespraak. “Hoe kan ons gered word?” Petrus
het vertel dat gelowiges gedoop moes word (om te wys dat hulle hulleself met die
Christelike gemeenskap van gelowiges identifiseer) en dat hulle dadelik met hulle sondes
moes ophou. Jy hoef nie meer ‘n Jood te gewees het om God se koningkryk in te gaan
nie, net jou verhouding met Jesus sou jou van nou af red. Vra God om jou sondes te
vergewe, maar daarna moet jou lewe en jou optrede verander. Ons sê: God “stort” die
Heilige Gees uit, wat wys op God se oorvloedigheid – nie net ‘n ou bietjie geloof nie! Almal
kry dit, nie net ‘n ou paar “druppeltjies” Jode nie.
Omtrent drie duisend mense het daardie dag besluit om hulle lewens aan Jesus oor te
gee. Omtrent 120 gelowiges word nou soveel meer! Hulle is gedoop en het daarna gereeld
bymekaar gekom. Hulle was baie lief vir God en ook vir mekaar. Hierdie nuwe gelowiges
se leefstyl het die mense van Jerusalem aanvanklik beïndruk en almal het daaroor
gepraat, daarom het daar elke dag nog bekeerlinge by die groep aangesluit.
Net sommer vir interessantheid, weet julle die woord “apostel” beteken “een wat gestuur
is.” Vir ons as Christene het dit beteken dat die apostels gestuur is om die boodskap van
Jesus se redding te bring. Vir die mense van die Bybelse tyd, maar ook vir ons vandag.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watse geluide kon die mense hoor toe die Heilige Gees die eerste keer in die
apostels se lewens ingekom het?
Hoeveel verskillende tale is daar gepraat daardie dag?
Wat het die mense gedink is fout met die apostels?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir die Uitstorting van die Heilige Gees.” Plak dit nou op die
regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
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•
•
•

Hoe verander die Heilige Gees mense se lewens?
Dink jy alle mense moet in vreemde tale kan praat?
Waarvan is “vuur” vir jou ‘n teken? Waarvan was dit in hierdie verhaal ‘n teken?

Lewensles
Net jou verhouding met Jesus sal jou red. God gee as troos vir ons die Heilige Gees om
ons te bemoedig tot met die wederkoms.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil ook U gestuurdes wees! Ons wil graag dat ons lewenstyl aan ander wys
dat ons U volgelinge is. Help ons om sterk te wees en vol moed vir ons taak as Christene.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag kan ons lekkertjies eet van ‘n ander land. Chinese toffies, of Hollandse lekkers of
Switserse sjokolade. Dit kan ons herinner aan al die vreemde tale wat met die uitstorting
van die Heilige Gees gepraat is.

Kreatiewe aktiwiteite
Ons gaan “vlamme” maak. Elke kind kry ‘n A4 karton. Juffrou spuit ‘n bol skeerroom
daarop uit. ‘n Paar druppels water op die papier help dat die room lekker smeer. Nou word
daar ‘n klein bietjie poeier verf, rooi, oranje en geel, daarop uitgeskud. Die kinders gebruik
dan hulle vingers om VLAMME te maak.

Vers vir die week
Handelinge 2: 2 en 3
“Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die
hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel
en op elkeen van hulle gekom het.”

Net vir die lekker
Elke kind kry die naam van ‘n verskillende land. Die leier staan in die middel van ‘n sirkel
met die ballon in sy hande. Hy gooi die ballon hoog in die lug in en roep dan die naam van
‘n land uit. Die kind wat daardie land getrek het, moet dan hardloop en die ballon vang
voordat dit aan die grond raak. Juffrou kan dalk help om elke keer net die lysie van lande
te wys. As jou ballon op die grond val is jy uit!
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Die eerste Christelike
gemeente

2

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 2: 42 - 47
Handelinge 5: 1 - 11

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Geldstukkie sjokolades
Werkkaart van ‘n geskenksakkie
Inkleurkryte
‘n Sakdoek of sneesdoekie vir vroteier speletjie

Lesinhoud
Na Petrus se preek het ‘n klomp mense hulle lewens vir Jesus gegee. Hulle is gedoop en
het soos nuwe mense begin lewe. Die nuwe gelowiges het mekaar gereeld gesien en hulle
het amper elke dag saam geëet om hulle te herinner dat Jesus by hulle was. Jesus was
die belangrikste gas by hierdie etes. Jesus het op aarde ook graag sy boodskappe rondom
‘n ete gedeel. Tydens hierdie samekomste het die apostels baie wonderwerke gedoen.
Hierdie wonderwerke het veral die ongelowiges beïndruk en met ontsag vervul. Die nuwe
gelowiges was soos ‘n spinternuwe, hegte familie en hulle was bereid om selfs hulle geld
en besittings met mekaar te deel om te sorg dat elkeen genoeg gehad het om van te leef,
daar was dus nie arm gelowiges nie! Elke dag het hulle ook na die tempel toe gegaan en
God daar aanbid. Hulle het God heeltyd geloof en geprys omdat Hy so goed was vir hulle.
Die gelowiges was saamgebind deur die Heilige Gees. Vandag nog is God se “gesin” op sy
sterkste as die lede saamstaan en saamwerk!
Hierdie nuwe gelowiges se lewens het die ander inwoners van Jerusalem beïndruk, almal
het van hulle gepraat en elke dag het daar nog nuwe bekeerlinge bygekom. Onthou, hulle
was nogsteeds Jode, wat net geglo het dat die voorspellings van die Ou Testament waar
geword het. Die ander Jode wou egter nie almal aanvaar dat Christus die Messias was nie,
en dit het later tot wrywing gelei sodat nuwe Christene uiteindelik gedwing is om in die
geheim bymekaar te kom.
Ananias en Saffira was twee van die nuwe gemeentelede. Hulle wou graag die mooi
voorbeeld van die ander gelowiges volg en hulle het voor die mense gemaak asof hulle
goeie, gehoorsame Christene was. Hulle het ‘n stuk grond verkoop en Ananias het die geld
vir die apostels gevat om te verdeel tussen die ander. Maar nie al die geld nie! ‘n Deel het
hy in sy eie sak gesteek. Voor die apostels en ander kerkmense het hy egter gemaak asof
hy al die geld vir die apostels gegee het. Saffira het geweet van haar man se skelmstreke.
Ananias het nie veel gepraat nie, maar hulle kon nogsteeds nie vir Petrus flous nie. Noudat
Petrus met die Heilige Gees vervul was, was hy ‘n ander mens. Weg was die ou verloënaar,
en in sy plek was ‘n dapper, vreeslose en nederige man wat volkome op die Heilige Gees
vertrou het. Hy het met Ananias gepraat en hom vertel dat hy vir die Heilige Gees gejok
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het, al het hy nie eers woorde uitgespreek nie! Sy hart was dié van ‘n leunaar en bedriëer.
Ananias hoef nie sy geld vir die ander te gegee het nie, dit was sy eie grond en sy eie geld,
en hy het dit vrywillig oorhandig, maar hy het gedink hy kan vir God jok. Na Petrus se
harde woorde het Ananias net daar op die grond inmekaargesak en hy is dood. Hy is baie
swaar gestraf vir sy oneerlikheid. ‘n Klomp jongmans het sy lyk weggedra vir die begrafnis.
Die woord het gou versprei en die mense was nou baie bang vir God se woede.
‘n Rukkie later het Saffira houtgerus ook by die gemeente aangekom. Sy het glad nie
geweet wat met haar man gebeur het nie. “Hi Saffira, sê bietjie vir my, hoeveel geld het
julle nou weer vir die grond gekry?” het Petrus haar gevra. Saffira het volgehou met hulle
jokstorie. Petrus was baie omgekrap en vies oor Saffira se leun. Hy het haar toe vertel dat
haar man dood was en bygevoeg dat sy hom spoedig sou volg. En wraggies, daar slaan
Saffira ook morsdood neer. Dieselfde jongmans het haar lyk verwyder en haar by haar
man gaan begrawe. Ananias en Saffira het God se Gees uitgetart en getoets en natuurlik
nie gedink hulle leuns sal uitgesnuffel word nie.
Die hele gemeente het hierna groot respek gehad vir God. Ons moet groot ontsag en selfs
vrees hê vir God se mag. God beskou valse vroomheid in die kerk in ‘n baie ernstige lig.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wat het die nuwe Christelike gemeentelede met hulle besittings gedoen?
Watter man en vrou was in hierdie storie oneerlik?
Kan mens vir God jok? Hoekom nie?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir die “Eerste Christelike gemeente.” Plak dit nou op die regte
plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•

Dink julle dit is belangrik dat nuwe Christene deel moet wees van ‘n geloofsgroep. 		
Hoekom? (Sodat hulle meer oor God se woord kan leer, saam kan bid en saam kan
groei in geloof.)
Wat doen ons gemeente wat dit vir jou lekker maak om kerk toe te kom en deel te 		
wees van die groep?
Deel Christene vandag nog hulle besittings met die hele gemeente?

Lewensles
Vir God kan jy nooit jok nie. Hy sien verby al jou uiterlike vertoon tot in jou hart.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil ook soos Petrus vervul wees met U Heilige Gees. Ons wil ywerig werk
in ons gemeente. Wys ons asseblief waar ons nodig is en waar ons in die gemeente ‘n
verskil kan maak.
Amen

Idees vir VET pret
Geldstukkie sjokolades om ons te herinner aan die geld wat Ananias en Saffira vir die
grond gekry het.

13

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons ‘n geskenksakkie vou. Die eerste Christelike gemeente het alles wat hulle
besit het as geskenke aan die ander gelowiges weggegee.

Vers vir die week
Handelinge 2: 44 en 45
“Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en
besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes.”

Net vir die lekker
Vandag gaan ons die speletjie “vroteier” speel. Kinders sit in ‘n kring met hulle gesigte na
binne. Een maat is aan. Hy/sy hardloop agter verby die ander met ‘n sakdoek of sneesdoekie in die hand. Sonder dat iemand dit sien, laat hy/sy die sakdoek agter ‘n maatjie val.
Die spelers wat in die kring sit moet voor hulle kyk. Jy mag alleenlik omkyk as die een met
die sakdoek reeds verby is. Die een agter wie die sakdoek is, moet dan opspring en die ander maat jaag. Dié moet om die sirkel hardloop en op die ander een se plek gaan sit. Is die
maat onbewus dat die sakdoek agter hom lê, is hy of sy ‘n vroteier. Word die ander maat
gevang, is hy ook ‘n vroteier. Al die vroteiers gaan in die middel van die sirkel sit. Ananias
en Saffira was twee regte vroteiers in die eerste Christelike gemeente!
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Petrus en Johannes word
vervolg

3

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 3: 1 - 10
Handelinge 4: 1 - 22
Handelinge 5: 12 - 18

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
“Lifesaver” lekkertjies
Verf met spons daarin
Kommetjie met water of wasbak vir handewas
A4 papier/karton
Hoepel

Lesinhoud
Die apostels het baie wonderwerke in die naam van Jesus gedoen en die gemeente het
gereeld bymekaar gekom by een van die pilaargange van die tempel. Die ander mense
het gesien dat hierdie Christelike gemeentetjie baie vir mekaar omgegee het en dat hulle
groot eerbied vir God gehad het, en hulle was beïndruk. Tog was daar ander mense wat
maar op ‘n afstand gebly het. Wat sou die Joodse godsdienstiges van hulle dink? Sommige
getroue Jode het drie maal per dag gebid, en die nuwe Christelike gemeente het dan ook
gereeld bymekaar gekom in die tempel. Die Jode was aanvanklike nie vyandig teenoor die
nuwe Christene nie. Hulle is van ‘n afstand af dop gehou en selfs geprys.
Op ‘n dag toe Petrus en Johannes na die tempel gaan om te bid, het hulle by die
Mooipoort ingang ‘n man sien bedel. Hierdie man was al van sy geboorte af verlam. Die
kreupel man het by daardie ingang, naby aan die offerkis, gesit. Hy was gewoond daaraan
om te vra vir geld, maar Petrus en Johannes wou nie geld gee nie. Hulle wou persoonlik
betrokke raak. Petrus sê toe vir die man: “Kyk ons in die oë.” Wat ‘n verrassing het op die
man gewag! Petrus het nie geld gehad nie, maar hy sê vir hom: “In die naam van Jesus,
staan op en loop.” Petrus het hom aan sy hand opgetrek en die man se enkels en bene het
sterk geword. Hy het rond gespring van vreugde en hardop gelag en gehuil. Die man was
gehoorsaam aan Petrus se opdrag want hy het geGLO. Daar staan selfs drie maal in die
Bybel dat die man kon loop. En waarheen dink julle het hy geloop? ‘n Verlamde man, van
wie almal geweet het, verskyn blakend gesond voor die skare by die tempel! Sy bene was
so gesond hy het rongespring! Hierdie was ‘n heerlike kans vir Petrus om Jesus se naam te
verkondig. Nuwe lidmate is deur sulke wondergenesings aangetrek omdat hulle kon sien
dat Jesus nogsteeds, deur sy apostels, kragtig optree. Ons moet, net soos hierdie man,
nooit vergeet om mense wat ons gehelp het te bedank nie. Maar die belangrikste van als,
ons moenie vergeet om God te bedank vir wonderwerke in ons lewens nie.
Die voorheen kreupel man se mannewales het gou die ander tempelgangers se aandag
getrek. Hierdie man was ‘n bekende bedelaar en die mense kon hulle oë nie glo nie.

16

Sommer gou was daar ‘n skare om Petrus, Johannes en die voorheen verlamde man.
Petrus en Johannes was nog besig om die mense van Jesus te leer toe die hoof van die
tempelpolisie en ‘n klomp belangrike Jode daar aankom. Hulle was baie vies omdat die
apostels vir die mense vertel het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en nog viesser
omdat die apostels die mense verseker het dat as jy in Jesus glo, jy ook uit die dood sou
opstaan. Die Sadduseërs was ‘n groep Jode wat nie in die opstanding geglo het nie en
hulle het groot mag in die tempel gehad. Dit het die Sadduseërs lynreg in botsing gebring
met die apostels se leerstellinge. Petrus en Johannes het hulle nie deur die belangrike
Jode laat intimideer nie en hulle gedrag was dalk selfs bietjie uitdagend.
Op die plek is Petrus en Johannes in hegtenis geneem en in die tronk gestop! Daar moes
die twee die hele nag bly totdat die Joodse Raad hulle die volgende oggend kon sien.
Hoewel hulle nou in die tronk moes slaap, is ek seker hulle was baie bly dat hierdie
wonderwerk weereens die gemeente van Jesus laat groei het. Daar was nou omtrent 5000
gelowiges. Onthou egter, selfs al red jou getuienis net een mens, is dit nogsteeds vir God
die moeite werd. Die Joodse geestelike leiers wou eerbied vir hulleself hê, maar die
apostels het al die eer aan God gegee.
Die volgende oggend het Petrus en Johannes voor bykans elke belangrike Jood en
skrifkenner in Jerusalem verskyn. Die hoë priester, Kajafas, en van sy belangrike familie
(soos Annas, die vorige hoëpriester) was ook daar. Dit was hierdie selfde Raad wat weke
tevore Jesus ter dood veroordeel het. “Waar kry julle die krag vandaan om sulke
wonderwerke te doen en wie het gesê julle moet dit doen?” wou hulle weet.
Petrus was vreesloos en vervul met die Heilige Gees. “ Ons tree op in die naam van Jesus,
die man van Nasaret, die einste ou wat julle laat kruisig het. Maar moenie bekommerd
wees nie, God het Hom weer lewendig gemaak.” Petrus en Johannes was nie net besig
om hulleself te verdedig nie, hulle was besig om die leiers van die Jode te kritiseer en die
evangelie verder te verkondig!
Die Joodse Raad was verstom oor Petrus en Johannes se woorde. Hierdie twee mans was
nie eers geleerd nie, hulle het geen Rabbi opleiding gehad nie, en tog het hulle vreesloos
van Jesus gepraat. Petrus het gepraat soos iemand wat die skrif goed geken het. En om als
te kroon staan daar ‘n voorheen verlamde man langs hulle om hulle storie te staaf.
Die Joodse Raad het die twee gevangenes buite laat wag terwyl hulle met mekaar
beraadslag het. “Wat het hulle verkeerd gedoen? Ons moet versigtig wees! Almal in
Jerusalem weet van hierdie wonderwerk! Kom ons keer net dat die storie verder
versprei.” Die twee is toe weer ingeroep en gewaarsku om nooit weer iets oor Jesus te
vertel of ander van Jesus te leer nie. “Definitief gaan ons nie na julle luister nie,” het
Petrus en Johannes gesê! “Ons luister na God, nie na mense nie.” Petrus en Johannes kon
nie stilbly oor wat hulle beleef het nie. Natuurlik was die Joodse Raad woedend oor sulke
antwoorde. Wat ‘n verleentheid was hulle nie in nie! Op die ou end moes hulle die twee
maar laat gaan want hulle kon hulle nie langer in die tronk hou omdat hulle ‘n wonderwerk
en ‘n goeie daad verrig het nie! Hulle hande was eintlk afgekap want die bewys van Jesus
se krag, ‘n voorheen verlamde man, het tussen hulle gestaan!
Die mense van Jerusalem het almal oor die genesing gepraat, want vir 40 jaar lank het
hulle hierdie verlamde man gesien, en nou was hy letterlik springlewendig.
Vandag nog vra ons dikwels die Here om ons te help met klein probleempies (net soos
hierdie verlamde man gevra het vir geld) terwyl hy eintlik ons lewens wil verander en
PERSOONLIK betrokke wil raak by ons. God wil al ons verwagtinge oortref. God laat nie
ons probleme verdwyn nie, geloof in Hom help ons egter om probleme beter te hanteer
sodat ons die regte perspektief het.
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Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wat het by die Mooipoort ingang na die tempel in Jerusalem gebeur in hierdie ver		
haal?
Waarvoor het die bedelaar aanvanklik gevra? (Net vir geld.)
Hoekom is Petrus en Johannes gevange geneem? (Hulle het verkondig dat Jesus 		
dood was maar weer opgestaan het.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Petrus en Johannes wat vervolg is.” Plak dit nou op die
regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Sou wonderwerke jou ook beïndruk het? Hoekom?
Wat was die verskil tussen die Farisëers en die Saddusëers? (Een het in die
opstanding geglo en die ander nie.)

Lewensles
Die kragtigste getuienis wat jy kan lewer, is dat mense aan jou lewe en gesindheid sien
dat jy Jesus dien, hulle moet dit nie noodwendig uit jou woorde leer nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons is partykeer bang om oor U te getuig omdat ons nie in die verleentheid wil
kom nie. Ons bid dat U ons vreesloos sal maak.
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan “lifesaver” lekkertjies eet. Dit kan ons herinner daaraan dat Petrus en Johannes
die verlamde man se hele lewe verander het.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons voetspore maak. Dit kan ons herinner aan die verlamde man wat weer
kon loop. Maak ‘n vuis met jou hand en druk dan die onderkant van jou hand op ‘n spons
met verf. Druk dit twee keer op jou papier. Was nou daardie handjie en verf jou ander
hand op dieselfde manier. Nou gaan ons die “tone” bysit. Gebruik jou duim vir ‘n toonafdruk en jou vingers vir die ander tone.

Vers vir die week
Handelinge 3: 6
“Maar Petrus sê: Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus
Christus van Nasaret, staan op en loop!”
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Net vir die lekker
Kies twee spanne wat hande vashou en elk in ‘n ry staan. Gee aan die voorste maat ‘n
hoepel. Die doel is om die hoepel tot by die agterste maat te kry sonder dat die kinders
hande los. Klim in en uit die hoepel en swaai hom rond om hom so vinnig as moontlik aan
te stuur. Die eerste groep wat hulle hoepel tot aan die einde van die ry kry, is die wenners.

19

Die eerste diakens

4

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 6: 1 - 7
Handelinge 7: 1 - 60

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade balletjies
‘n Wit klip vir elke kind
Kokipenne
‘n Kolwyntjie pan met nommers in elke gaatjie
‘n Klein klippie of geldstukkie

Lesinhoud
Die kerk in Jerusalem het intussen al meer lidmate bygekry en van oor die hele wêreld het
nuwe Christene hulle by die gelowiges aangesluit. Die kerk was gekenmerk deur
mededeelsaamheid, wonderwerke en liefde. En toe ontstaan daar ‘n mensgemaakte krisis!
Party gelowiges het net Grieks gepraat en ander weer net Hebreeus. Die Griekssprekendes
het gevoel daar word teen hulle gediskrimineer en dat die Griekse weduwees minder kos kry
as die ander armes.
Toe die apostels van hierdie binnegeveg hoor, het hulle dadelik ‘n gemeentevergadering
belê. Daar het die mense besluit dat dit nie reg was dat die apostels, wat eintlik net God se
woord wou verkondig het, tyd moes afstaan aan kos uitdeel vir die armes nie. Hulle het toe
die volgende plan uitgedink: Hulle sou sewe verstandige, gelowige en betroubare mans, wat
vervul was met die Heilige Gees, uit die gemeente kies om hierdie werk by die apostels oor
te neem. Die gemeente was baie tevrede met so ‘n goeie plan. Die volgende mans is toe
gekies: Stefanus, Filippus, Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus. Die eerste taak
waarvan ons in die Bybel lees wat vir die diakens opgelê was, was dat hulle vir die gemeente
en tot God moes bid.
Stefanus, een van die sewe helpers, het baie wonderwerke in Jesus se naam gedoen. God
was goed vir hom en hy is geseën met gawes soos krag en wysheid. Hy was ook ‘n goeie
evangelis en het kragtig gepreek. Daar was egter ‘n klomp Jode wat niks van Stefanus gehou
het nie. Hulle het selfs geld aan slegte mense aangebied om jokstories oor Stefanus te
versprei en te sê dat hy God en Moses beledig in sy preke.
Toe hierdie vals stories by die Joodse leiers uitkom, was die gort gaar. Polisiemanne is
gestuur om Stefanus te vang en hy is voor die Joodse Raad gedaag. Net soos by Jesus se
verhoor, was Kajafas die hoëpriester. Die mense wat die jokstories versprei het, was ook by
die hofsaak. “Ja, ons het gehoor hy sê hierdie Jesus waaraan hy glo, sal sommer die tempel
afbreek! En Hy sal sommer Moses se wette ook afskaf.” Die Joodse Raad was geskok. Maar
Stefanus was vervul met die Heilige Gees en glad nie bang vir die aantygings nie, dit het
amper vir die Jode gelyk asof sy gesig gestraal het. Stefanus het in der waarheid verkondig
dat God nog belangriker is as die tempel. God woon nie in ‘n gebou nie, maar in gelowiges
se harte.
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As antwoord op die beskuldigings het Stefanus losgetrek met ‘n lang preek uit die Ou
Testament. Hy het eintlik nie homself verdedig nie, maar net vir die Joodse Raad van Jesus
vertel. Hy het begin by Abraham, Josef en Moses en geëindig by Dawid en uiteindelik Jesus.
Stefanus het verduidelik dat God ook magtige dade buite die beloofde land laat gebeur het.
Jesus se evangelie sou nou ook buite Israel versprei word. “Wat het julle voorvaders met
die Here se boodskappers gemaak? Hulle het hulle dood gemaak! Julle luister nie na die
Heilige Gees se stem nie. Julle spul het selfs die Messias vermoor!” Stefanus het die leiers
regtig uitgetrap en selfs gesê hulle het onbesnyde harte en ore. Onbesnyde mans was nie vir
die Joodse leiers deel van God se uitverkore volk nie. Wat ‘n belediging! Die Joodse Raad
was die heel trotste op hulle wetsgehoorsaamheid en hier vertel Stefanus vir hulle dat hulle
ongehoorsaam was aan God se wette.
Die Joodse Raad het ontplof van woede. Maar Stefanus was nie bang nie. Dit het vir hom
gevoel of hy skielik tot in die hemel kon sien en selfs vir Jesus aan God se regterhand kon
sien staan. Toe hy dit vir die mense noem, het daar chaos uitgebreek. Stefanus moes
geweet het dat hy eintlik besig was om sy eie doodsvonnis uit te spreek, maar net soos
Jesus, was Stefanus ook gereed om te sterf. Van die raadslede het hulle ore toegedruk om
nie meer die “godslasterlike” woorde te hoor nie, ander het egter opgespring en op hom
afgestorm. Godslastering was oneerbiedige uitsprake teen God en in Israel is dit met die
dood gestraf. Die leiers wou nie eers na Stefanus se woorde luister nie want hulle het
vasgeklou aan hulle eie opinies. Stefanus is uitgesleep tot buite die stadsmure en daar het
hulle hom met klippe begin gooi. Stefanus het nie so baie volgelinge gehad soos Jesus nie,
en daarom kon die Joodse Raad, sonder vrees vir ‘n opstand, hom sommer doodmaak.
‘n Jongman met die naam Saulus is gevra om na al die klipgooiers se klere te kyk. Saulus
was deel van die Joodse Sanhedrin en ‘n getuie tydens Stefanus se hofsaak.
Terwyl die klippe op hom neergereën het, het Stefanus gebid dat Jesus hom vining sal kom
haal. Hy het ook hardop uitgeroep tot God en gevra dat die gooiers se sondes vergewe sou
word. Uit hierdie sterwenswoorde van hom, weet ons dat Stefanus Jesus tot aan die einde
bly volg het.
Dit was Stefanus se laaste woorde en hy is daar op die plek dood. Die jongman, Saulus, het
al die klipgooiers gaan geluk wens met hulle goeie stukkie werk. Stefanus was die eerste
Christen waarvan ons in die Bybel lees wat ter wille van sy geloof gesterf het. Stefanus het
nie verniet gesterf nie, as gevolg van sy dood het Saulus later tot bekering gekom, Filippus
en Petrus het op ‘n sendingreis gegaan en die gemeente in Antiogië (Sirië) is begin. Dit was
eintlik eers na Stefanus se dood dat die evangelie vir die eerste keer werklik buite Judea
verkondig is.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Waaroor was die Griekssprekende gemeentelede vies?
Kan julle ‘n naam van een van die diakens onthou?
Wat beteken dit as iemand gestenig word?
Wat was Stefanus se laaste woorde?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Die eerste diakens.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•
•

Is jy bereid om, soos Stefanus, ter wille van jou geloof te sterf?
En om vir Hom te lééf?
Sal jy soos Stefanus, opregte liefde kan hê vir jou vyande?
Wat sal jy graag as jou laaste woorde voor jou dood wil sê?
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Lewensles
Die evengelie het versprei soos rimpels op die water. En weet julle, dit werk vandag
nogsteeds so. Raak die mense om jou aan en hulle sal weer ander aanraak.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, Stefanus is vir ons so ‘n fantastiese voorbeeld van hoe ons U moet volg. Ons
wil onverskrokke vegters vir Christus wees. Dit is moeilik om ons vyande te vergewe, maar
ons wil dit graag doen omdat U dit van ons vra.
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan vandag harde, ronde, sjokolade balletjies eet. Dit kan ons herinner aan die
klippe wat die Jode na Stefanus gegooi het.

Kreatiewe aktiwiteite
Vandag gaan ons klippe versier. Elke kind kry ‘n wit klip en koki penne waarmee hulle die
klip kan versier net soos wat hulle wil. Wys aan die kinders ‘n paar voorbeelde. Hierdie klip
kan ons daaraan herinner dat ons nooit “klippe na ander mag gooi nie,” met ander woorde
dat ons ook sondes het en nie ander mense met ons woorde moet “doodmaak” nie.

Vers vir die week
Handelinge 7: 59 en 60
“Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy
op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken
nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe.”

Net vir die lekker
Gebruik ‘n kolwyntjie pannetjie. Sny sirkels uit met nommers op wat jy met wondergom in
elke gaatjie vasplak. Laat die pannetjie sommer teen ‘n kas of rakkie skuins staan. Maak
‘n streep van waar af die kinders met ‘n klein klippie of geldstukkie na die pannetjie gooi.
Elkeen kry ‘n paar beurte. Tel die punte saam op en kyk of daar ‘n wenner is. Hierdie spel
kan ons ook daaraan herinner dat ons lelike woorde soos “klippies” is wat ander kan
seermaak.
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Die evangelie versprei buite
Judea

5

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 5: 41
Handelinge 8: 26 - 40

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellielekkers wat soos monde,tande of lippe lyk
Werkkaart van ‘n huisie
Verf in natuurlike kleure
Krambinder
‘n Wêreldkaart

Lesinhoud
Petrus en Johannes is deur die Joodse Raad vrygelaat. Hulle was dankbaar dat hulle ter
wille van hulle geloof vernedering en slae kon verduur. Hulle het hulle vereenselwig met
Jesus wat ook in die openbaar gemartel is. Natuurlik het die apostels hulle glad nie aan
die Raad se waarskuwings gesteur nie, maar aangehou om elke dag van huis tot huis en
ook in die tempel die goeie nuus oor Jesus te versprei. Hulle het vreesloos gepreek en
God was kragtig in hulle lewens. Tog is hulle gehaat en vervolg. Hulle is sleggesê, met
stokke en swepe geslaan en deur die Joodse leiers verkleineer. Die Joodse leiers was
verseker jaloers op die toenemende invloed van die Christene. Eerder as afgesit, is die
apostels aangevuur deur vervolging. Juis deur swaarkry, voel hulle God ag hulle waardig
om vir Jesus te ly. Die apostels verkondig sonder ophou dat Jesus die Christus is, die
Messias wat die Jode al eeue verwag.
As gevolg van die volgehoue vervolging moes die Christene uit Jerusalem padgee en
aanvanklik vlug hulle na Judea en Samaria, die hoofstad van die Noord Ryk. Israel was in
drie dele verdeel. Galilea in die Noorde, Samaria in die middel en Judea in die suide. Die
vervolging van die Christene het net die teenoorgestelde uitwerking gehad as waarop die
Joodse leiers gereken het – die evangelie het vinniger versprei!
‘n Rukkie later het ‘n engel van die Here na Filippus gekom en vir hom gesê om dadelik te
vertrek in ‘n suidelike rigting op die verlate pad tussen Gasa en Jerusalem. Filippus was,
saam met Stefanus, een van die oorspronklike sewe diakens van die eerste kerk. Filippus
was ‘n suskevolle prediker in Samaria en groot skares het na hom kom luister.
Filippus het sonder om te blik of te bloos die engel se opdrag gevolg. Langs die verlate
pad het hy ‘n ontmande Etiopiër ontmoet. Hierdie man was die minister van finansies van
koningin Kandake van Ethiopië. Hy was oppad terug na sy eie land nadat hy in Jersualem
was om God te aanbid. Ethiopië is ‘n land op die vasteland van Afrika, net suid van Egipte.
Hierdie moes definitief ‘n baie gelowige man gewees het want hy het baie ver gereis om
spesifiek in die tempel in Jerusalem te gaan aanbid. Hy was waarskynlik ‘n nie-Jood wat
die Joodse geloof aangeneem het.
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Filippus het aangestap gekom en van ver af gesien hoe sit die man op sy wa en lees uit die
Bybel. Hy was besig om, soos die gewoonte in daardie dae was, hardop voor te lees uit die
Bybel en spesifiek uit Jesaja.
Die Heilige Gees het vir Filippus gesê om by die man op sy wa te gaan klim. “Jammer ek
pla, meneer” sê Filippus toe, “maar verstaan jy wat jy lees?” “Nee, glad nie,” sê die man
toe. “Hier is niemand om vir my te verduidlik wat dit beteken nie.” Ook in ons lewens is dit
belangrik om ander mense te vra wat iets beteken as jy die Bybel lees en dit nie verstaan
nie.
Filippus sien toe dat die man by die volgende vers was:
“Hy is soos ‘n skaap na die slagpale toe gevat om geslag te word. Hy is soos ‘n lam wat nie
‘n geluid maak wanneer hy geskeer word nie, hy het nooit eers sy mond oopgemaak nie.
Die mense het hom verneder. Hy is glad nie regverdig verhoor nie. Hulle het hom
doodgemaak. Wie sal nou as sy nageslag beskou word.”
Dit was net die geleentheid waarop Filipppus gewag het! Dadelik vertel hy aan die man dat
hierdie gedeelte vooruit wys na Jesus.
Kort daarna ry hulle toe verby ‘n waterstroom. Toe dit Ethiopiër die water sien, vra hy
Filippus om hom te doop. Hierdie man wou daar en dan sy geloof bely. Hulle het die wa
tot stilstand gebring en Filippus het hom daar in die waterstroom gedoop. Toe hulle uit die
water stap, het die Heilige Gees vir Filippus laat verdwyn. Die Ethiopiër kon hom nie meer
sien nie, maar hy was nie eers ontsteld of bang nie, hy was net so bly oor wat met hom
gebeur het. Omdat hy die goeie nuus oor Jesus gehoor het, was sy lewe splinternuut en
vol hoop. Hy het met blydskap verder gegereis. Om te dink hy was die heel eerste Christen
in Afrika!
Omdat Filippus aan die Here gehoorsaam was, kon die evangelieboodskap ook buite
Israel, tot in Afrika, versprei. Hierdie Ethiopiër se bekering het die Christelike geloof tot
binne in die hoogste vlak van die Ethiopiese regering laat versprei. Filippus het aangehou om van een plek na die ander, tot in Sesarea, die evangelie van Jesus aan mense te
verkondig.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Aan watter apostel het ‘n engel van die Here in hierdie verhaal ‘n opdrag gegee? 		
(Filippus)
Van watter land af was die man wat hy langs die pad ontmoet het? (Ethiopië)
Wat was die uitwerking van die erge vervolging van die evangelie? (Die Christene 		
moes vlug en daarom het die evangelie eintlik net vinniger versprei.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Die verspreiding van die evangelie buite Jerusalem.” Plak
dit nou op die regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se
roete

Besprekingspunte
•
•
•
•
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Dink jy vervolging kan ‘n seën wees?
Glo jy dat God dikwels werk deur ons pyn?
Dink jy swaarkry kan jou voorberei vir ‘n besondere taak?
Is daar verwysings in die Ou Testament van Jesus? (Ja, natuurlik. Kyk sommer net 		
na die stuk in hierdie verhaal uit Jesaja uit).

Lewensles
Geloof in God laat nie jou probleme verdwyn nie, dit help jou egter om jou probleme
beter te hanteer.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit is vir ons dikwels moeilik om met vreemde mense oor ons geloof te praat.
Ons kan so maklik dink ons het selfvertroue en wanneer dit by iets so belangriks soos getuienis kom, is ons kamstig skaam. Maak ons voor op die wa (soos Filippus) vir Christus!
Amen

Idees vir VET pret
Lekkers wat soos monde/tande of lippe lyk. Dit kan ons herinner aaan die stuk uit Jesaja
wat die Ethiopiër gelees het. “…hy het nooit eers sy mond oopgemaak nie.” Dit was Jesus
van wie die Ethiopiër hier gelees het.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons Afrika hutte maak. Die man in hierdie verhaal het van Ethiopië, wat ‘n
land in Afrika is, gekom. Die onderwyseres gee aan elke kind twee dele. ‘n Reghoek vir
die hut se mure en ‘n ronde vorm vir die hut se dak. Ons gaan nou eers die hut se mure
en dak verf. Gebruik verf of inkleurpenne in natuurlike kleure. Moedig die kinders aan
om deure en vensters vir hulle hutte te teken. Kram die dak om ‘n ronding te vorm en die
mure ook. Plak die dak met sterk houtlym aan die mure vas. Los om droog te word.

Vers vir die week
Handelinge 8: 32 en 33
“Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit: Soos ‘n skaap is hy gelei om geslag te word;
en soos ‘n lam wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy
vernedering het daar nie reg aan Hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy
lewe op aarde word beëindig.”

Net vir die lekker
Verdeel die klas in twee groepe. Gebruik ‘n groot wêreldkaart. Jy kan ook sommer ‘n kaart
op die internet uitdruk. Blinddoek een maat en laat die maat met ‘n potlood na willekeur
op die kaart druk. Ken iemand in die groep enige feit oor die land waarop daar gedruk is.
Iets soos die hoofstad, kontinent, taal, geldeenheid, bekende mense van daar, ens. Die
groep kry een punt vir elke feit. Nou is dit weer die ander groep se beurt. Bepaal na ‘n
seker hoeveelheid maats die wengroep.
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Kornelius se visioen

6

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 10: 1 - 11: 18

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellie lekkers wat soos slangetjies (reptiele) lyk
Ink stempels
A4 papiere
Dun penne of koki’s
Koerant papiere

Lesinhoud
In Sesarea het daar ‘n man met die naam Kornelius gebly. Hy was die Romeinse hoof
van die Italiaanse leër wat daar gestasioneer was. Kornelius was ‘n eerbare man wat die
Joodse geloof aangeneem het en almal in sy huis het groot respek vir die Here gehad. Hy
was ‘n vrygewige man en het gereeld mense wat swaarkry gehelp. Sesarea, waar Kornelius
gebly het, was een van die belangrikste hawestede aan die Middellandse see en omtrent
51 km noord van Joppe. Dit was meestal nie-Jode wat hier gebly het.
Kornelius het baie tyd in gebed deurgebring. Een middag, teen drie uur, terwyl hy besig
was om te bid, het hy ‘n visioen of n droom gehad. ‘n Engel van die Here het aan
Kornelius verskyn en gesê dat God sy gebede verhoor het. God het ook sy goeie werk
onder die armes raak gesien. Nou het God ‘n opdrag vir Kornelius gehad. Hy moes ‘n paar
manne na Joppe stuur om ‘n man met die naam Simon Petrus te laat haal. Hulle sou
hierdie man kry by die huis van Simon die leerlooier. Daar word vier keer in die Bybel
genoem dat DIE ENGEL VAN DIE HERE aan Kornelius verskyn het. God het self die inisiatief
geneem vir hierdie nie-Joodse bekeerling.
Nadat die engel vertrek het, het Kornelius twee van sy huiswerkers en ‘n soldaat laat roep.
Hy het vir hulle vertel wat gebeur het en hulle na Joppe gestuur met sy opdragte. Joppe
was ‘n belangrike hawestad aan die Middellandse see.
Die volgende dag, terwyl die drie manne alreeds oppad was na Joppe, het Petrus op die
dak van die huis waar hy gebly het, geklim om te bid. Petrus het by Simon die leerlooier
gebly. Leerlooiers het dierevelle bewerk. Volgens Joodse wette was dit ‘n onreine beroep
omdat sulke mense met dooie diere moes werk. Ons kan hier sien dat Petrus alreeds nie
meer so bevooroordeeld was teenoor mense wie se gebruike nie by die Joodse wette
ingepas het nie. Petrus se groot bevryding van enige verdere vooropgestelde idees sou hier
in Simon se huis finaal afgebreek word.
Nadat Petrus alreeds ‘n ruk gebid het, het hy honger geword, maar die vrouens was nog
nie klaar met die voorbereiding van die middagete nie. Skielik het Petrus ‘n visioen gehad.
Die hemel het opgegaan en iets soos ‘n laken wat aan die vier hoeke vas was, het tot op
die grond afgesak. Binne in was allerhande soorte soogdiere en ook ‘n klomp reptiele en
voëls. ‘n Stem het vir hom gesê: “ Slag en eet van die diere, Petrus.” “Ek sal dit nooit as te
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nimmer doen nie, Here,” het Petrus geantwoord. Petrus sou nooit kos eet wat volgens die
wette van Moses onrein was nie. Hy was dan ‘n getroue Jood! Maar die stem het weer
gepraat: “As God sê dat kos rein is, mag jy dit maar eet en dit nie sien as onrein nie.” Dit
het drie maal gebeur en toe is die laken weer teruggevat na die hemel toe. Petrus was
baie huiwerig en teensinnig om te erken wat hierdie visioen beteken het. Die feit dat die
droom drie maal herhaal is, het gewys hoe ernstig die Here oor Sy boodskap gevoel het.
Volgende week gaan ons hoor wat verder gebeur het.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watse diere was vir Jode onrein om te eet?
By wie het Petrus in hierdie storie gebly? (By Simon die leerlooier.)
Hoe weet ons Petrus was al klaar besig om sy streng Joodse idees te verander? 		
(Leerlooiery was eintlik in die Jode se oë ‘n onreine beroep omdat hierdie mense 		
met dooie diere gewerk het. Petrus het egter by Simon in die huis gebly.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Kornelius se visioen.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in.

Besprekingspunte
•
•

•

Die feit dat Petrus hom begin losmaak het van die Joodse wette dui op iets. Wat 		
dink julle is dit? (Sy finale bevryding van alle wette en reëls. Net jou geloof in Jesus
kan jou red.)
As gevolg van die wette oor kos was dit baie moeilik vir Jode om by nie-Jode te
kuier en te eet. Wat maak dit vir jou moeilik om by mense wat nie Christene is nie 		
te kuier? (taal, kultuur, afstand, ekonomiese posisie, geleerdheid,
godsdienstige oortuiginge)
Dink julle dit was vir Petrus maklik om van ou tradisies en wette ontslae te raak? 		
(Nee, die Here moes drie maal dieselfde boodskap vir hom gee voordat hy dit eers 		
verstaan het. Eers hierna sou hy met sy dade wys dat hy werklik God se boodskap 		
ter harte geneem het.)

Lewensles
Om ‘n Christen te wees, gaan nie vir God oor ras of kultuur of taal of ekonomiese posisie
of geleerdheid of etnisiteit nie, maar oor geloof in Jesus Christus. Die evangelie van Jesus
Christus is vir almal bedoel.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, maak ons net soos Kornelius gretig om meer van U te leer. Ons wil aan U
bewys dat ons lewens verander omdat ons harte deur U aangeraak is.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet slangetjie lekkers. Dit kan ons herinner daaraan dat die Jode geen reptiele mag
geëet het nie.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons vingerafdruk voëls en skilpaaie maak. Hierdie was diere wat Jode glad
nie mag geëet het nie, maar wat Petrus in sy droom gesien het (voëls en reptiele).
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Druk jou wysvinger op ‘n ink stempel. Rol dit van kant tot kant. Sit nou jou vinger op
die papier en rol dit ook van kant tot kant. Nou teken ons die fyner detail in om van jou
vingerafdruk ‘n voëltjie of ‘n skilpad te maak.

Vers vir die week
Handelinge 10: 11 - 13
“Hy het die hemel oop gesien en iets soos ‘n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat
word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en kruipende diere van die
aarde en van al die wilde voëls.”

Net vir die lekker
Plaas ‘n paar koerant papiere op die vloer. Die papiere mag nie aan mekaar raak nie.
Hierdie papiere is ons “lelie blare.” Kinders hardloop vrylik rond. Wanneer juffrou roep:
”Hier kom die ooievaar,” moet elke kind op ‘n koerantpapier spring. Daar kan meer as een
kind saam op ‘n papier wees, maar jy mag nie aftrap nie. Die maats wat nie ‘n plekkie kry
nie, is uit. As juffrou niemand meer kan vang nie, sê sy: “Niks om vandag meer te eet nie!”
Die maats hardloop dan weer rond. Neem een van die koerante weg. Dit word so al moeiliker om ‘n plekkie te kry. Hou aan totdat daar ‘n wenner is.
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Kornelius se visioen (vervolg)

7

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 10: 19 - 11: 18

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Voël-eiertjie lekkers
Klein bakkies met water
Verskillende kleure voedselkleursel
Strooitjies vir elke kind
A4 wit papiere

Lesinhoud
Petrus het ‘n visioen gehad van ‘n laken vol vreemde diere wat uit die hemel uit neerdaal,
terwyl daar ‘n stem was wat met hom gepraat het en gesê het: “Kom Petrus, slag en eet!”
(Onthou julle nog laasweek se les?)
Terwyl Petrus nog gewonder het wat hierdie visioen kon beteken, was daar ‘n klop aan die
deur en die manne van Kornelius het gevra of ene Petrus daar is. Petrus het hulle nie eers
hoor klop nie, want terselfdertyd het die stem van die Here aan hom vertel wie by die
voordeur was en hom ook aangemoedig om saam met die drie mans te gaan. Petrus het
hulle vriendelik gaan groet. Nadat die mans hulle storie vertel het, het Petrus hulle
ingenooi en slaapplek vir die nag aangebied. Petrus het onwetend ook nou met sy
sendingwerk buite Israel begin.
Die volgende dag het Petrus saam met die manne vertrek, terug na Sesarea toe. ‘n Paar
gelowiges uit Joppe uit het ook saam gegaan, miskien sodat hulle getuies kon wees van
God se werke onder nie-gelowiges. Intussen was Kornelius so opgewonde dat hy familie
en vriende oorgenooi het om saam met hom in sy huis te wag om te hoor wat Petrus te sê
het. Hierdie twee mans kon nie meer verskil het nie. Die een was ‘n nie-Jood, welgesteld
en ‘n militêre man, die ander Joods, arm, ‘n visserman en ‘n predikant – al twee was egter
deel van God se plan en al twee het God blindelings gehoorsaam. Kornelius was nie ‘n
Christen nie, en tog het hy na God gehunker.
Toe Petrus uiteindelik daar aankom, het Kornelius voor sy voete neergeval en hom aanbid. “Nee wag nou,” het Petrus gesê. “Ek is net ‘n gewone mens soos jy.” Petrus was die
pilaar van Christenskap in Jerusalem, dit wys net vir ons hoe belangrik hierdie saak vir
God was.
Petrus het geweet dat ‘n wetsgehoorsame Jood nie sommer in mense van ander kulture
se huise mag ingaan en met hulle mag kuier nie. Maar God het sy oë oopgemaak sodat
hy gesien het dat hy nie op ander mense mag neersien en homself mag gedra asof hulle
onrein is nie. Kornelius het weer ‘n keer vir Petrus vertel van sy visioen en hom gevra om
‘n boodskap te bring aan hom en sy familie.
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Petrus het nou geweet dat God niemand voortrek nie. Maak nie saak uit watter volk of
kultuur jy kom nie, as jy respek het vir God, sal Hy jou aanvaar. Petrus het die boodskap
van Jesus aan Kornelius en sy huis gebring. Hy het begin deur te vertel van Johannes die
Doper, Jesus se geboorte in Nasaret, Sy lewe op aarde en wonderwerke en ook van Sy
marteling en kruisiging. Petrus het verder vertel dat Jesus opgestaan het, lewend geword
het en aan ‘n paar mense, hy wat Petrus is ingesluit, verskyn het. Elkeen wat in Jesus glo
se sondes sou vergewe word. Petrus was nog besig om te preek, toe die Heilige Gees
skielik oor almal in die vertrek gekom het. Hierdie mense het dadelik in ander tale begin
praat en God geloof. Die gelowiges uit Joppe was verstom. God werk regtig ook in
ongelowiges se lewens! God wys sy aanvaarding en insluiting van nie-Jode, deur die
Heilige Gees vir hulle te stuur. Petrus het toe almal in Kornelius se huis gedoop in die
naam van Christus die Here.
Daarna het Petrus nog ‘n paar dae by Kornelius oorgebly. Kornelius was in Sesarea
gestasioneer maar sou een of ander tyd na Rome moes terugkeer en dan sou die evangelie
van Jesus net nog verder versprei!
Die nuus oor God se werk onder nie-Jode het soos ‘n veldbrand versprei. Toe Petrus kort
daarna weer in Jerusalem kom, was daar ‘n paar gemeentelede wat baie ontsteld was. Hy
het in onreine mense (onbesnedenes) se huise ingegaan en selfs daar geëet! Petrus het
aan almal die verhaal, met al die visioene, van begin tot einde vertel. Petrus het vertel dat
hy met sy eie oë gesien het hoe God dieselfde hemelse geskenk (die Heilige Gees) aan
nie-Jode ook gee. Jesus Christus is die Here oor ons almal se lewens.
Toe die gemeentelede dit hoor was hulle tevrede. God se goedheid het nou ook by mense
buite die grense van Israel uitgekom. Sesarea sou die eerste stad met nie-Joodse Christene en ‘n nie-Joodse kerk word.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Noem twee verskille tussen Petrus en Kornelius. (Een was Joods en die ander een 		
nie, een was geleerd en die ander een nie, een was ryk en die ander een arm, een 		
‘n soldaat en die ander ‘n visserman)
Wie het almal vir Petrus by Kornelius se huis gewag?(Al sy familie en vriende)
Wat het Petrus na hierdie insident geweet? (God maak geen onderskeid tussen Jode
en heidene nie)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Kornelius se visioen.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

•

Kornelius het glad nie van Jesus geweet nie en nogtans het hy na die Verlosser
verlang? Dink julle so iets is moontlik? (God beloon jou lewe as jy na Hom soek.)
As gevolg van die wette oor kos was dit baie moeilik vir Jode om by nie-Jode te
kuier en te eet. Wat maak dit vir jou moeilik om by mense wat nie Christene is 		
nie te kuier? (taal, kultuur, afstand, ekonomiese posisie, geleerdheid, godsdienstige
oortuiginge)
Van die ander gelowiges was baie ontsteld oor Petrus se optrede. Hoe dink jy sou jy
gevoel het as jy in daardie tyd ‘n Jood was? Hoekom?

Lewensles
Om ‘n Christen te wees, gaan nie vir God oor ras of kultuur of taal of ekonomiese posisie
of geleerdheid of etnisiteit nie, maar oor geloof in Jesus Christus. Die evangelie van Jesus
Christus is vir almal bedoel.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, Ons weet U is die Christus oor ons almal se lewens. Ons smeek U dat dit nie
net mooi praatjies sal wees nie, maar dat ons dade ook sal wys dat ons dit werklik glo.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet voël-eiertjies. Dit kan ons herinner daaraan dat die Jode geen voëls mag geëet het
nie.

Kreatiewe aktiwiteit
Maak ‘n paar bakkie vol water. Gooi opwasmiddel daarin en verskillende kleure voedselkleursel. Elke kind kry ‘n strooitjie. Maak beurte om borrels te blaas in die bakkies
met jou strooitjie. Druk dan jou papier bo oor die borrels. Skuif na ‘n ander bakkie, met
‘n ander kleur en blaas nog borrels. Jou papier gaan dromerige sirkels op hê. Hierdie
“droombeelde” kan ons herinner aan die visioen wat Petrus en Kornelius gehad het. Wat
het hulle nou weer in ‘n droom gesien?

Vers vir die week
Handelinge 10: 34 en 35
“Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie
onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen
wat reg is.

Net vir die lekker
Elke speler kry ‘n maat. Daar word ‘n beginstreep getrek, asook ‘n eindstreep sowat tien
tree verder. Een van die spelers gaan op sy hande en knieë voor die maat staan. Dan
vat die maat sy enkels vas en kom orent. Die voorste speler se gewig rus nou net op sy
hande. Met die teken begin die voorste speler op sy hande vorentoe beweeg terwyl die
agterste speler hom soos ‘n kruiwa stoot. Die “kruiwa” wat eerste oor die wenstreep is, is
die wenner. Net soos met hierdie kruiwa speletjie, is dit soms nodig dat iemand ons net
daardie ekstra stootjie gee om ons aan te moedig om, soos Petrus, uit ons gemaksone te
beweeg.
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Petrus in die tronk
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

8

Handelinge 12: 1 - 25

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Lekkertjies met ‘n verassing binne in (sien Vet Pret)
Werkkaart van Petrus in die tronk
Inkleurkryte
Skêre

Lesinhoud
Koning Herodes Agrippa I het begin om gelowiges in Jerusalem wreed te vervolg. Hy
was die kleinseun van Koning Herodes die Grote wat lank terug vir baba Jesus wou laat
dood maak het. Hierdie Herodes wou graag die Jode plesier en hulle guns wen en dit was
hoekom hy die Christene vervolg het. Jakobus, een van Jesus se oorspronklike apostels
en Johannes se broer, is dood gemaak en Petrus is gedurende Paasfees vir die derde maal
in die tronk gestop. Herodes wou doodseker maak dat Petrus nie uit die tronk ontsnap
nie en hy het 16 soldate aangestel om Petrus dag en nag te bewaak. Petrus is so streng
bewaak omdat hy ‘n belangrike gevangene was, maar ook omdat hy alreeds vroeër uit die
tronk ontsnap het. Sodra die Paasfees verby was, sou Petrus verhoor word. Die
Christelike gemeente het baie intens tot God gebid om Petrus te help. Hulle het geweet dat
gebed enige iemand se gesindheid kon verander.
Die nag voor Petrus se verhoor, het hy rustig tussen twee soldate geslaap. Hy was
vasgemaak met swaar kettings en voor die deur het nog twee verdere wagte wag gehou.
Sy situasie was totaal en al hulpeloos. Skielik was daar ‘n helder lig en het ‘n engel van die
Here Petrus wakker geskud. “ Word wakker, staan op en trek ordentlike klere en skoene
aan,”het die engel vir Petrus gesê. Petrus se kettings het sommer net so afgeval. Petrus het
gedoen soos die engel gesê het, maar hy het gedink hy droom. Toe het hy agter die engel
begin aanstap. Hulle het verby al die wagte gestap tot by die tronk se hoofhek. Die hek
het sommer vanself oopgegaan. ‘n Blok van die tronk af het die engel skielik verdwyn en
Petrus het besef dat hy nie gedroom het nie! Ongelooflik! Op ‘n wonderbaarlike manier is
Petrus bevry deur God se ingrype. Die God aan wie ons glo is inderdaad almagtig!
Petrus het vining na die huis van Maria, die ma van een van die dissipels, gestap. Sy eerste
begeerte was om die ander medegelowiges te vertel van God se ingrype. Toe Petrus aan
die voordeur klop, was die huisbediende so bly om te hoor wie dit is, sy het skoon vergeet
om die deur oop te maak en het dadelik in die huis ingehardloop om die huismense te
gaan vertel wie by die voordeur was. Hulle was nog besig om vir Petrus te bid! Die
gelowiges wou haar eers nie glo nie en die arme Petrus moes weer klop. Uieindelik het
hulle kom oopmaak en waarlik, daar het Petrus in lewende lywe voor almal gestaan. Onder
al die opgewondenheid deur het Petrus hulle vertel wat in die tronk gebeur het en toe het
hy weer vertrek.
Die volgende dag was daar chaos onder die soldate wat Petrus moes oppas. Herodes het
dadelik ‘n groot soektog optou gesit, maar Petrus het verdwyn! Herodes was so kwaad dat
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hy al die wagte wat Petrus moes oppas, ter dood veroordeel het. Dit was ‘n Roemeinse
wet dat ‘n tronkbewaarder dieselfde straf as ‘n gevangene kry wanneer dié ontsnap.
Jerusalem was nou te gevaarlik vir Petrus en hy het weggevlug.
In hierdie selfde tyd het die mense van Tirus en Sidon ‘n geleentheid gekry om met
Herodes Agrippa I te kom onderhandel vir vrede en kosvoorrade uit sy gebied. Toe
Herodes sy opwagting maak vir die afspraak, was hy aangetrek in blink klere. Hy het ewe
vernaam op sy troon gaan sit en die mense toegespreek. Na sy toespraak het die mense
hom begin vlei, natuurlik om in sy goeie boekies te kom. “Herodes is ‘n god en nie ‘n
gewone mense nie,” het hulle geskreeu. Herodes het baie van die aandag gehou. Die eer
wat God toekom het hy sonder huiwering vir homself gevat. Die ware God het egter besluit
dat Hy nou genoeg gehad het van Herodes se verwaandheid. Herodes het nie God erken of
tot Hom gebid nie. Net daar het Herodes ernstig siek geword en ‘n rukkie later is hy dood
aan ‘n uiters pynlike siekte.
Intussen het die gelowiges aangehou om God se woord te versprei en die kerk het van
krag tot krag gegaan.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoe weet ons Petrus is as ‘n gevaarlike misdadiger beskou?
Glo jy dat God jou kan antwoord as jy opreg bid? (Natuurlik kan Hy!)
Hoe is Petrus uit die tronk bevry?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Petrus in die tronk.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•

•

Watter ooreenkomste sien julle tussen hierdie verhaal, en Jesus se dood en
opstanding? (‘n koning Herodes, tydens Paasfees, ‘n arrestasie en verhoor, die 		
verskyning van ‘n engel, die stem wat sê: Staan op, n vroulike getuie, 			
die ongeloof van die ander dissipels, die denke dat Petrus ‘n spook was)
Hoekom red God vir Petrus, maar Jakobus sterf? (Ons weet nie! Ons weet wel dat 		
God ons sal help om die lyding wat ons deurmaak so te gebruik dat ons daardeur 		
versterk sal word en Hom sal verheerlik.)

Lewensles
Ons is soms skuldig aan dieselfde sondes as Herodes Agrippa I. Elke keer as ons trots is
op ons eie prestasie en nie besef dat dit ‘n gawe van God af is nie, is ons skuldig.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet gebed is kragtig, en tog twyfel ons so baie wanneer ons tot U bid.
Dankie dat U mense, soos ons ouers, in ons lewens gee wat ons weet vir ons bid.
Amen
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Idees vir VET pret
Ons gaan lekkertjies eet met ‘n verrassing binne in. Petrus het een ding verwag (die tronk)
maar wat ‘n verrassing het hy nie gekry nie. Dit kan ‘n lekker wees soos ‘n suigstokkie met
‘n sagte kern, of ‘n toffie wat in ‘n kougom verander, of dalk ‘n suiglekker wat verskillende
kleure het.

Kreatiewe aktiwiteit
Ons het ‘n werkkaart van Petrus in die tronk. Laat juffrou die uitknipwerk doen en die
maats kan die prente inkleur. Kyk hoe verander die prent wanneer die twee dele oor mekaar getrek word!

Vers vir die week
Handelinge 12: 7
“Meteens staan daar ‘n engel van die Here en skyn daar ‘n lig in die sel. Die engel vat toe
aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom: Staan gou op.”

Net vir die lekker
Die diensmeisie wat vir Petrus die deur moes oopmaak was baie VERBAAS. Ons gaan
vandag ‘n speletjie speel met verskillende emosies. Die juffrou noem ‘n emosie en die
kinders moet hulle gesigte trek om by die emosie te pas. Niemand mag lag nie. As jy lag
vir jouself of vir ‘n ander maat, is jy uit. Kyk of jy kan aanhou totdat daar ‘n wenner is.
Voorbeelde van emosies kan wees bang, gelukkig, verlief, vies, moeg, seergemaak,
angstig, bekommerd, verbaas, woedend ens.
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Saulus (Paulus) se bekering

9

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 9: 1 - 25

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Droëwors. ‘n Klein stukkie vir elke maat
Werkkaart met geheime kode
Emmer/houer met water gevul
‘n R5 stuk
‘ n Paar 10c stukke

Lesinhoud
Almal in Jerusalem was nie ewe opgewonde oor die vinnige groei van die Christelike kerk
nie. Die jong Saulus, wat by was toe Stefanus gestenig is, wou die nuwe kerk met alle mag
en krag uitroei. Hy was die leier van ‘n beweging wat hulle daarvoor beywer het om Jesus
se volgelinge te vervolg. Saulus het by die hoëpriester in Jerusalem toestemmingsbriewe
gekry en daarmee hy het afgesit na Damaskus toe. Damaskus was deur ‘n netwerk van
handelsroetes aan ander belangrike stede in die Romeinse Ryk verbind. Dit was ‘n
belangrike handelstad en sowat 240 km noordoos van Jerusalem. Hier wou Saulus al die
gelowiges vang en hulle terugbring na Jerusalem om verhoor te word. Saulus het uit ‘n
belangrike Joodse familie gekom. Sy pa was ‘n Fariseër, hyself was ‘n student van
Gamaliël, een van die bekendste rabbis en boonop was hy ‘n Romeinse burger. Paulus
was ‘n goeie Fariseër en het suiwer motiewe gehad. Hy het die Torah goed geken en was
oortuig die Christelike beweging was ‘n gevaar vir God se uitverkore volk – die Jode. Die
fanatiese wyse waarop Saulus en ander die Christelike kerk vervolg het, het bygedra tot
die verspreiding van die evangelie – juis wat hulle NIE wou hê nie. Saulus sou dit stopsit!
Oppad na Damaskus is Saulus skielik deur ‘n skerp lig uit die hemel verblind. Hy het natuurlik baie groot geskrik en op die grond neergeval. Toe hoor hy ‘n stem wat sê: “Saul, Saul,
hoekom vervolg jy my?” Saulus wou weet wie praat, en die stem het verder gesê: “Dit is
ek, Jesus. Hou op om my te vervolg en gaan na Damaskus. Daar sal jy hoor wat om verder
te doen.”
Die ander mense wat saam met Saulus gereis het, kon die stem hoor, maar hulle het niks
gesien nie. Hulle was stom van verbasing en het glad nie verstaan wat hierdie verskyning
beteken het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en toe kom hy agter dat hy letterlik
niks kon sien nie. Sy reisgenote moes hom verder lei. Saulus die magtige agtervolger moes
nou magteloos gelei word! Vir drie dae lank was hy blind. In hierdie tyd het Saulus ook
niks geëet of gedrink nie. Saulus se persoonlke ontmoeting met Jesus sou sy hele lewe
verander. Hy was steeds passievol, ywerig en vurig maar nou vir die saak van die Here.
Terselfdertyd het die Here in Damaskus met een van Sy getroue volgelinge, Ananias,
gepraat. Die Here het Ananias na Reguitstraat gestuur om ‘n man met die naam Judas te
gaan soek. Daar moes Ananias vra om vir Saulus te sien. Dié sou daar wees, besig om te
bid. Die Here het Ananias verseker dat hy reeds aan Saulus ook verskyn het en hom vertel
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het dat Ananias oppad is om sy sig weer te herstel. Ananias was nie baie lus om te gaan
nie. Saulus se wrede reputasie teenoor die Christene het hom vooruit geloop. Ananias het
ook geweet Saulus was oppad met lasbriewe om al die Christene in Damaskus te vang.
Die Here het Ananias egter verseker dat hy ‘n belangrike werk vir Saulus gehad het en dat
Saulus in die toekoms nog baie swaar sou kry as gevolg van sy Christenskap.
Ananias het toe gedoen wat God gevra het. In Judas se huis het hy Saulus gaan groet met
liefde en aanvaarding en sy hande op Saulus gaan lê. Hy het Saulus onmiddelik
aangespreek as: “broer”. In Ananias se oë was hulle reeds geloofsbroers. Hy het vir Saulus
vertel dat dit Jesus was wat oppad na Damaskus aan hom verskyn het. Hy het verder vertel
dat God hom na Saulus toe gestuur het om hom weer te laat sien, maar ook sodat hy wat
Saulus was vervul kon word met die Heilige Gees. Ananias het skaars klaar gepraat, toe
daar iets soos skille van Saulus se oë afval en hy weer kon sien. Ananias het hom gedoop
en daarna het Saulus sommer ‘n groot bord kos geëet. Sy liggaamskragte het teruggekeer
en hy het besluit om nog ‘n ruk by die gelowiges te bly.
Saulus het na die sinagoge in Damaskus gegaan en daar vertel dat Jesus die seun van
God was. Hy het vir almal wat wou luister vertel van sy ontmoeting en ervaring met Jesus.
Almal wat hom hoor praat het was baie verbaas. Wat was hierdie! Dit was dan die man wat
die Christene so wreed vervolg het! Dae lank het Saulus ook met die Jode geredeneer en
hulle van Jesus vertel. Hulle kon hom nie vasvra of verkeerd bewys nie. As skrifgeleerde
Fariseër kon Saulus die Jode met hule eie wapen, die Bybel, beveg. Dit het hulle so
frustreer dat hulle sommer besluit het om Saulus dood te maak.
Saulus het gelukkig van die komplot teen hom gehoor, maar die Jode het die stadspoorte
gesluit sodat hy nie kon ontsnap nie. Die gelowiges het egter vir Saulus gehelp. Hulle het
hom in ‘n groot mandjie gesit en hom een aand oor die stad se mure laat afsak. So het
Saulus ontsnap en kon hy teruggaan na Jerusalem om sy nuwe bediening te begin.
God het nie ‘n enkele greintjie van Saulus se persoonlikheid verlore laat gaan nie. Hy het
sy geloof, agtergrond, burgerskap, intellek en selfs sy swakhede ingespan om die
evangelie te verkondig.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Het Saulus net die Christene vervolg? (Nee, hy het Jesus sélf vervolg. Alle
gelowiges behoort tot die liggaam van Christus.)
Waarheen was Saulus oppad toe die Here sy lewe kom aanraak het?
Wat was die naam van die man wat Saulus in Damaskus weer help sien het?
Wat het die Jode gedink van Saulus se nuwe geloofsplanne? (Hulle was baie
ontevrede en wou sommer vir Saulus laat doodmaak.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Saulus se bekering.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•

Gryp God altyd kragtig in mense se lewens in? (Nee, bekering kan ook ‘n stil
ervaring wees.)
Wat is opregte bekering? (Wanneer ‘n mens Jesus persoonlik ontmoet en dit opvolg
deur ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe verhouding.)
Dink julle dit is belangrik dat mense wat die evangelie wil versprei goed opgelei 		
moet wees? (Dit is. Vir getuienis het jy egter net ‘n lewende, persoonlike
verhouding met Christus nodig.)
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Lewensles
Christenskap hou nie altyd net seën in nie, maar soms ook groot lyding. God belowe dat
Hy ons sal bystaan te midde van swaarkry.

Ons Gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet dat geloof nuwe verhoudinge en vriendskappe bring. Ons wil ook
deur ons vriende wys dat ons lewens werklik verander het en aan U gewy is. Help ons
asseblief om die regte keuses te maak.
Amen

Idees vir VET pret
Saulus was oppad na Damaskus en ek is seker hy sou moes padkos saamvat. Wat pak
julle altyd in vir padkos? Wat van iets soos droëwors? Dit is wat die vrouens altyd vir hulle
mans ingepak het as hulle op lang safaris gegaan het. Dit kan ons herinner aan Saulus se
lang reis.

Kreatiewe aktiwiteit
Ons gaan ‘n geheime boodskap ontsyfer. Kyk of julle kan uitwerk wat hier geskryf staan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
a b c d e f g h i
j
k
l m n o
p q r
s t
u v w x y z
20 15 5, 8 25, 15 16, 18 5 9 19, 14 1 2 25, 4 1 13 1 19 11 21 19, 11 15 13, 8 5 20, 4 1
1 18, 19 11 9 5 12 9 11, 14, 12 9 7, 21 9 21, 4 9 5, 8 5 13 5 12, 15 16, 8 15 13, 7 5 19
20 18 1 1 12.
Laat hulle die vers van die week in kode taal ontsyfer.

Vers vir die week
Handelinge 9: 3 en 4
“Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal.
Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy
my?”

Net vir die lekker
Saulus was doodseker dat hy reguit oppad was na sy doelwit – die dood van alle Christene.
Kom ons kyk of julle ook so reguit na julle doel kan beweeg. Vul ‘n emmer of asblik met
water. Sit ‘n R5 muntstuk op die boden van die emmer neer. Gooi nou ‘n 10 sent stuk van
bo af en kyk hoe naby aan die R5 kan dit land. Dit is nogal moeiliker as wat mens dink
omdat die digtheid van die water die 10 sent stuk van koers af druk. Probeer kyk wat
gebeur as jy die geldjie hoër of laer hou.
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Paulus se eerste sendingreis

10

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 13: 1 - 12

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
“White Rabbit” toffielekkers
A4 papier (2 vir elke maat)
Oorstokkies vir elke maat
Suurlemoensap
‘n Waterspuit
Inkleurkryte

Lesinhoud
Paulus se eerste sending reis verloop as volg:
Antiogië (in Sirië), na Siprus, na Antiogië in Pisidië, na Ikonium, na Listra, na Derbe terug na
Listra, na Ikonium en terug na Antiogië (in Sirië).
Die gemeente in Antiogië het ‘n klomp oulike kerkleiers gehad. Hulle was Barnabas,
Simeon, Lusius, Manaen en ook Saulus (wat nou soms Paulus genoem is). Barnabas was
van die eiland Siprus, Simeon ‘n swart man van Afrika, Lusius van Sirene in Noord-Afrika,
Manaen van die Joodse adel en Saulus van Tarsus. Al het al die kerkleiers verskillende
agtergronde gehad, het hulle een ding in gemeen gehad - hulle opregte geloof in Christus.
Op ‘n dag het die Heilige Gees onder gebed vir die groepie gesê dat ‘n splinternuwe werk
op Barnabas en Paulus gewag het. Hulle moes die goeie nuus van Jesus na ander lande en
nasies versprei. Hoewel oorspronklik van Siprus, was Barnabas ‘n Christen wat in Jerusalem
gebly het. Hy was vir almal om hom tot groot hulp en sy naam het beteken: “Seun van
bemoediging.” Barnabas was aanvanklik die enigste Christen in Jerusalem wat bereid was
om die ”wrede” Paulus te aanvaar as gelowige. Die res van die Christene het waarskynlik
gedink hy is ‘n spioen!
Die gelowiges het toe die hande op Paulus en Barnabas gelê en van hulle afskeid geneem.
Die twee is na Seleukië en daarvandaan per skip na Siprus, Barnabas se geboorte plek.
Markus het ook met hulle saam gereis. Die leiers was toegewyd aan hulle werk. Dit het
beteken dat die beste deel van hulle aandag en die meeste van hulle tyd aan hierdie werk,
die verpreiding van die evangelie, gewei is. Die Heilige Gees het hulle op hulle sendingreis
gelei, maar ons moet weet hulle het bestaande paaie in die Romeinse Ryk gebruik, na groot
stede gegaan, sodat meer mense tegelykertyd bereik kon word en ook na dorpe met
sinagoges. Dit was tog vir hulle as Jode bekende terrein. Op Siprus het hulle die eiland van
hoek tot kant deurkruis en God se woord in al die Joodse bymekaarkom plekke verkondig.
Op die eiland het die twee apostels ‘n towenaar met die naam Barjesus (of Elimas)
ontmoet. Hierdie towenaar het gemaak of hy ‘n boodskapper en profeet van God was, en
selfs die goewerneur was met hom beïndruk, soveel so dat hy die goewerneur se
hoofteoloog was. Elimas het valslik beweer dat hy die wil van God bekend kon maak.
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Die eiland Siprus was ‘n Romeinse provinsie en die hoofstad waar die goewerneur gebly
het, was Pafos. Die goewerneur het van Paulus en Barnabas te hore gekom en hulle laat
roep. Miskien was die goewerneur nie 100% oortuig van sy hoofteoloog se vermoëns nie,
want hy wou persoonlik by Paulus en Barnabas hoor wat hulle oor God en Jesus te vertelle
gehad het. Natuurlik was die towenaar nie baie in sy skik hiermee nie. Hy wou nie hê die
goewerneur moes ‘n Christen word nie en het hom probeer keer om die twee te sien. Hy
kon natuurlik sy werk verloor! Toe Paulus by die goewerneur instap, was die towenaar ook
daar. Paulus was vervuld met die Heilige Gees en het Elimas (die towenaar) vierkantig in
die oë gekyk. “Jy is boos en ‘n kind van die duiwel,” het Paulus vir hom gesê. “Jy het jou
nou teen die ware God vasgeloop en van hierdie oomblik sal jy blind wees,” het Paulus
verder vir hom gesê. Skielik was Elimas stokblind en het hy hulpeloos rondgeval. Wat ‘n
ironie, want Paulus maak eintlik mense se oë oop en draai hulle vanuit die duisternis na die
lig. Die goewerneur het alles voor sy oë sien afspeel en hy het in Jesus begin glo. Hy was
opgewonde om als te hoor wat Paulus te vertelle gehad het. Dit was nogal iets belangriks
dat ‘n goewerneur van ‘n Romeinse provinsie hom sou onderwerp aan die gesag van Jesus
Christus. Gelukkig vir die towenaar was sy blindheid nie permanent nie en het hy hierdeur
‘n kans gekry om tot bekering te kom.
Na hierdie insident het Paulus en die res van sy geselskap met ‘n skip na Perge in Pamfilië
gereis. Markus het egter nie kans gesien om verder met hulle saam te reis nie en hy het
besluit om terug te gaan na Jersualem toe. Paulus was vies en hy beskuldig Markus daarvan
dat hy nie toegewyd was nie en nie deursettingvermoë gehad het nie. Om die reis nie klaar
te maak nie wys dalk op ‘n swakheid in Markus se karakter, maar hy het nie opgegee om
die evangelie te verkondig nie. Sy geloof was nogsteeds vir hom ‘n passie en later sou ook
Paulus sy opinie oor Markus verander.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wat het die kerkleiers in Antiogië in gemeen gehad? (Hulle het almal ‘n passie vir 		
Christus gehad.)
Watter twee manne is gekies om die evangelie vir die heidene te gaan verkondig?
(Paulus en Barnabas.)
Wie het ook nog saam met hulle gereis? (Markus.)
Watse beroep het Elimas gedoen? (Hy was ‘n towenaar.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus se eerste sendingreis.” Plak dit nou op die regte
plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•

Dink julle as mens iets nie klaarmaak nie of opgee (soos Markus), dat jy dan ‘n 		
mislukkig is as mens? (Nee definitief nie. “Failure shouldn’t stop you from doing 		
great things for God.”)
Ons moet luister as die Heilige Gees vir ons iets probeer sê wat waar is. Wat dink 		
julle beteken hierdie stelling?
Dink julle Paulus het met die begin van sy eerste sendingreis besef waartoe hy hom
verbind? Weet ons altyd wat God vir ons beplan?

Lewensles
Maak nie saak hoe belangrik of ryk jy is nie, jy moet jouself nogsteeds onderwerp aan die
gesag van God.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie tog ons weet nie altyd wat U vir ons beplan nie! Ons is meestal maar
papbroekig en skrikkerig, alhoewel ons voorgee om so braaf te wees. Here ons wil U voluit
volg en in U voetspore bly.
Amen

Idees vir VET pret
Towenaars doen gewoonlik kulkunsies. Wie het al gesien as ‘n towenaar maak asof hy ‘n
haas uit ‘n hoed uit haal? Vandag gaan ons “white rabbit” lekkers eet om ons te herinner
aan Elimas, die towenaar in hierdie storie.

Kreatiewe aktiwiteit
Ons maak vandag “towerprente.” Gebruik oorstokkies wat in suurlemoensap gedoop is.
Skryf jou geheime boodskap op die papier neer. Wag totdat die papier kurkdroog is, spuit
nou liggies water bo-oor en sien hoe jou boodskap uitstaan.

Vers vir die week
Handelinge 13: 2
“Toe hulle op ‘n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige
Gees gesê: Sonder Barnabas en Saulus vir My af om die werk te doen waarvoor Ek hulle
geroep het.”

Net vir die lekker
Elimas, die towenaar in hierdie verhaal, het blind geword. Verdeel in groepe van twee. Een
maat maak ogies styf toe en moet dan hulself teken sonder om te loer. Die ander maat
kan instruksies gee, soos byvoorbeeld: sit ‘n hoed by, jy staan langs ‘n boom. Als moet
geteken word sonder dat daar gekyk word. Nou is dit die ander maat se beurt. Vergelyk
die sketse aan die einde. Wie s’n is die beste? Wie s’n is die snaakste? Was dit moeilik?
Hoekom?
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Paulus en Barnabas in
Antiogië in Pisidië

11

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 13: 13 - 52

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Suurlekkers
Werkkaart van ‘n sinagoge en ‘n mensfiguur
Inkleurkryte

Lesinhoud
Na Siprus het Paulus en die res van sy geselskap besluit om met ‘n skip na Perge in Pamfilië
te reis. Markus het egter nie kans gesien om verder met hulle saam te reis nie en hy het
besluit om terug te gaan na Jersualem toe. Paulus was vies en hy beskuldig Markus daarvan
dat hy nie toegewyd was nie en nie deursettingvermoë gehad het nie. Om die reis nie klaar
te maak nie wys dalk op ‘n swakheid in Markus se karakter, maar hy het nie opgegee om
die evangelie te verkondig nie. Sy geloof was nogsteeds vir hom ‘n passie en later sou ook
Paulus sy opinie oor Markus verander.
Die res van die geselskap is toe weereens verder vanaf Perge na die stad Antiogië in Pisidië.
Daar was ‘n groot Joodse bevolking in die stad, dit was ‘n besige handelsentrum en baie
paaie van die antieke wêreld het daar bymekaar gekom. Toe hulle daar aankom het hulle
na die Joodse sinagoge gegaan. Elke keer wanneer hulle in ‘n nuwe dorp aangekom het, is
Paulus en Barnabas heel eerste na die sinagoge.
Die hoofde van die sinagoge het aan Paulus en Barnabas ‘n spreekbeurt gegee. Die leier
van die sinagoge kon besluit wie die diens sou lei en sou preek. Dit was gewoonlik elke
week iemand anders en dit was die gebruik dat besoekende rabbi’s dikwels gepreek het.
Dit was dus niks snaaks dat Paulus gekies is om die boodskap uit te dra nie. Paulus het
hom nie twee maal laat nooi nie! Baie gelowige Jode het ‘n verwronge idee gehad van hoe
die Messias sou wees. ‘n Dienende koning was nie wat hulle verwag het nie. Paulus wou nie
die Jode van die sinagoge vervreem nie, hy het geweet hoe ‘n belangrike aanbiddingsplek
dit vir hulle was. Hy wou juis die Joodse geskrifte gebruik om te wys dat als dui op God se
vervulling van sy beloftes oor Jesus. Hy het begin preek uit die Ou Testament. Van die
uitverkore volk, Egipte, die woestyn en die beloofde land. Hy het verder vertel van Samuel
en die eerste konings van Israel, Saul, Dawid, Johannes die Doper en uiteindelik die
Redder – Jesus. Paulus het vertel van Jesus se vervolging, kruisiging, begrafnis en
opstanding. Eintlik was die klem in die hele preek op die opstanding van Jesus.
Paulus het aan die gemeente genoem dat hy baie goeie nuus gehad het. God het sy
beloftes in die Ou Testament nagekom en die Messias gestuur. Jesus kon al hulle sondes
vergewe. Elkeen wat in Jesus glo se saak sou reg wees met God, sulke mense se sondes
sou vergewe word en hulle sou die ewige lewe erf.
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Nadat die diens verby was het die mense vir Paulus gevra om die volgende sabbat weer
met hulle te kom praat. Die volgende sabbat het omtrent al die inwoners van die stad by
die sinagoge opgedaag. Toe die Jode dit sien, het hulle groen van jaloesie geword en daar
voor die skare begin om Paulus se naam sleg te sê en onwaarhede oor Jesus te vertel.
Die Joodse leiers het teologiese standpunte teen Paulus en Barnabas probeer gebruik
maar hulle was eintlik aangevuur deur jaloesie. Paulus het skerp gereageer en aan die
Jode genoem dat hulle die ewige lewe sou misloop. Die nie-Jode (heidene) het egter begin
juig en hande geklap en God geloof omdat Hy ook vir hulle omgegee het en aan hulle die
ewige lewe wou gee. Die woord van die Here het soos ‘n veldbrand deur die stad versprei
omdat die nuwe bekeerlinge dadelik begin getuig het van Jesus. Natuurlik was die Joodse
owerhede baie vies hieroor. Hulle het ‘n groep leiersfigure en prominente vroue (en
onthou, vrouens sweep hulle mans ook op) van die stad opgesteek om Paulus en
Barnabas met geweld te laat verwyder en die twee is hardhandig uit die stad verjaag.
Mense weier dikwels om te luister as hulle ‘n waarheid hoor waarvan hulle nie hou nie.
Ten spyte van die teenstand los Paulus en Barnabas die gelowiges in Antiogië vol van die
blydskap van die Heilige Gees.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

In watse plek het Paulus gaan preek?
Hoe het dit gebeur dat hy sommer net kon preek in die sinagoge?
Waaroor het hy gepreek? (Oor al die beloftes aangaande Jesus in die Ou
Testament, wat waar geword het in die Nuwe Testament.)
Hoekom was die Jode vies hieroor? (Hulle was jaloers.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus preek in die sinagoge in Antiogië.” Plak dit nou op
die regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Is dit maklik om jou standpunt of opinie te verander? Hoekom nie?
Die Jode was jaloers op Paulus? Hoe voel ons wanneer ‘n nuweling inkom en ons
planne deurmekaar krap? Noem ‘n voorbeeld. (Dalk ‘n nuwe kind by die skool,
nuwe sportafrigter met ander strategië, ‘n juffrou met nuwe studiemetodes ens.)

Lewensles
As jy Jesus nie as jou Saligmaker aanneem nie, gaan jy nie die ewige lewe erf nie. Geen
geleerdheid of wetsgehoorsaamheid kan jou red nie, net jou geloof in Jesus.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kan hardkoppig wees oor ons eie idees en dan is ons so vinnig om vinger
te wys na die Fariseërs in die Bybelse-tyd. Here, maak ons ontvanklik vir U Woord, ideale
en idees vir ons. Ons wil U volg met ons hele hart.
Amen
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Idees vir VET Pret
Suurlekkers. Dit kan ons herinner aan die suurgesigte van die Joodse leiers toe hulle
agterkom die nie-Jode luister gretig na Paulus se boodskap.

Kreatiewe aktiwiteit
Werkkaart van ‘n sinagoge met ‘n menstekening bo-oor. Ons gaan net die man inkleur.
Paulus het in die sinagoge gepreek, maar vir God is die gebou nie belangrik nie.

Vers vir die week
Handelinge 13: 32 en 33
“En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap dat God die belofte aan die
voorvaders vir ons, hulle nageslag, vervul het deur Jesus uit die dood te laat opstaan.”

Net vir die lekker
Aanvanklik was die stadsbewonders baie vriendelik, dit het egter in jaloesie verander en
uiteindelik in woede, sodat Paulus en Barnabas weggejaag is. Ons speletjie gaan ook oor
emosies. Die eerste maat begin deur te sê:
Ek het op vakansie gegaan en so ‘n gesig getrek (trek dan ‘n gesig). Maat twee sê:
Ek het op vakansie gegaan en so ‘n gesig getrek (trek die eerste maat se gesig en daarna
jou eie voorbeeld). Maat drie sê:
Ek het op vakansie gegaan en so ‘n gesig getrek (trek die gesigte van maat 1 en 2 en dan
jou eie voorbeeld)
Hou so aan todat al die maats ‘n beurt gehad het. As jy verkeerd is, kan die ander jou
reghelp.
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Paulus en Barnabas in Ikonium,
Listra en Derbe

12

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 14: 1 - 28

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Enige Griekse lekkerny soos baklava of Griekse melktert
A4 papier
Inkleurkryte
Papiertjies met bekende mense se name op

Lesinhoud
Hulle slegte ervaring in Antiogië in Pisidië het Paulus en Barnabas nie moedeloos gemaak
het. Hulle het eenvoudig aanbeweeg na die volgende stad, Ikonium. Hulle was nogsteeds
vol van die Heilige Gees se krag en blydskap.
In Ikonium het hulle, soos gewoonlik, na die sinagoge gegaan en daar met die mense oor
Jesus begin praat. Ikonium was ‘n groot handelstad op die pad tussen Asië en Sirië en die
belangrikste stad op Paulus se eerste sendingreis. In Ikonium sou dit met Paulus en
Barnabas baie dieselfde gaan as in Antiogië.
‘n Groot klomp mense (Jode en nie-Jode) het tot bekering gekom. Die Jode was weereens
baie ontevrede hieroor. Hulle het begin om die res van die stad teen Paulus en Barnabas
op te steek. Vals stories is versprei en mense het agterdogtig begin raak oor die twee.
Gevaar het weereens gedreig maar hulle het die moed gehad om voort te werk in die stad.
Paulus is hier in Ikonium op ‘n stadium so erg met klippe gegooi dat van die mense saam
met hom gedink het hy is dood. Daar is nie in die Bybel ‘n ander geval van iemand wat
‘n steniging oorleef het nie! Paulus se “lyk” is as onrein gesien en tot buite die stadsmure
gesleep. Maar hy het opgestaan en te voet teruggegaan na die stad toe en verder gepreek!
Wat ‘n wonderwerk! Paulus en Barnabas was nie bang nie en het aangehou om die mense
te vertel van God se goedheid. In die middel van erge vervolging is die dissipels nogsteeds
vervul met blydskap en die Heilige Gees. Hulle het wonderwerke en allerhande
buitengwone dinge gedoen. Die mense van Ikonium was later heeltemal verdeeld. Paulus
en Barnabas se teenstanders het toe met stadsraadslede saamgesweer en besluit om die
twee te laat vang. Hulle wou die twee eers ‘n goeie pak slae gee en daarna met klippe
doodgooi. Gelukkig het Paulus hulle daarvan te hore gekom en kon hulle betyds uit die
stad vlug. Hierdie twee wys vir ons dat dit opregte toewyding verg om ‘n dissipel van Jesus
te wees.
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Paulus en Barnabas het van Ikonium na Listra (sowat 40 km weg van Ikonium) en Derbe
(nog ‘n verdere 80km weg) gegaan en hulle goeie nuus oor Jesus ook hier aan die mense
gaan vertel. Listra en Derbe het nie eintlik ‘n Joodse gemeenskap gehad nie en die
sendelinge het nou die woord versprei aan suiwer heidene.
In Listra genees hulle ‘n man wat van sy geboorte af kreupel was. Die man het geloof in
Jesus gehad en was gereed om Jesus se krag te ontvang. Die mense was so beïndruk dat
hulle gemeen het die twee manne is eintlik Griekse gode. Barnabas is Zeus genoem (Die
Griekse oppergod). Zeus was eintlik so belangrik dat hy nie gewerk het nie. Vir Paulus het
hulle Hermes genoem (die Griekse gode se woordvoerder). Die stiller Barnabas het hulle
aan Zeus herinner en die harde werker en geneser (Paulus) aan Hermes. Hierdie gode is in
Listra in die Romeinse tyd vereer en die mense het gedink die gode het hulle stad spesiaal
kom besoek! En Paulus kon so goed praat (hy was so welsprekend)! Sekerlik was hy ‘n
god! Die legende in Listra was dat daar lank terug twee gode na die dorp gekom het. Hulle
het nêrens gehad om te bly nie en niemand wou hulle huisves nie. ‘n Bejaarde egpaar het
hulle toe slaapplek gegee. Die gode het toe die ander mense almal doodgemaak en net die
twee ou mense gespaar. Paulus en Barnabas se wonderwerke het die mense aan die gode
herinner en hulle sou nie weer die fout maak om ongasvry te wees nie! Daarom het hulle
‘n groot ophef van die twee sendelinge gemaak.
Paulus en Barnabas was nie tevrede met hierdie helde verering nie en het die mense
probeer reghelp. Hulle was so geskok en bedroef dat hulle sommer hulle klere geskeur
het. In stede van ENIGE Griekse gode aanbid, moes hulle die ware God aanbid. Christus
moes vereer word, nie mense nie. Alles wat ons ontvang kom van God af. Beide Paulus en
Barnabas glo dat natuurverskynsels soos reën en goeie oeste net jou geloof moet versterk.
As jy twyfel aan God se bestaan, kyk dan net na die natuur. Dit sou nie help om offers te
bring aan sinnelose gode nie.
Daarna vertrek die twee na Derbe, toe terug na Listra, Ikonium en Antiogië.
Op hulle terugreis deur Ikonium moedig hulle die Christen volgelinge aan om getrou te bly.
Paulus het besef die jong gemeentes kort bemoediging. Hulle wys ook nuwe leiers aan en
bemoedig die mense deur hulle te vertel dat swaarkry deel is van groei in die geloof.
Daar is gebid en gevas en vir oulaas gepreek en toe is die gelowiges aan God opgedra .
Daarna het Paulus en sy geselskap teruggevaar na die moedergemeente in Antiogië, wat
hulle op hierdie eerste sendingreis gestuur het.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watter twee Griekse gode het die mense gedink is Paulus en Barnabas?
Wat was die legende in Listra oor die gode se besoek?
Hoe het hierdie verering vir Paulus en Barnabas laat voel? (Hulle was geskok en 		
hartseer.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir: “Paulus en Barnabas in Ikonium, Listra en Derbe.” Plak
dit nou op die regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se
roete.

Besprekingspunte
•
•
•
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Wie hou nie van erkenning nie?
Waarvoor kry ons vandag erkenning? (leiers, kapteins, erekleure ens.)
Watse les leer Paulus en Barnabas vir ons in hierdie verhaal oor heldeverering? (Net
God verdien ons verering.)

Lewensles
Al hou ons daarvan as mense ons vereer, kom alle eer net aan God toe.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil U loof en prys en U naam vereer. U is die God van alle gode. Die
skepper van die hemel en die aarde en die see. Dankie dat u soveel goeie dinge vir ons
gee.
Amen

Idees vir VET pret
Enige Griekse lekkerny soos baklava of Griekse melktert. Dit kan ons herinner dat Paulus
en Barnabas amper vereer is as Griekse gode.

Kreatiewe aktiwiteit
Met hierdie verhaal het Paulus se eerste sendingreis tot ‘n einde gekom. Ons gaan vandag
‘n skip maak. Teken ‘n romp en ‘n seil. Maak golwe en teken ‘n paar voëls in die lug.
Paulus is terug na Antiogië om verslag te gaan doen van sy sendingwerk.

Vers vir die week
Handelinge 14: 3
“Ten spyte hiervan het die apostels ‘n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die
Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die
apostels tekens en wonders te laat doen.”

Net vir die lekker
Skryf die name van ‘n paar bekende mense op papiertjies neer. Dink aan filmsterre, sportsterre en sangers. Verdeel die klas in twee groepe. Een maat kry ‘n beurt om ‘n naam te
trek en dan aan die res van die groep binne ‘n minuut te verduidelik wie dit is. Nou is dit
die ander groep se beurt. Laat elke maat ‘n beurt kry en kyk wie kon die meeste name
binne een minuut reg raai. Paulus en Barnabas is verkeerdelik as BAIE belangrike mense
aangesien.
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Die eerste sinodesitting van
die nuwe kerk

13

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 15: 1 - 12

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Vars broodjie wat jy vir die kinders kan breek
Albasters
Potjies met verskillende kleure verf
A4 papier
Skinkbord/hour met ‘n rand
20 Wasgoedpennetjies
Twee houertjies om pennetjies aan vas te knip of ‘n wasgoedlyn

Lesinhoud
Een van die basiese probleme van die Christendom, ons verhouding met die Ou
Testament, word in hierdie deel so mooi opgelos.
In daardie tyd het daar ‘n groep Judaïstiese Jode (dit was Jode wat hulle bekeer het tot
die Christendom) in Antiogië by die nuwe Christen gemeente aangekom. Onder hierdie
bekeerde Jode was daar ook Fariseërs en ander streng wetsgehoorsame Jode. Hulle het
die gemeentelede probeer oortuig dat Jesus jou net sou red indien jy besny is en so ‘n
teken van uitverkiesing aan jou lyf dra. Eers dan sou God jou waardig ag om Christus as
Verlosser te aanvaar. Hierdie Joodse Christene het nog steeds hulle sekuriteit in Joodse
wette gesoek. Die klem het nog vir hulle te veel op eie prestasie geval (kyk hoe onderhou
ek die wette!). Hulle het die Christendom gesien as ‘n gesuiwerde Jodedom. Jy sou gered
word deur Christus EN die wet.
Natuurlik het daar ‘n groot gestry ontstaan tussen die twee partye! Die heidene het soms
vreemde sedes en afgode gedien in die oë van die Jode, maar van hulle het waarlik tot
bekering gekom.
Paulus en Barnabas het dadelik ook met die Joodse Christene begin stry oor hulle
sienings. Moes nie-Joodse bekeerlinge wette en gebruike van die Jode handhaaf voor jy ‘n
Christen kon word?!
Uiteindelik het die Antiogië-gemeente besluit om vir Paulus en Barnabas en ‘n paar
kerkleiers na Jerusalem te stuur om te hoor wat die gemeente en apostels daar oor die
dilemma te sê het. Die apostels was mense wat saam met Jesus getuies was van Sy leer
op aarde en ook ooggetuies was van Jesus se opstanding. Hulle het dus ‘n besondere
gesagsposisie in die vroeë kerk gehad. Paulus het so sterk oor die saak gevoel dat hy
bereid was om na die oorspronklike kerk in Jerusalem te gaan, al het hy geweet dat die
sentiment daar baie Judaïsties sou wees. Paulus wou nie ‘n verdeelde kerk hê nie!
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In Jerusalem aangekom het Paulus en Barnabas verslag gedoen van al die groot werke wat
God deur hulle laat gebeur het. Van die bekeerder Fariseërs was egter geskok om te hoor
wat hulle twee alles tussen nie-Jode aangevang het. Die bekeerde Fariseërs het die
onderhouding van Moses se wet en die besnydenis as ononderhandelbaar gesien! En dan
werk hulle tussen onheiliges!
Die apostels het besef dat hierdie meningsverskil ernstig was en daarom is daar vining ‘n
vergadering belê om die saak behoorlik te bespreek.
Een na die ander mens het hulle saak gestel. Petrus het getuig dat God tot in ons binneste
kon sien en dat hyself in sy bediening getuie was dat die Heilige Gees wel onbesnedenes
vervul het. Die Jode het aan die uitverkiesing geglo maar Petrus stel dit baie duidelik dat
God nie onderskeid maak tussen mense van verskillende volke en kultuurgroepe nie. God
reinig enige onheilige. Hierdie reiniging se naam is: Genade! Petrus voel dit sou
onregverdig wees om die juk van Moses se wet aan nie-Jode op te dring omdat God in elk
geval uit genade die Jood en die nie-Jood red, en nie uit wetsgehoorsaamheid nie. God
red almal op dieselfde manier. As jy in Jesus glo, word jou sondes vergewe.
Na Petrus se toespraak het Paulus en Barnabas getuig van al die wonderwerke wat God
deur hulle onder mense van ander volke gedoen het.
Volgende week leer ons wat verder by die eerste sinode sitting besluit is.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Waaroor was die Judaïstiese Jode in Antiogië ontsteld? (Omdat sekere
gelowiges nie besny is nie en nie Moses se wette gehoorsaam het nie.)
Hoe word iemand deur God gered? (Net uit genade en omdat ons in Hom glo.)
Noem twee name van mense wat by hierdie sinode sitting gepraat het. (Petrus,
Jakobus, Paulus, Barnabas.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Die eerste sinode sitting.” Plak dit nou op die regte plek in
jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Hoe belangrik is betroubare leiers, wat geestelike volwasse besluite kan neem, in 		
die kerk van vandag?
Wie hou van lang vergaderings? Is vergadering belangrik? Hoekom?

Lewensles
Vereistes vir ons Christelike geloof moet God se universele vereistes wees en nie ons eie
kulturele vertolking van geloof nie. God red die Jood en die nie-Jood op dieselfde manier,
uit genade omdat ons in Hom glo.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kan oor die kleinste goedjies met mekaar verskil. Ons weet dat dit teen
U wil is wanneer daar onmin in U kerk is. Ons gaan regtig ons bes probeer om net op U te
fokus en net te dink daaraan dat U genade vir ons ALMAL is.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag gaan ons saam ‘n broodjie breek en almal ‘n stukkie daarvan eet. Dit is om te wys
dat ons een is in Christus. Christus wil nie hê daar moet bakleiery in Sy kerk wees nie.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag verf ons met albasters. Gebruik ‘n skinkbord/houer/boks met ‘n rand. Sit ‘n
papier binne in. Maak ‘n paar potjies verf aan en sit ‘n paar albasters in elke potjie verf.
Haal met ‘n lepel ‘n albaster uit en sit dit in jou skinkbordjie. Rol nou die albaster rond.
Vat ‘n ander kleur en rol nog verfstrepe. Hierdie albasters maak deurmekaar verf strepe.
Onthou, as jy vir Jesus kies, maak jou lewe nie deurmekaar strepe nie. Dan loop jy ‘n
reguitpad na Jesus se wil. Net soos die apostels in hierdie storie saamgestem het oor ‘n
saak en nie deurmekaar gepraat het nie.

Vers vir die week
Handelinge 15: 5
“Maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê: Die
bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou.”

Net vir die lekker
Deel die klas in twee groepe. Elke groep kry ‘n houer met 10 wasgoedpennetjies. Wanneer
juffrou die teken gee moet hulle begin om die pennetjies al om die rand van die houer,
of op ‘n gespande draad, vas te klip. Net een hand mag gebruik word en die ander hand
moet agter die rug gehou word. Een speler knip die pennetjies aan en die volgende maat
moet dit weer afhaal. Hou so aan totdat almal ‘n beurt gehad het. In hierdie spel moet ons
iets doen om te wen, maar vir Jesus is geen werkie nodig nie. Hy red ons uit liefde uit en
omdat ons in Hom glo.
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Die eerste sinodesitting van
die nuwe kerk - vervolg

14

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 15: 12 - 35

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Groot druiwetros
Werkkaart van ‘n seël
Inkleurkryte
Lappe om rekke om die kinders se bene aanmekaar vas te maak

Lesinhoud
Ons leer hierdie week verder van die eerste sinodesitting
Jakobus, Jesus se broer, wat ‘n groot kerkleier in Jerusalem was, het in die vergadering
van die eerste sinodesitting opgestaan en uit die Ou Testament en profete aangehaal om
te bewys dat Petrus in sy toespraak ‘n punt beet gehad het. Heidene wat genade ontvang,
was nou deel van God se volk. Hy vra dat die gemeente dit nie ekstra moeilik moes maak
vir heidene om hulle tot Jesus te bekeer nie. Jakobus stel voor dat daar ‘n brief geskryf
word waarin die besprekings by die Jerusalem vergadering opgesom word. Daarin sou ook
die volgende voorstelle wees:
•
Bly weg van afgode, afgode-diens en kos wat aan afgode geoffer is.
•
Bly weg van onsedelikheid en seksuele sondes. Bly getrou aan jou huweliksmaat. 		
Seksuele onsedelikheid was dikwels deel van afgode-diens. Sedelike norme moes 		
nie verslap omdat Joodse wette nie onderhou is nie.
•
Moenie vleis eet van diere wat verwurg is nie, met ander woorde, diere waarvan die
bloed nie uitgeloop het nie. (Levitikus sê ‘n dier se lewe is in sy bloed).
•
Moenie bloed drink nie.
Almal, apostels en ouderlinge (wat die kerk moes bestuur en lei) by die vergadering het
met Jakobus se voorstelle saam gestem. Petrus, Paulus, Barnabas en Jakobus was dus reg
met hulle redenasie, Joodse wette hoef nie deur nuwe gelowiges onderhou te word nie.
Jode en nie-Jode mag dus saam geëet het sonder dat die Jode daardeur onrein gemaak
sou word. Die Ou Testamentiese wette was belangrik vir die Joodse Christene, maar dit
was nie ‘n voorvereiste vir redding nie. Die wet sou jou nie red nie – net jou geloof in
Jesus Christus. Die wette van Moses was slegs ‘n gids wat Jode op hulle sonde kon wys
sodat hulle berou sou toon en hulle sou terugdraai na God. Dit was in daardie tyd, en
vandag nog steeds, onmoontlik om volkome gehoorsaam aan God se wet te wees.
Twee leiers in die Jerusalem gemeente, Judas en Silas, is gekies om saam met Paulus en
Barnabas na Antiogië te gaan. En dit is wat in die brief geskryf was wat hulle saamgevat
het:
Aan almal in die kerk in Antiogië, Sirië en Silesië
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Ons is een groot familie in Christus en ons groet julle. Die mense wat in Antiogië opgedaag
het en julle kom omkrap het, is nie deur ons gestuur nie. Glo dit asseblief! Ons stuur twee
leiers van ons kerk, Judas en Silas, saam met Paulus en Barnabas terug na julle toe. Hulle
sal vir julle alles kom verduidelik wat ons op die vergadering bespreek het. Die Heilige
Gees was ook by ons vergadering en saam het ons besluite geneem. Moet nie verder
bekommerd wees nie, julle hoef julle nie te laat besny nie want Jesus het ons vry gemaak
van reëls en tradisies. Die twee manne sal die vier reëls wat ons wel vra julle moet
onderhou, aan julle verduidelik.
Beste wense
Die kerkleiers in Jerusalem
Die kerke van Jerusalem en Antiogië het hulle probleme op die volgende maniere opgelos:
•
Hulle het bymekaar gekom en die saak bespreek.
•
Nie net kerkleiers was teenwoordig nie, maar ook ander belanghebbendes. Gewone
sendelinge soos Paulus en Barnabas kon hulle saak ook stel.
•
Jakobus het alle argumente opgesom, saamgevat en ‘n voorstel ingedien
•
Almal het die voorstel aanvaar.
•
‘n Brief is geskryf om terugvoer aan die gemeente te gee en besluite wat geneem is
oor te dra.
Die eenheid van die jong Christelike kerk is bewaar al het dit bestaan uit soveel uiteenlopende mense. Wonderlik nè!
In Antiogië aangekom, is die brief aan die hele gemeente voorgelees. Almal was baie bly
oor die inhoud van die brief. Judas en Silas het op ‘n hele paar geleenthede met die gemeente gepraat en hulle geloof versterk. Judas is toe terug na Jerusalem.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wat het in die brief gestaan? (Heidene hoef nie besny te word nie. Jesus het hulle 		
vry gemaak van reëls)
Noem een van die reëls wat wel vir nuwe Christene gemaak is. (Moenie bloed eet
nie, moenie onsedelik lewe nie, moenie diere eet wat verwurg is nie, moenie af		
gode aanbid nie.)
Hoekom was die mense tevrede? (Die geskil is sonder ‘n bakleiery opgelos.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Die eerste sinode sitting.” Plak dit nou op die regte plek in
jou Odosboek in.

Besprekingspunte
•
•
•

Het ons vandag nog sinodesittings? (Ja.)
Wat dink julle is die gewone mense se idees van hedendaagse sinode sittings? (Dit 		
is ‘n klomp lang en uitgerekte vergaderings waar besluite geneem word wat nie 		
noodwendig deur die gewone mense ondersteun word nie.)
Wat kan ons vandag nog leer uit hierdie eerste sinodesitting van die kerk? (Jesus 		
wil eenheid in Sy kerk hê. Probleme kan sonder ‘n bakleiery opgelos word.)

Lewensles
Vereistes vir ons Christelike geloof moet God se universele vereistes wees en nie ons eie
kulturele vertolking van geloof nie. God red die Jood en die nie-Jood op dieselfde manier,
uit genade omdat ons in Hom glo.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, baklei en stry kom soms vir ons makliker as vrede maak en luister na U
wysheid. Asseblief maak ons stil wanneer daar onrustigheid in ons lewens is sodat ons U
stem duidelik kan hoor.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag gaan ons elkeen ‘n korrel druiwe van dieselfde tros af eet om te wys dat ons ‘n
eenheid is en saam staan in ons geloof.

Kreatiewe aktiwiteite
Die gemeente in Jerusalem het vir die gemeente in Antiogië ‘n brief gestuur. Ons gaan ‘n
seël ontwerp om op hierdie brief te plak. Jy kan enige prentjie op jou seël sit.

Vers vir die week
Handelinge 15: 28 en 29
“Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie
noodsaaklike dinge nie: dat julle nie vleis moet eet wat aan ‘n afgod geoffer is nie, ook nie
bloed nie en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As
julle julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg.”

Net vir die lekker
Deel die klas in twee-twee maats. Maak ‘n been van elk aan mekaar vas. Daar is ‘n
wegspring streep en ‘n eindstreep. Die maats gaan nou drie-beenresies hardloop. Soms
is dit asof iets aan jou been vas is wat maak dat jy nie vining genoeg kan hardloop nie. Dalk
was dit so met die arme apostels wat nog vasgebind was met die reëls van Moses se wette.
Jy moet dat niks jou spoed breek om vir Jesus te getuig nie!
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Paulus se tweede sendingreis
Lidia se bekering

15

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 15: 36 tot Handelinge 16: 15

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellie mannetjie lekkers
A4 Karton
Pers vingerverf
‘n Wasbak of ‘n nat lappie vir hande

Lesinhoud
Op ‘n dag het Barnabas na Paulus gekom en voorgestel dat hulle weer al die gelowiges
wat hulle op hulle eerste sendingreis ontmoet het, moes gaan besoek. Dit was omtrent 3
jaar na die einde van die eerste sendingreis. “Ja, en dan kan Markus sommer weer saam
met ons gaan,” het Barnabas gesê. (Markus was Barnabas se nefie). Maar Paulus was baie
beslis, vir Markus vat hy nie weer saam nie. Die ou het hulle dan met die eerste reis in die
steek gelaat! Paulus en Barnabas het so erg gestry oor Markus dat hulle twee besluit het
om glad nie saam te reis nie. Barnabas en Markus is per skip na Siprus, terwyl Paulus en
Silas, sy nuwe helper, na Sirië en Silesië is. Silas was ‘n gerespekteerde Jood in
Jerusalem, maar ter selfde tyd ook ‘n Romeinse burger, wat baie sou help op hulle reise.
Op hierdie reise het die sendelinge die gelowiges moed ingepraat en hulle geloof versterk.
Paulus is ook weer na Listra en Derbe. Hier het hy vir Timoteus ontmoet. Timoteus was
‘n Christen met ‘n Joodse pa en ‘n Griekse ma. Hy het ‘n goeie naam gehad onder die
gelowiges van die omgewing. Timoteus en sy moeder was al twee baie lief vir die Here.
Eunice, sy ma, en Lois, sy ouma, was albei gelowige vroue. Timoteus en sy gesin het in
Listra gebly en die kanse is goed dat sy familie tydens Paulus se eerste sendingreis bekeer
is. Paulus het toe vir Timoteus oortuig om homself te laat besny (alhoewel dit glad nie
nodig was vir Christene nie) ten einde ook in die besoekende sinagoges aanvaar te word.
Toe het Paulus hom op sy sendingreis saamgevat. Hulle het ‘n klomp gemeentes besoek
en oral vertel van die besluite wat by die eerste sinode vergadering in Jerusalem geneem
is. Onthou julle nog les 13? Na hierdie sinode was daar eenheid en eensgesindheid onder
die kerk se geledere. Christene is bemoedig, maar baie ander mense is ook bekeer en oral
het die kerk van Christus gegroei.
Paulus hulle het deur die streke van Frigië en Galasië gereis. Die Heilige Gees het hulle
roete vir hulle aangedui en van daar is hulle na Misië en toe na Troas. In Troas het
Paulus ‘n droom gehad. Hy het ‘n man van die noorde van Griekeland (Masedonië) gesien
wat hom smeek om dadelik na hulle toe te kom. Hulle het Paulus se hulp dringend nodig
gehad! Paulus het dadelik geweet dat die Here sy geselskap (hyself, Silas, Timoteus en
Lukas) daar wou gebruik. Hulle het onmiddellik gereed gemaak om te vertrek. Met hierdie
reis het Paulus die Ooste verlaat en die Griekse wêreld binnegedring.
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Die skip het na Samotrake vertrek en van daar na Neapolis. Hulle eindbestemming was die
stad Filippi, ‘n belangrike Romeinse kolonie in die noorde van Griekeland,
in Masedonië. Dit was Paulus se gewoonte om dadelik eerste na die sinagoge te gaan en
ons dink Filippi het dalk nie ‘n sinagoge gehad nie, want op die sabbatdag het die
sendelinge na ‘n rivier net buite Filippi gestap. Volgens die Joodse wette moes daar 10
manlike Jode wees voordat hulle ‘n sinagoge kon stig, so ons neem aan Filippi het nie
eintlike Jode gehad nie. Paulus hulle het gehoor dat die mense gewoonlik by die rivier,
so 2 km buite die dorp, bymekaargekom het om te bid. Hier het hulle met ‘n paar van
die vrouens begin gesels. Paulus sou nooit toelaat dat geslag of kulturele gebruike hom
daarvan weerhou om die evangelie te verkondig nie. Dit was ‘n groepie Joodse en Griekse
vroue. Een van die vroue, Lidia, het duur pers materiaal verkoop en was ‘n invloedryke,
welgestelde handelaar. Sy het reeds vroeër die Joodse geloof aangeneem en het vir God
geken. Sy het aandagtig na Paulus geluister en net daar gebeur ‘n wonderwerk. God raak
haar aan en sy begin in Christus as die Messias glo. ‘n Vrou was dus die eerste persoon
wat die evangelie van Jesus in Europa aangeneem het. Lidia, en almal wat in haar huis
gebly het, is gedoop. God het in die vroeë kerk dikwels deur vroue gewerk. Lidia het
Paulus hulle oorgehaal met haar gasvryheid om ook vir ‘n rukkie by haar aan huis te bly.
Lidia het verstaan dat die Christelike geloof ook werklike vriendskap beteken het.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Wie van die manne in hierdie storie het uit ‘n Christelike huis gekom? (Timoteus. 		
Sy ma en sy ouma was alreeds Christene.)
Wie was die eerste mens wat in Europa bekeer is? (Lidia)
Watse werk het Lidia gedoen?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Lidia se bekering.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•

Dink julle God kan selfs van ‘n meningsverskil en ‘n argument gebruik maak om Sy
woord te versprei”? (Natuurlik, dit is presies wat met Paulus en Barnabas gebeur 		
het.)
Moet Christene altyd saam stem? (Nee, maar probleme moet so opgelos word dat 		
God nog steeds alle eer kry.)
Kan die Heilige Gees jou soms van plan laat verander? (Ja, die Heilige Gees het 		
Paulus se reisplanne verander.)

Lewensles
Jy mag nooit toelaat dat geslag of kulturele grense of outydse wette of ras of enige iets
anders jou daarvan weerhou om die evangelie van Jesus te versprei nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat U selfs die onbelangrikste mense kan gebruik om U woord te versprei. Ons is so dankbaar dat ons U ken en dat ons vandag geen wette hoef te onderhou
nie, ons hoef net vir U lief te wees.
Amen
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Idees vir VET pret
Ons eet jellie mannetjies. Dit kan ons herinner dat Jesus in hierdie storie deur vrouens én
mans gewerk het om Sy evangelie te versprei.

Kreatiewe aktiwiteit vir die week
Ons gebruik pers vingerverf. Elke kind kry ‘n A4 karton. Sit ‘n lepel vol vingerverf op elke
karton neer. Die kinders kan nou self die patroontjies maak soos wat hulle dink die pers
materiaal, wat Lidia verkoop het, sou lyk.

Vers vir die week
Handelinge 16: 13
“Op die sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoorte, omdat ons gedink
het daar sou ‘n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar
bymekaar was.”

Net vir die lekker
In hierdie verhaal het Paulus met die gelowiges langs die rivier gaan gesels.
Al die maats staan in ‘n kring. Die leier staan in die middel. Daar is twee bevele:
* In die rivier
* Op die wal
As die bevel is: Op die wal, moet almal ‘n tree vorentoe gee. As die bevel is: In die rivier,
moet almal ‘n tree agtertoe gee. Gee die bevele al vinniger. As iemand ‘n fout maak of
verkeerd begin, is hulle uit.
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Paulus in die tronk in Filippi

16

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 16: 16 - 40

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Dadels/Olywe/Druiwe/Naan broodjies (enige iets uit ‘n Bybelse ete)
A4 karton vir elke maat
Tinfoelie
Gom
Bruin verf
Verfkwaste

Lesinhoud
Op ‘n dag in Filippi ontmoet Paulus hulle ‘n slavin wat ‘n fortuinvertelster was. Sy het
mense se toekoms voorspel en haar eienaars het baie geld uit haar gemaak. Haar
eienaars het haar skaamteloos uitgebuit en misbruik en sy was ‘n groot bron van inkomste
vir hulle. Waarsêery was nie iets vreemds in die Griekse en Romeinse kulture nie. Mense
het die toekoms voorspel deur tekens uit die natuur of deur kommunikasie met die
dooies. Toe die slavin vir Paulus sien, het sy heeltyd agter hulle begin aanloop en
geskreeu: “Hierdie mense dien die allerhoogste God.” Vir ‘n paar dae lank het sy so al
skreeuend agter hulle aangeloop. Paulus het hom toe vererg en die waarsêer gees wat in
die meisie was aangespreek en gesê: “Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan
uit hierdie meisie uit!” In ‘n oogwink het die gees die meisie verlaat.
Toe die eienaars agterkom dat sy nie meer die toekoms kon voorspel nie en dat al hulle
geld daarmee heen was, was hulle natuurlik woedend. Hulle het al die skuld op Paulus en
Silas gepak. Die eienaars stel hulleself toe sommer aan as polisiemanne en die twee is
gegryp en na die markplein gesleep. Gelukkig is Timoteus en Lukas met rus gelaat! Op die
markplein is Paulus en Silas gearresteer en na die hooflanddros geneem. Die aanklag was
maklik: Hierdie twee manne verstoor die rus in ons stad! Hulle leer ons ander goed as die
Romeinse wette en tradisies. Dit was in daardie tyd teen die wet om vreemde godsdienste
onder die Romeinse burgers te verkondig. En die Romeine was glad nie lief vir die Jode
nie! Die skare is opgesweep en hulle het baie bloeddorstig geword. Paulus en Silas het
skaars ‘n woord ingekry en daar was nie eers kans vir verdediging nie! Die opdrag is gegee
dat Paulus en Silas net daar uitgetrek moes word en elkeen ‘n ordentlike
geseling (‘n pak slae met ‘n stok) moes kry. Paulus en Silas is pimpel en pers geslaan en in
die tronk gegooi. Na so ‘n geseling was die slagoffer gewoonlik naby aan die dood. Die
tronkbewaarder is goed laat verstaan dat hy hulle baie mooi moes oppas. Hulle is in die
selle reg in die middel van die tronk, wat gewoonlik gehou is vir die ergste misdadigers,
opgesluit. Hulle voete is ook vasgemaak in houtblokke, wat ‘n grusame apparaat was
waardeur ‘n mens se bene wyd uitmekaar gerek is, en so dan vasgesluit is. Boonop is
hulle swaar geboei. Paulus en Silas het geen misdaad begaan nie, en tog is hulle soos
geweldadige misdadigers behandel.
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Paulus en Silas was in erge pyn maar in plaas van kla, doen hulle iets anders! Teen
midderdag het Paulus en Silas tot God begin bid. Hulle het aanmekaar lofliedere gesing
en die ander gevangenes was verstom dat hierdie gevaarlike twee manne wraggies nog
energie gehad het vir lofprysing! In doodse stilte het almal na hulle geluister. En toe, uit
die bloute, was daar ‘n baie erge aardbewing. Die seldeure het oopgegaan en al die boeie
het eenvoudig van die gevangenes afgeval. Die hoof van die tronk het ook wakker geword
van die aardbewing. Die seldeure was oop en hy het dadelik gedink dat al die gevangenes
ontsnap het. Hy sou doodgemaak word, soos wat die Romeinse wette van daardie tyd was,
as sy gevangenes ontsnap. Die tronkbewaarder het besluit om eerder selfmoord te pleeg
as om hiervoor verantwoordelik gehou te word, en het sy swaard uitgepluk om homself
dood te maak. Maar Paulus het dit gesien en hard geroep: “Stop, moenie dit doen nie, ons
is almal nog hier!” Paulus wou nie vlug nie. Hy wou vir die owerhede van Filippi iets leer.
Hy wou ook hê dat die ander gelowiges goed behandel moes word. Die hoofbewaarder het
‘n fakkel gegryp en binne in die tronk ingehardloop. Toe hy vir Paulus en Silas sien, het hy
vreesbevange voor hulle neergeval.
Hy was angsbevange vir die misterieuse Goddelike krag van die apostels. Hy wou met
hulle gesels, maar nie hier waar almal kon hoor nie, daarom het hy hulle vinnig
buitentoe gevat. Hier het hy by die twee gepleit om hom te vertel hoe hy ook ‘n
verhouding met hulle God kon hê. “Wel, glo net in die Here Jesus en dan sal God jou as
sy kind aanvaar en al jou sondes sal vergewe word. En hierdie goeie nuus is nie net vir jou
nie, maar vir jou hele huisgesin.” Vir Paulus was daar nooit ‘n ongeleë tyd om mense van
Jesus te
vertel nie.
Die hoof van die tronk het toe vir Paulus en Silas na sy huis genooi. Al was dit nag, is
almal wakker gemaak om te kom luister wat die twee mans oor die Here te vertelle het.
Die tronkbewaarder het gesien dat Paulus en Silas se wonde van die geslaenery van die
vorige dag, nog nie eers skoongemaak is nie en hy het hulle gou-gou versorg. Daarna is
hy, en sy hele huisgesin, gedoop. Hulle was nou seker van God se vriendskap en daar was
groot blydskap in die huis. Toe is almal weer binne toe vir ‘n heerlike ete. Die hoof van die
tronk, en almal in sy huis was baie bly dat hulle van Jesus se evangelie kon hoor. Hierna
het Paulus en Silas daarop aangedring om terug te keer na die tronk toe. Die arme
bewaarde moes die twee nou weer gaan opsluit!
Intussen het die hooflandros teen dagbreek ‘n boodskap saam met ‘n paar polisiemanne
na die tronk gestuur. “Laat die twee manne vry!” “O, nee,” het Paulus gesê. “Ons is voor
al die mense in die stad geslaan en nou word ons stilletjies vrygelaat! Ons is gehoorsaame
Romeinse burgers en ons het geen verhoor gehad nie!” Romeinse burgers het sekere
voorregte gehad, soos byvoorbeeld ‘n regverdige verhoor. Paulus het aangedring op ‘n
persoonlike verskoning en ‘n begeleiding uit die tronk uit. Hy wou hê dit moes bekend
word in die stad dat hulle onskuldig was en daarom vrygelaat word.
Die hooflanddros het hom yskoud geskrik. Hy het nie geweet Paulus en Silas was
Romeinse burgers nie. Hy is haastig na die tronk, het hulle om verskoning gevra en hulle
toe na buite gelei. Hier het hy hulle baie mooi gevra om weg te gaan uit die stad uit. Die
landdros was seker skrikkerig, want die twee kon ‘n saak teen die owerhede maak.
Paulus en Silas is na hulle vrylating eers na Lidia se huis toe om vir al die gelowiges
totsiens te gaan sê. Hulle het almal aangemoedig om te volhard op die pad van geloof en
toe het hulle verder op hulle reis vertrek.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
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Wat het met die waarsêer vrou gebeur in Filippi?
Hoe het Paulus en Silas uit die tronk uit ontsnap? (Daar was ‘n aardbewing, maar 		
hulle het nie regtig ontsnap nie. Die tronkbewaarder het saam met hulle uitgestap.)
Wat wou die tronkbewaarder doen toe hy agterkom die seldeure is oop?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir die “Paulus in die tronk in Filippi.” Plak dit nou op die regte
plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•

Dink julle dit is moontlik om in verskriklike omstandighede nogsteeds die Here te 		
loof en te prys? Wat sal vir jou die ergste ding wees wat kan gebeur? Weet jy 		
van iemand wat al deur so iets is? Hoe het hulle dit hanteer?

Lewensles
Wat jou omstandighede ookal mag wees, jy moet altyd bereid wees om die Here te loof, te
eer en te prys.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil U naam loof en prys en grootmaak in alle omstandighede. Dankie dat
U ons Here Almagtig is!
Amen

Idees vir VET pret
Paulus en Silas het ‘n heerlike ete by die tronkbewaarder se huis gehad. Wat dink julle het
mense in die Bybelse tyd geëet? Miskien iets soos druiwe, of olywe of dadels of plat
broodjies? Juffrou kan kies wat ons vandag gaan eet om ons aan Paulus en Silas se lekker
ete te herinner.

Kreatiewe aktiwiteit
Paulus en Silas is deur die Romeinse soldate in die tronk opgepas. Ons gaan vandag ‘n
Romeinse swaard maak. Juffrou kan kies of sy die swaard op karton vir elke maat wil
uitknip sodat ons dit drie-dimensioneel kan maak en of hulle net die swaarde gaan versier.
Gebruik tinfoelie vir die lem en bruin verf vir die handvatsel.

Vers vir die week
Handelinge 16: 25
“Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander
gevangenes het na hulle geluister.”

Net vir die lekker
Die tronkbewaarder het nie die God van Paulus en Silas geken nie. Ons speel vandag ‘n
naam speletje. Die maats sit almal in ‘n sirkel. Die eerste maaat begin deur te sê: My naam
is ____ en ek bly in ____. Hierdie maat kies dan ‘n naam wat met ‘n A begin en ‘n plek wat
ook met ‘n A begin. Die volgende maat kies dan ‘n naam en ‘n plek wat met ‘n B begin.
Gee elke maatjie 30 sekondes om aan iets te dink, anders is hulle uit. Name en plekke
mag nie herhaal word nie.
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Oproer in Tessalonika

17

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 17: 1 - 13

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade geldjies
Werkkaart van ‘n skild op A4 karton of papier
Inkleurkryte
Skêre

Lesinhoud
Nadat Paulus en Silas uit die tronk in Filippi vrygelaat is, het hulle na Tessalonika vertrek.
Tessalonika was die hoofstad van Masedonië en een van die rykste en invloedrykste stede
in die omgewing. Daar was ‘n Joodse sinagoge en soos dit sy gewoonte was, is Paulus
reguit na die sinagoge toe. (Ons weet mos nou al as daar 10 manlike Jode of meer
bymekaar was, kon hulle ‘n sinagoge stig). Die sinagoges was altyd ‘n goeie vertrekpunt vir
enige van Paulus se gesprekke, maar meestal was dit ook van hier waar Paulus se
moeilikheid gekom het! Vir drie sabatte na mekaar het hy daar vir die Jode uit die Woord
van God gepreek. Paulus het altyd uit die Ou Testament begin preek en dit was vir die
Jode bekend. Hy het vertel en verduidelik dat dit deel van God se plan was dat Jesus
moes ly en sterf, maar dat Hy op die derde dag na Sy dood weer lewendig gemaak is. Party
van die mense het tot bekering gekom en daar voor almal se oë by Paulus en Silas
aangesluit. Tussen die nuwe bekeerlinge was heelwat Griekse Jode en ook ‘n klomp
vooraanstaande vroue wat tot geloof in Jesus gekom het.
Toe die ander Jode sien wat in die stad gebeur, was hulle baie jaloers. Hulle was nie
soseer gepla deur Paulus en Silas se boodskap nie, maar eerder oor die feit dat die twee
predikers so gewild was. Hulle het agteraf met die gepeupel gaan konkel om die
inwoners teen Paulus en Silas op te sweep. Hierdie leegleêrs het oral deur die stad na die
twee boodskappers begin soek. Toe die skare hoor dat Paulus en Silas in Jason se huis
tuisgaan, het hulle die huis omsingel. Hulle wou Paulus en Silas vang en daar in die straat
voor almal verhoor. Die twee was egter nie by die huis nie, dalk het hulle voor die tyd snuf
in die neus gekry dat moeilikheid oppad was en die oproermakers het net vir Jason en
‘n paar ander gelowiges daar gekry. Uit frustrasie het hulle hierdie mans gegryp en voor
die stadshoofde gesleep. “Jason en sy vriende laat misdadigers en opswepers by hulle
in die huis bly!” het die oproermakers geskree.” “Hulle sê ‘n man met die naam Jesus is
die regte koning en nie ons Romeinse keiser nie!” In die Roemeinse Ryk was dit ernstige
aanklagte as jy:
* Onrus veroorsaak en
* Teen die keiser of koning in opstand kom
Toe die stadshoofde en die skare hierdie aanklag hoor was hulle woedend. Daar is
verskriklik met Jason en die ander gelowiges geraas. Hulle moes belowe dat hulle sou
ophou om moeilikheid te maak. Hulle moes ook ‘n omkoopsom (“bribe”) betaal voordat
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hulle uiteindelik vrygelaat is. Hierdie omkoopsom of boete was om te verseker dat hulle
nie meer verblyf aan die sendelinge sou gee nie. Hulle moes ook die versekering aan die
owerhede gee dat die probleme sou ophou. Daardie nag het die gelowiges besluit om vir
Paulus en Silas ter wille van almal se veiligheid by die stad uit te smokkel. Paulus en Silas
is van Tessalonika na Berea, wat ‘n kleinerige, afgeleë dorpie was. Soos julle teen die tyd
reeds kan raai, is hulle reguit na die sinagoge toe waar hulle begin het om vir die mense te
preek. Gelukkig vir hulle was die mense vriendeliker as die veglustige klomp in
Tessalonika! Die mense het opgewonde na die boodskap van Paulus geluister en diep
gesprekke met mekaar gehad oor die Bybel en wat alles kon beteken. Die mense van
Berea het die skrif bestudeer en al die gerugte wat hulle gehoor het aan die Bybel gemeet
om vas te stel of dit waar of vals was. Baie Jode, te same met belangrike mans en vroue
van Berea, het tot bekering gekom omdat hulle werklik moeite gedoen het om die Bybel
elke dag te lees.
Intussen het die Jode in Tessalonika gehoor van Paulus en Silas se sukses in Berea.
Dadelik het hulle soontoe vertrek en met ‘n skinderveldtog teen die apostels begin.
Natuurlik was dit nie lank nie, of die mense van Berea het ook teen Paulus en Silas begin
draai. Die skare het weereens met hulle oproer en betogings begin. ‘n Paar van die
gelowiges het Paulus in die geheim na die kus toe gevat van waar hulle na Athene vertrek
het. Dit was gelukkig drie-honderd-en-vyftig kilometer weg van sy agtervolgers! Silas en
Timoteus het in Berea agtergebly om die goeie werk voort te sit.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Waar het Paulus gewoonlik gaan preek wanneer hy in ‘n nuwe dorp aangekom het?
Hoekom daar?
Wat het in Tessalonika gebeur en ook in Berea? (Mense het tot bekering gekom 		
maar uiteindelik is Paulus van allerhande goed beskuldig en het die mense teen 		
hom gedraai.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir die “Oproer in Tessalonika.” Plak dit nou op die regte plek
in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Het dit al met jou gebeur dat mense eers vriendelik is met jou, maar dan later
allerhande onwaarhede oor jou versprei? Hoe laat so iets mens voel?
Dink julle Paulus en Silas het ooit moedeloos geword? (Ek dink so, tog het hulle nie
opgehou om die evangelie van Jesus te verkondig nie.)

Lewensles
Selfs in moeilike omstandighede soos teenstand en skinderstories, moet ons nooit fokus
verloor nie. Jesus moet ons lewe en ons sterwe wees.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil vir U dankie sê dat U moeiikhede oor ons pad stuur. Dankie dat U ons
waardig ag om vir U werk te ly. Ons glo dat swaarkry en moeilikhede ons geloof in U net
versterk.
Amen
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Idees vir VET pret
Jason en sy vriende moes ‘n afkoopbedrag (“bribe”) betaal om los te kom van die
soldate. Ons eet vandag geldjiesjokolade om ons hieraan te herinner.

Kreatiewe aktiwiteit
In bykans elke nuwe stad is Paulus en Silas uiteindelik deur die Romeinse soldate of in
hegtenis geneem of weggejaag. Ons maak vandag ‘n Romeinse skild. Elke maat kry ‘n
papier of karton met ‘n Romeinse wapen op. Knip die skild uit. Juffrou kan aan die
agterkant van die skild ‘n papiertjie plak sodat hulle hulle handjies daardeur kan steek om
die skild vas te hou. Kleur die wapen mooi in.

Vers vir die week
Handelinge 17: 3
“Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood
moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, Hy is die Christus.”

Net vir die lekker
Paulus en Silas was van die eerste sendelinge wat Jesus se evangelie versprei het. Ons
speletjie van vandag se naam is: “Al die sendelinge loop.” Dit werk amper soos “Simon
says…” Juffrou gee twee opdragte:
Al die sendelinge loop so (maak die loop beweging met die arms) of
Al die voëls vlieg so (maak dan ‘n vlieg beweging met die arms).
Wanneer juffrou sê al die sendelinge loop so… en dan arm bewegings (vinnig of stadig of
oordrewe of moeg…) maak, moet die kinders dit namaak, maar wanneer sy sê al die voëls
vlieg so (met vliegbewegings wat hoog of laag of stadig of vining is) moet hulle dit nie namaak nie. Juffrou kan hulle ook probeer deurmekaar maak deur voëls te sê, maar loopbewegings te wys! Maats moet net doen wat die sendelinge sê! Probeer maats uitvang totdat
daar ‘n wenner is.
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Paulus in Athene

18

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 17: 16 - 34

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Hartjie lekkers
Spons
Verf
A4 papier vir elke maat

Lesinhoud
Paulus en van die gelowiges het in Athene gearriveer. Dadelik het Paulus die gelowiges
teruggestuur na Berea met die boodskap dat Silas en Timoteus so gou as moontlik in
Athene by hom moes aansluit. Athene was die middelpunt van die Griekse wêreld en ‘n
pragtige stad met die mooiste geboue. Terwyl Paulus vir sy vriende gewag het, het hy die
stad so bietjie verken. Wat ‘n skok om agter te kom dat daar so baie tempels en
afgodsbeelde in Athene was! Hierdie stad het bekend gestaan daarvoor dat dit die stad in
die antieke wêreld was met die meeste afgodsbeelde. Paulus moes iets hieraan doen! Hy
het besluit om (soos gewoonlik) na die sinagoge te gaan. Hier het hy die Jode
behoorlik ingeklim omdat hulle al hierdie afgryslike praktyke in hulle stad toegelaat het.
Paulus verkondig dat:
- God nie tempels of offers nodig het nie,
- God die mens geskape het en dat ons daarom ‘n verhouding met Hom het
- Hy smeek hulle om hulle te bekeer
Na sy besoek aan die sinagoge het Paulus sommer ook op die markplein met die mense
gaan gesels oor Jesus. Dit was hier waar die Griekse filosowe ook met die mense wat wou
luister gesels het.
‘n Groep vreemde godsdienstiges het met Paulus begin stry toe hulle hoor wat hy oor
Jesus te sê het. Party het sy praatjies as nonsens afgemaak, maar ander was nuuskierig
en wou meer hoor oor Jesus. Dalk was hierdie ‘n nuwe soort godsdiens waarvan hulle nie
eers geweet het of oor kon filosofeer nie!
Laasgenoemde klomp nuuskieriges (die filosowe) het met Paulus gereel om ‘n lesing te
kom gee by die Areopagus. Hier kon hy ‘n groter getal mense rustiger toespreek as op die
stadsplein. Die Areopagus was ‘n beroemde plek naby die Akropilis tempel waar die Raad
van Athene gereeld bymekaar gekom het. Die Areopagus was op ‘n heuwel met ‘n pragtige
uitsig oor die hele stad, maar ook oor al die afgodsbeede! Mense kon hier
openbare toesprake hou. Paulus was baie gretig om aan hulle versoek te voldoen! Hy het
sy toespraak begin deur aan die mense te vertel dat hy kan sien dat hulle baie
godsdienstig is omdat daar so baie beelde van gode in hulle stad is. Paulus vertel toe
verder dat hy ‘n altaar gesien het met die onderskrif: “Aan die god wat niemand ken nie.”
Die mense in Athene was so bang dat hulle een van die gode uitgelaat het wat hulle dalk
kon seën of dalk sou straf as hulle van hom vergeet het, dat hulle selfs ‘n onbekende
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afgod wou aanbid! Paulus was baie slim! “Mense, ek wil julle vertel van hierdie God wat
julle aanbid, maar van wie julle niks weet nie!” Dit was baie skerp van Paulus om bekende
voorbeelde vir hierdie Grieke in sy toespraak te gebruik. Almal het presies verstaan
waarvan hy gepraat het.
Paulus het vertel dat hierdie God die heerser van die heelal was, dat hy nie in ‘n tempel
alleen gebly het nie en dat Hy heeltemal te groot en almagtig was dat daar van Hom ‘n
standbeeld gemaak kon word. Paulus het vertel dat daar ‘n dag gaan kom wat hierdie God
almal op aarde gaan oordeel en dat die mense van Athene nou nie meer kon pleit dat
hulle niks weet van “die onbekende god “ nie. Paulus het verder vertel dat God ‘n regter
aangestel het, hierdie regter was Jesus, wat eers dood was, maar toe weer lewendig
gemaak is.
Toe die skare hoor dat iemand wat regtig dood was, weer lewendig geword het, het hulle
sommer begin lag en Paulus uitgejou. Ander het tog begin twyfel oor hulle eie oortuiginge.
Paulus was teen hierdie tyd moeg om mense te probeer oortuig wat hulle doof gehou het,
en hy het besluit om Athene te verlaat. ‘n Klein groepie mense het in Jesus begin glo en
by Paulus aangesluit. Die volgende plek op Paulus se reisplan was Korinte.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wat het Paulus in Athene gesien wat hom baie ontstel het?
Wat het hy toe gedoen?
Watter slim plan het Paulus toe gekry?
Wat het die skare van sy vertelling gedink? (Party het in Jesus begin glo, maar
ander het gelag.)

)
Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus in Athene.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Watse gode aanbid ons vandag? (sport, geld, besittings ens.)
Dink julle daar is nog mense vir wie Jesus die “onbekende God” is? (Natuurlik, al		
mal wat nog nooit van Hom gehoor het nie, maar ook almal wat Hom nie as hulle
verlosser aanvaar nie. Hy is onbekend want hulle het nie ‘n verhouding met Hom 		
nie.)

Lewensles
Jesus is nie vir ons ‘n “onbekende God” nie. Ons het ‘n lewendige verhouding met Hom.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, daar is mense wat U nie ken nie, of niks van U wil weet nie. Ons wil U smeek
om wonderwerke te verrig in hulle lewens. Ons kan hulle van U vertel, maar net U kan
hulle harte waarlik vir U boodskap ontsluit.
Amen

Idees vir VET pret
Paulus is in Athene. Mense oor die wêreld heen bring dikwels geskenke vir hulle gode. Ons
weet dit is nie nodig vir ons God om offers te bring nie. Hy wil net ons harte hê. Ons gaan
vandag hartjie lekkers eet om ons te herinner aan wie ons harte behoort.
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Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons voetafdrukke maak. Paulus het oor die wêreld gereis om die evangelie
te versprei. Hy het meestal te voet gereis tussen die dorpe. Druk jou voet op ‘n spons vol
verf en dan op jou papier. Kan julle dink hoe ver het Paulus op al sy reise gestap?!

Vers vir die week
Handelinge 17: 23
“Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook
‘n altaar gekry waarop geskrywe staan: Aan ‘n onbekende god. Nou ja, wat julle aanbid
sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle.”

Net vir die lekker
Met hierdie speletjie toets jy die kinders se kennis oor diere. Paulus was verstom oor
hoeveel verskillende gode daar was, net so is daar hoeveel verskillende diere. Die spelers
sit almal in ‘n kring en die leier staan in die middel. Daar is drie tipes bewegings:
Fladder soos ‘n voël
Spring bewegings soos ‘n bokkie
Kronkel bewegings met jou hande soos ‘n vissie wat swem
Die leier gaan staan voor ‘n kind, maak ‘n beweging en sê: Sy naam is…. Die kind moet
dan so gou as moontlik ‘n antwoord gee. Jy mag nie dieselfde antwoord as ‘n vorige maat
gee nie. As ‘n speler twyfel of verkeerd antwoord, is daardie maat uit.
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Paulus in Korinte

19

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 18: 1 - 18

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Vampiertande of enige ander Halloween lekkers
Gekleurde papier in linte gesny
Krambinder of gom om die papierkettings vas te maak
Musiek

Lesinhoud
Korinte was ‘n groot handelstad met ‘n gemengde bevolking. Korinte was ‘n hawestad
en soos wat dit dikwels met hawestede is, was daar groot sedelike verval. Die tempel van
Afrodite, die afgod van liefde en oorlog, het op ‘n koppie agter die stad gepryk en oor die
hele stad uitgekyk. Hier het baie harde werk vir Paulus gewag.
Vir die eerste keer in al sy sendingreise het Paulus heelwat sukses met sy preke en dit is
ook hier in Korinte waar hy langer as net ‘n paar weke oorbly en self nuwe vriende maak
(Hy bly 18 maande).
In Korinte het Paulus ‘n Jood met die naam Akwilla ontmoet. Akwilla en sy vrou Priscilla
het uit Italië na Korinte (in Griekeland) gevlug omdat die keiser beveel het dat alle Jode uit
Rome verjaag moes word. Paulus het by hulle gaan bly en omdat al drie tentmakers van
beroep was, het hulle saam begin werk om darem aan die lewe te bly. (Die term
“tentmaker-predikant” kom van hier af. Dit word gebruik vir mense wat die evangelie
verkondig, maar ook ‘n ander beroep het). Paulus het sover moontlik probeer om
homself te onderhou en nie van die gemeentes afhanklik te wees nie. Paulus het getrou
elke sabbat na die sinagoge gegaan. Daar het hy met die Jode en die Griekse Jode oor
Jesus gepraat. Party van hulle het selfs tot bekering gekom.
Intussen het Silas en Timoteus in Korinte gearriveer. Die twee het Paulus gekry waar hy
besig was om in die sinagoge vir die Jode te preek. Die meeste van Paulus se gehoor op
daardie dag het die rug gekeer op sy boodskap oor die Messias. Hulle het Paulus beledig
en hom uitgejou. Daar voor almal het Paulus toe opgestaan en die stof uit sy klere geskud.
Hy wou vir hulle wys dat hy letterlik klaar was met hulle en dat hulle nou hulle kanse op
bekering verspeel het. Paulus het verder gesê: “Ek is jammer julle Jode glo nie my
boodskap nie, ek is nou klaar met julle en gaan verder vir die heidene preek.” Paulus kon
nie langer verantwoordelik gehou word vir die Jode se ongeloof nie. Hy het daad by sy
woord gevoeg, uitgestap en by Justus se huis, reg lang die sinagoge, verder gaan preek.
Justus was ‘n heiden wat vroeër die Joodse geloof aangeneem het. Hierdie skuif was ‘n
goeie besluit van Paulus se kant af. Justus se huis was reg langs die sinagoge en die kans
dat ander godvresende mense betrek sou word was goed.
Die hoof van die sinagoge in Korinte was ‘n man met die naam Krispus. Wonder bo
wonder het hy tot bekering gekom. Hy en sy hele huis het in die boodskap van Jesus
begin glo. Baie ander mense het hierna gelowig geword en almal is gedoop.
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So ‘n belangrike man wat bekeer is, sou die Jode treiter! Een nag het die Here aan
Paulus in ‘n droom verskyn om hom gerus te stel oor sy vrese. Sy boodskap aan Paulus
was baie duidelik. “Moenie vir mense bang wees nie, hou aan om hulle van My te vertel.
Ek is die hele tyd by jou. Ek sal sorg dat niemand hier in Korinte jou martel of in die tronk
gooi nie.” Na hierdie fantastiese boodskap het Paulus nog ‘n jaar en ses maande in Korinte
aangebly. Hy het elke kans wat hy gehad het gebruik om vir die inwoners van God te
vertel. Hy het hulle ook geleer wat God van ‘n Christen se gedrag en optrede verwag.
In daardie tyd is ‘n nuwe Romeinse goewerneur (met die naam Gallio) in Agaje aangestel
– Korinte was Agaje se hoofstad. Die Jode wat nie in Jesus geglo het nie, het Paulus gaan
verkla by hom. Hierdie nuwe goewerneur was hulle kans om op Paulus toe te slaan! Die
goewerneur was ook die hoofregter. Hulle het die goewerneur vertel dat Paulus verkondig
dat die inwoners nie die wet van Moses hoef te onderhou nie. Paulus was by tydens
hierdie klagtes en hy wou nog iets sê, maar die goewerneur het hom in die rede geval. “Ag
nee maggies, moet ek nou na sulke nonsens luister! Los self julle eie godsienstige
verskille en klagtes op. Ek wil glad nie hoor wat hierdie Paulus kwytraak en in wie hy glo
nie. Hy is mos nie ‘n misdadiger nie!” Daarna het Gallio almal uit sy ampswoning gejaag.
Die klomp Jode moes lekker simpel gevoel het!
Hierna het Paulus besluit om nog ‘n paar ander gemeentes te gaan besoek. Hy het van die
gelowiges afskeid geneem en met ‘n skip na Sirië vertrek. Sy ou vriende Priscilla en
Akwilla het saam met hom gegaan. Die drie het uiteindelik in Efese aangekom. Efese was
een van die belangrikste stede in die Griekse wêreld. Paulus het vinnig die sinagoge
besoek en met die Jode oor Jesus gepraat. Al het die mense hom gesmeek om langer te
bly het hy besluit om na Sesarea aan te reis. Priscilla en Akwilla het egter in Efese
aangebly. Paulus het aanhou reis en waar hy hy gegaan het die mense moed ingepraat.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watse werk het Paulus gedoen? (Hy was ‘n tentmaker van beroep.)
Hoe het Paulus vir die Jode gewys dat hy nou klaar was met hulle? (Hy het letterlik 		
die stof van sy klere afgeskud.)
Wat het die nuwe goewerneur in Korinte vir die Jode te sê gehad oor hulle klagtes 		
teen Paulus? (Hy het gesê hulle mors sy tyd.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus in Korinte.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•

Dink julle die regering moet die kerk ondersteun? (Wat ‘n moeilike vraag! Ek dink 		
nie so nie, maar maak nie saak wat jy dink nie, elke Christen moet weet dat dit nie 		
die regering se werk is om jou kind gelowig te hou of te kry nie. Wat gaan jy doen 		
as die regering Paasfees afskaf? Gaan jy dit nogsteeds vier?)

Lewensles
Moet nooit bang wees vir wat mense aan jou kan doen nie, vertrou jy net op God.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, Paulus is so ‘n voorbeeld vir ons van hoe onverskrokke volgelinge die Woord
van God moet verkondig. Dankie vir so ‘n voorbeeld!
Amen
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Idees vir VET pret
Vampier tande of enige ander Halloween lekkers. Ons hoef vir niks bang te wees nie!

Kreatiewe aktiwiteit
Ons gaan papier-kettings maak. God het Paulus die versekering gegee dat geen soldate
hom in Korinte sou vang nie. Hierdie kettings lyk dalk sterk, maar dit is eintlik net papier.

Vers vir die week
Handelinge 18: 9 - 10
“Een nag het die Here in ‘n gesig vir Paulus gesê: Moenie bang wees nie, hou aan met
preek en moenie stilbly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My.”

Net vir die lekker
Kies twee groepe. Een groep staan in ‘n reguit ry agtermekaar met die een hand op die
heup. Die eerste maat sit die regterhand op die heup en die tweede maat die linkerhand.
Wissel die ry so af. Die tweede groep moet een meer maat wees as die groep in die ry.
Musiek begin speel en sodra dit stop moet die tweede groep by ‘n maat inhaak. Die een
wat nie ‘n maat het nie, tesame met die heel agterste maat in die ry, sit uit. Hou aan totdat
daar ‘n wenner is.
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Paulus se derde sendingreis

20

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 18: 23 tot Handelinge 19: 12

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Enige iets soets
Verfkwaste
Gom om mee te verf
Poeierverf in geel, oranje en rooi
A4 papier of karton

Lesinhoud
Nadat Paulus Efese verlaat het, het ‘n Christen met die naam Apollos daar aangekom. Hy
was ‘n Jood wat in die Griekse stad Aleksandrië, waar daar in daardie tyd reeds ‘n
universiteit was, gebore is. Aleksandrië was naas Rome die grootste stad in die antieke
wêreld en ‘n geweldige belangrike kultuursentrum. Apollos was ‘n goeie spreker, geleerd,
‘n goeie redenaar en hy het ook die Ou-Testament goed geken, maar sy kennis oor Jesus
was maar swak. Al het Apollos nie als van Jesus geweet nie, het hy sy bes gedoen om die
boodskap van die evangelie te verkondig. Hy kon logies redeneer en het dit tot Jesus se
voordeel gebruik! Hy het selfs in die sinagoge gaan preek. Hier het Paulus se twee vriende,
Akwilla en Priscilla, hom raak geloop. Hulle het besef dat hy nie als mooi verstaan het nie,
en hom saam genooi na hulle huis toe. Hier het hulle die evangelie stap vir stap aan hom
verduidelik. Net soos hulle by Paulus geleer het.
Apollos het toe besluit om na die Romeinse provinsie Agaje (waar Korinte was) te gaan.
Die gelowiges in Efese het sy besluit gesteun en vir hom ‘n brief gegee wat hy aan die
gelowiges in Agaje kon gee waarin hulle vra dat Apollos vriendelik gehelp moes word en
ook van slaapplek voorsien moes word. Die Christene in Agaje was baie opgewonde oor
Apollos se besoek. Hulle kon sien hy is toegewyd en hy het vir hulle almal baie beteken.
Paulus se derde sendingreis, wat ongeveer 4 jaar sou duur, het begin! Hy het besluit om
reeds bestaande Christen gemeentes wat tydens sy tweede reis gestig is, te gaan besoek.
Na sy besoek aan ‘n paar plekke het Paulus weer in Efese aangekom. Efese was die
hoofstad van die provinsie Asië en ‘n stad wat bekend was vir sy besige see- én land verkeer. Wie sou kon dink dat hy amper drie jaar hier sou deurbring! Hier het hy vir van die
nuwe gelowiges gevra of hulle ook die Heilige Gees se krag in hulle lewens ervaar het toe
hulle tot bekering gekom het. (Van hierdie gelowiges was mense wat nog soos
Apollos geglo het) “Waarvan praat jy?” het hulle geantwoord. “Nou hoe is julle dan gedoop
as julle nie eers weet wie die Heilige Gees is nie? Het Paulus gevra.” “Ons is in die naam
van Johannes die Doper gedoop.” Johannes se doop was in daardie tyd ‘n teken vir die
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mense dat hulle berou oor hulle sondes gehad het, eerder as ‘n belofte tot getrouheid
aan God. Paulus het toe stap vir stap aan hulle verduidelik dat Johannes gepreek het oor
Iemand wat nog sou kom, maar dat Jesus daardie Iemand is en dat die doop net vir jou
waarde het as jy in die naam van Jesus gedoop word. Die gelowiges was vuur en vlam vir
Jesus se doop en Paulus het sommer daar en dan van hulle gedoop. Nadat Paulus vir hulle
gebid het, het die groot krag van die Heilige Gees in hulle lewens begin werk. Van hulle
het selfs in tale gepraat. Maar die beste was dat hulle nou ook die ware evangelie kon
verkondig.
Paulus is daarna na die sinagoge in Efese waar hy vir die volgende drie maande gereeld
gepreek het. Paulus was op ‘n dag baie ontevrede omdat van die mense lelike dinge oor
Jesus kwytgeraak het en sy boodskap bespotlik gemaak het. “Ag nee wat, ek gaan nie
meer hier in die sinagoge met julle gesels nie,” het hy gesê. Toe het Paulus ‘n ou
skoolgebou by ‘n man met die naam Tirannus gekry. Van toe af het hy elke dag met die
gelowiges by die ou skool byeengekom en hulle hier van Jesus geleer. Vir die volgende
twee jaar het Paulus vanuit hierdie ou skoolgebou gepreek. Later het omtrent almal in Asië
geweet wie die Here Jesus was. God het Paulus gehelp om groot wonderwerke te doen,
siekes het gesond geword en bose magte het sommer padgegee uit die lewens van mense.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

In wie se naam word ons vandag gedoop? (In die naam van God die Vader, God die
Seun en God die Heilige Gees.)
Wie was Jesus se voorloper met die doop van mense? (Johannes die Doper.)
Toe Paulus nie meer welkom was in die sinagoge nie het hy waar gaan verder 		
preek? (In ‘n ou skoolgebou van ‘n man met die naam Tirannus.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus se derde sendingreis.” Plak dit nou op die regte
plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Dink julle dit is belangrik dat die predikant of pastoor in ‘n kerk preek? (Nee, die 		
verspreiding van God se Woord is belangrik, nie die plek nie.)
Voel ‘n kerk soms heilig? Hoekom? Moet dit so voel?

Lewensles
Jy is God se tempel, nie die kerkgebou nie. ‘n Gebou kan nie meer of minder heilig wees
nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie vir vriende, dankie vir goeie raad, dankie dat ons weet dit is nie meer
nodig om na die tempel toe te gaan om U stem te hoor nie, U is heeltyd sommer by ons.
Amen

Idees vir VET pret
In Efese was dit gedurende hierdie reis ‘n baie rustige tyd vir Paulus. Dit was ‘n periode in
sy lewe met min “suur” ondervindings. Ons eet vandag ietsie soets, om ons te herinner dat
daar ook soms ‘n rustige, “soet” periode in ons lewens is.
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Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons vlamme maak. Met die uitstorting van die Heilige Gees die eerste keer
was dit asof daar vlamme op elke persoon se kop verskyn het. Ook in hierdie verhaal het
Paulus vir die mense gevra of hulle alreeds met die Heilige Gees vervul was. Onthou, daar
is nie altyd vlamme as teken van die Heilige Gees nie, maar dit was die heel eerste keer so
vir ons verduidelik in die Bybel.
Verf met gom vlamme op jou papier. Strooi nou poeierverf, geel, rooi en oranje in klein
hoeveelhede op die gom. Kyk hoe dit in mekaar vloei en verskillende vlamkleure maak.

Vers vir die week
Handelinge 19: 4
“Daarop sê Paulus: Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het. Maar hy het
vir die volk gesê dat hulle in die Een moet glo wat na hom kom, dit is in Jesus.”

Net vir die lekker
Die groepleier staan aan die voorpunt. Laat al die maats agter mekaar inval. Die een aan
die voorpunt van die ry voer nou allerhande snaakse aksies uit, wat die res van die
spelers presies moet nadoen. As die leier byvoorbeeld paddaspring, moet die res dieselfde
doen, as die leier soos ‘n voël vlieg, moet die res dieselfde doen. Wanneer die leier skielik
omspring, moet die maats so vining hulle kan weg hardloop, die een wat gevang word, is
die volgende leier.
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Die oproer in Efese

21

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 19: 21 - 40

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Silwer EETBARE blinkers
Marie koekies
Werkkaart van gebed
Vetkryte
Geel voedselkleursel

Lesinhoud
Op ‘n dag het Paulus besluit dit was tyd om Efese te verlaat. Hy was oppad na Jersualem
en wou deur Masedonië en Agaje soontoe reis. Paulus het ook hardop gewens dat hy
daarna na Rome sou kon gaan. Rome was die invloedrykste en magtigste stad van
daardie tyd. In die tussentyd het Paulus twee helpers, Timoteus en Erastus, vooruit gestuur
na Masedonië. Maar voor sy vertrek was daar nog een laaste krisis! Na een van sy laaste
preke het daar ‘n betoging in Efese uitgebreek. Dit is veroorsaak deur ‘n man met die
naam Demetrius.
Demetrius was ‘n silwersmid en ‘n baie goeie sakeman wat werk verskaf het aan ‘n klomp
mense. Hy het silwerbeeldjies van die godin Artemis gemaak wat dan aan toeriste en
mense van die stad verkoop is. Artemis was die godin van vrugbaarheid en die
hoofgodheid van Efese. Hierdie besigheid het vir hulle almal goeie winste gemaak.
Demetrius het gevoel dat die voortbestaan van sy besigheid in die moeilikheid was, want
hierdie Paulus ou het vreemde goed gepreek! As gevolg van Paulus se preke het ‘n groot
klomp mense begin glo dat handgemaakte gode sommer nonsens is en nie regtig lewe
nie.
Paulus het mos gepreek dat daar net een ware God was.
Demetrius het gevoel niemand sou meer hulle silwer beeldjies koop nie en dat toeriste
respek sou verloor vir die godin Artemis. Haar naam word nou lelik deur die modder
gesleep. En as mense nie meer die beeldjies koop nie, sou hulle ook nie na Artemis se
tempel toe gaan nie. En dan verloor hulle net meer geld! Die tempel van Artemis was een
van die sewe wonders van die antieke wêreld. Dwarsdeur die provinsie van Asië, maar
ook elders in die wêreld, is Artemis aanbid en vereer. Demetrius was glad nie gepla oor
wat Paulus se boodskap was nie, vir hom het dit net oor die verlies van geld gegaan, maar
hy het geweet hoe om die mense oproerig te maak en dan voor te gee dit is omdat hy so
patrioties was.
Toe die werkers en ander mense hoor wat Demetrius sê, was hulle baie kwaad. Demetrius
het sy doel bereik! Almal het soos betogers slagspreuke begin skreeu: “Artemis is groot,
Artemis is Efese se godin!” Gou-gou was die hele stad in oproer en die mense het
spontaan na die amfiteater begin stroom. Dit was die grootste teater in die stad en het
plek gehad vir vyf-en-twintig-duisend mense! Twee van Paulus se helpers, Gaius en
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Aristargos, is sommer in die verbygaan deur die skare gegryp en saamgesleep. Hierdie
mans se lewens was in gevaar! Beide mans was van Noord-Griekeland afkomstig. Toe
Paulus dit hoor, wou hy onmiddelik na die amfiteater gaan om met die mense te praat,
maar van die gelowiges het hom terug gehou. Dalk was dit nie so ‘n goeie idee nie! Paulus
sou ook in lewensgevaar wees.
Later was daar ‘n hele deurmekaarspul by die amfiteater. Mense het slagspreuke geskree
en deurmekaar gepraat. Niemand het eintlik presies geweet waaroor die oproer gegaan het
nie. Een van die Joodse leiers, ‘n man met die naam Aleksander, wou aan die skare
verduidelik dat hierdie oproer nie die Jode se skuld was nie, maar toe hulle agterkom dat
‘n Jood met hulle wou praat, het hulle hom dood geskree. Hulle wou glad nie na hom
luister nie. Die skare was teen die Jode én teen die Christene gekant.
Uiteindelik het ‘n stadsklerk, een van die hoogste beamptes, opgedaag en die mense
bietjie tot bedaring gebring. “Asseblief mense, word kalm! Almal weet Artemis se
standbeeld het reguit uit die hemel hier in Efese geval tot in die heiligdom van die tempel.
Laat die twee manne vry. Hulle het niks leliks oor Artemis gesê nie en ook nie iets uit haar
tempel gesteel nie.” Die stadsklerk het aanbeveel dat Demetrius en sy manne ‘n klag by
die polisie moes gaan lê as hulle so sterk oor hulle saak gevoel het. Dan kon die hof en
die regters oor die meriete van die saak besluit. Die stadsklerk het die mense ook
gewaarsku dat die Romeinse owerhede hulle kon aankla dat hulle ‘n oproer begin het – en
dit wou niemand hê nie! Die Romeinse owerheid kon ‘n stad beboet as daar ‘n oproer was
of selfs so ‘n stad se mate van selfbestuur wegvat. So het die stadsklerk dit reg gekry om
die mense vreedsaam uit mekaar te laat gaan.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watse werk het Demetrius gedoen?
Hoekom was hy en sy vriende vies vir Paulus?
Hoe het die mense van Efese geglo het Artemis se standbeeld daar gekom? (Hulle 		
het geglo dit het reguit uit die hemel uit tot in Efese geval!)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Die oproer in Efese.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•
•

Wat is ‘n amfiteater? (Dit was die bymekaarkom plek vir die mense in die Romeinse
tyd. Daar was dramas en sport en toesprake in sulke amfiteaters gehou.)
Waar kom mense vandag bymekaar as hulle wil betoog? (Sommer in die starte, of 		
hulle stap na die munisipaliteit se kantoor of na die president se kantoor.)
Wat is ‘n betoging? Waaroor betoog mense vandag? (‘n Samekoms van mense wat 		
ontevrede is oor iets. Gewoonlik skreeu hulle slagspreuke en vra vir verandering.)
Dink julle ‘n skare kan mekaar nogsteeds opsweep? Kan jy aan ‘n voorbeeld dink?

Lewensles
Daar is net een God wat ons aanbid. Dit is die Lewende God van die Christene.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie vir vriende wat in dieselfde God as ons glo. Dankie dat ons nie vervolg
word wanneer ons U aanbid nie. Ons wil vra dat U ons kerkleiers sal versterk sodat ons
net nog meer van U kan leer deur hulle optrede.
Amen
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Idees vir VET pret
Ons eet koekies met silwer, eetbare blinkers besprinkel. Sprinkel sommer van die eetbare
blinkers oor ‘n Marie koekie. Die silwer kleur kan ons herinner aan die silwersmid,
Demetrius, wat so kwaad was vir Paulus.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons ‘n werkkaart doen wat soos ‘n kerk se vensters lyk. Gebruik vetkryte en
kleur donker in, wanneer ons klaar is, gaan ons geel voedselkleursel gebruik om oor die
prent in te kleur sodat dit soos ‘n venster lyk. God het Paulus se gebede beantwoord al het
hy nie in ‘n kerk gebid nie.

Vers vir die week
Handelinge 19: 26
“Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom
‘n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat
met die hand gemaak word, nie gode is nie.”

Net vir die lekker
Hierdie was Paulus se derde sendingreis, en al die reise was nie ewe maklik nie. Verdeel
die klas in twee groepe. Die eerste twee maats het elkeen twee koerant papiere. Loop op
die eerste stuk, sit die tweede stuk voor jou neer en loop dan daarop verder, tel die
agterste stuk op en pak dit weer voor jou neer. So vorder die maats van die beginpunt tot
by die eindpunt. As jy daar aankom moet jy vining terug hardloop en die koerante vir die
volgende maat gee. Die eerste groep wat almal van begin tot einde geloop het met die
koerante, is die wenners.
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Paulus in Troas

22

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 20: 6 - 12

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Druiwe of dadels of neute
Werkkaart met ‘n kruis
Rooi verf of inkleurkryte
‘n Paar klein objekte (sien “Net vir die lekker”)

Lesinhoud
Kis was ‘n ryk man, uit die familie van Benjamin. Hy het ‘n seun gehad met die naam
Saul. Vanuit Efese is Paulus na Masedonië en daarna na Griekeland. In Troas het Paulus
en sy volgelinge weer by mekaar aangesluit. Op die sendelinge se laaste aand in Troas, ‘n
Sondagaand, het almal bymekaar gekom om stories uit te ruil, die Here te aanbid en saam
te eet. Hierdie is een van die min gevalle in die Bybel waar daar spesifiek verwys word
na ‘n byeenkoms van gelowiges op ‘n Sondag. Onthou, vir gelowiges moet elke dag soos
Sondag wees!
Hulle was bymekaar op die derde verdieping van ‘n gebou in die stad. Paulus het met die
gelowiges oor Jesus gepraat en omdat hy geweet het hulle vertrek die volgende dag, het
hy alles waaraan hy kon dink met hulle gedeel. So het Paulus tot lank na middernag
aangehou met gesels. Die gemeente was ook so honger vir die Woord van God dat hulle
bereid was om deur die nag te luister na Paulus. Gelukkig was daar genoeg lampe sodat
almal mekaar darem kon sien.
‘n Jongman met die naam Eutigus het ook na Paulus kom luister. Hy het op een van die
vensterbanke by ‘n oop venster gesit. Eutigus het later baie vaak geword en sy oë het
toegeval. Onthou, die rook van die lampe en die groot klomp mense het die vertrek ook
seker heerlik warm gebak! En voordat iemand kon keer, raak hy toe vas aan die slaap en
val by die venster uit. Onthou, die mense was op die derde verdieping bymekaar. Almal
het groot geskrik en dadelik ondertoe gehardloop om hom te gaan help, maar toe hulle by
hom kom, was hy reeds dood.
Paulus het toe bo-oor Eutigus gekniel en sy arms om hom gesit. “Hou op om so te kere
te gaan, daar is nog lewe in hom,” het hy vir die ontstelde mense gesê. En wraggies, daar
staan Eutigus op en loop saam met Paulus terug na die vergader plek. Hier het al die
gelowiges toe saam geëet, en Paulus het besluit om sommer tot die son opkom verder oor
Jesus te praat. Met sonopkoms is almal, ook ‘n springlewendige Eutigus, huis toe!
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Vragies vir slim oortjies
•
•

Wat was die naam van die jongman wat by die venster uitgeval het? (Eutigus.)
Hoekom was hy so vaak? (Dit was Paulus se laaste aand voor sy vertrek en hy het 		
‘n baie lang preek gehad.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus in Troas.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•

Hoekom was dit so belangrik vir die vroeë Christene om saam te eet? (Dit het vir
hulle gesimboliseer dat hulle as gesin van God saam is, maar ook dat hulle soos 		
met die nagmaal, herinner word aan Jesus se liggaam en bloed.)

Lewensles
By God is self die onmoontlike moontlik.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons voel skuldig om te erken dat ons ook soms baie vaak raak as ons dominee/pastoor preek. Ons wil graag U loof en prys en U naam grootmaak, vergewe ons
asseblief as ons aandag soms dwaal.
Amen

Idees vir VET pret
Die gemeente het op Paulus se laaste aand in Troas saam geëet. Wat dink julle het die
mense in die Bybelse tyd geëet? Miskien dadels of druiwe of neute. Dit kan ons herinner
aan die vroeë Christene wat so dikwels saam geëet het.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons ‘n groot kruis verf met die woorde: “As Jesus vandag nog dood was, sou
ons geen hoop gehad het nie.” Hierdie uitspraak was een van die goed wat Paulus in
elkeen van sy preke genoem het. In hierdie verhaal het ons geleer dat bykans al die
mense in Asië naderhand van Jesus geweet het, omdat Paulus sonder ophou die evangelie
versprei het. Ons gaan die kruis met rooi verf om ons te herinner aan Jesus se bloed wat
vir ons gevloei het.

Vers vir die week
Handelinge 20: 9
“’n Jongman met die naam Eutigus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus
gepraat het, hoe vaker het Eutigus geword. Hy het naderhand vas aan die slaap geraak
en uit die derde verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel, was hy dood.”
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Net vir die lekker
Eutigus het by die venster uitgeval. Ons gaan vandag ‘n speletjie speel waar juffrou
goeters laat val. Laat ‘n paar opjekte val en die kinders luister na die geluide. Gebruik
items soos:
‘n geldstukkie, ‘n kam, ‘n dobbelsteen, ‘n potlood, , wasgoedpennetjie, ‘n veer
ensovoorts.
Nou moet die maats hulle oë toehou en raai watter objek dit is wat juffrou laat val het.
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Paulus in Jerusalem

23

Voorbereide lees werk vir die aanbieder
Handelinge 21: 1 - 26

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Die aanbieder se gunsteling lekkerny
Werkkaart van ‘n figuur
Skêre
Inkleurkryte
Sterretjies vir versiering

Lesinhoud
Dit was regtig moeilik om van Efese se gelowiges afskeid te neem, maar die sendelinge
moes verder reis. ‘n Lang seereis na Jerusalem het op hulle gewag en Paulus wou graag
daar wees vir die Pinksterfees. In Tirus het die skip vir ‘n rukkie anker gegooi en die
sendelinge het beluit om vir sewe dae in die dorp by die gelowiges te gaan oorbly. Hier in
Tirus was daar ‘n paar gelowiges wat gevoel het die Heilige Gees druk hulle dit op die hart
om vir Paulus te sê om nie na Jerusalem te reis nie. Wat ‘n moeilike besluit vir Paulus,
maar hy wou nie afsien van sy plan nie! Toe die skip oppad was om weer te vertrek, het al
die gelowiges die sendelinge kom groet. Daar was mans, vrouens en kinders. Daar op die
strand, by die hawe, het almal saam met die sendelinge gekniel en gebid.
Na ‘n paar dae was die skip in Sesarea. Hier het die sendelinge by Filippus oorgebly.
Filippus was een van die oorspronklike sewe diakens van die Jerusalem gemeente. Hy
het nou in Sesarea die goeie nuus oor Jesus verkondig. By Filippus se huis was daar ook
‘n ander besoeker, ‘n gelowige man uit Judea, met die naam Agabus. Abgabus het die
gawe gehad om God se wil aan ander bekend te maak. Daar voor almal doen Agabus toe
‘n vreemde ding, hy vat Paulus se gordel (belt) en bind dit om sy eie voete en hande vas.
Hy sê toe verder: “Die man aan wie hierdie belt behoort gaan in Jerusalem op presies
dieselfde manier deur die Jode vasgebind word. Die Jode gaan hom dan uitlewer aan die
Romeine.”
Die res van die geselskap was te verstane baie ontsteld. Hierdie was die tweede
waarskuwing dat Paulus nie na Jerusalem toe moes gaan nie. Hulle het Paulus oor en oor
met trane in die oë gesmeek om sy planne te verander en nie so onverskillig te wees nie,
maar Paulus wou nie ingee nie. Vir Paulus was dit glad nie ‘n probleem as hy weer in die
tronk beland, of self ter wille van sy geloof doodgemaak word nie. Paulus het tien teen
een geweet dat hy in Jerusalem gevange geneem sou word, maar hy het geglo dit is waar
God hom wou hê! Na ‘n ruk het die gelowiges besef dat hulle niks verder kon uitrig nie en
eerder net moes stil bly. Al wat hulle kon doen was om te bid dat God se wil in Paulus se
lewe sou geskied en dat God Paulus vir Sy planne sou gebruik.
‘n Klompie van die gelowiges het saam vanuit Sesarea na Jerusalem vertrek. In
Jerusalem aangekom, is die sendelinge na Jakobus se huis. Jakobus was Jesus se broer
en die leier van die Jerusalem gemeente. Die ander leiers van die gemeente was reeds by
sy huis bymekaar. Paulus het almal vriendelik gegroet en dadelik van al sy
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wedervaringe begin vertel. Paulus het vertel dat God hom gebruik het om mense te bekeer
wat nie aan die Joodse volk behoort het nie. “Prys die Here,” het almal hardop gesê. Die
goeie nuus in Jerusalem was dat daar ook duisende Jode in Jesus begin glo het, maar dat
hulle steeds die wette van Moses streng onderhou het.
Nou moes die leiers vir Paulus ook bietjie slegte nuus gee. Hulle moes Paulus waarsku dat
hy nie baie gewild was in Jerusalem nie. Sy ongewildheid was te danke daaraan dat Paulus
verkondig het dit was nie meer nodig om Moses se wette te onderhou, te leef volgens die
wette of besny te word nie. Party skinderstories het selfs vertel dat Paulus vir
Christen-Jode gesê het hulle hoef nie meer hulle kinders te besy nie. Dit was natuurlik nie
waar nie. Die leiers het nou met ‘n probleem gesit, kort voor lank sou almal uitvind Paulus
is daar en dan sou daar nie net oproer in die stad wees nie, maar ook in die gemeente.
Die
Jerusalem gelowiges sou nie wou hê hulle leiers moet vriende wees met iemand wat in
hulle oë ‘n dwaalleer verkondig nie. Die Joodse Christene in Jerusalem het nog vasgeklou
aan Moses se wette!
Die leiers het ‘n plan gehad om Paulus meer aanvaarbaar te maak vir die Jerusalem
gelowiges. Eerder as om hulle met woorde te oortuig, moes Paulus hulle met dade oortuig.
Daar was vier mans in die gemeente wat ‘n belofte aan die Here afgelê het. As teken van
hulle belofte moes hulle hulle hare afskeer en na die tempel toe gaan om daar voor almal
te wys dat hulle hulleself aan die Here toewy. Die vier sou ook dan ‘n offer bring aan die
Here. Die mans was arm en sou nie regtig die offergeld kon bekostig nie. Die leiers het
nou vir Paulus gevra of hy nie die mans se offergeld sou betaal en saam met hulle in die
tempel sou aanbid nie. Dit sou tog vir die gemeente wys dat Paulus nogsteeds Moses se
wette ook onderhou. Paulus het geen probleem gehad met hierdie voorstel nie, hy het in
elk geval nog die basiese wette van Moses onderhou en ter wille van die eenheid in
Christus van die gemeente, sou hy doen wat hulle vra. Maar wag, daar was nog ‘n
probleempie. Omdat Paulus so lank in die buiteland was, sou hy nie dadelik rein genoeg
wees om ‘n offer te bring nie. Hy sou eers vir sewe dae lank na die tempel moes gaan
sodat hy op die derde en die sewende dag met water besprinkel kon word. Op die
sewende dag sou Paulus dan rein genoeg wees! As Paulus al hierdie goed doen, sou daar
nie verder skinderstories oor hom in Jerusalem versprei word nie.
Die leiers het Paulus verseker dat hulle nogsteeds by die eerste sinode se besluite staan.
Joodse gebruike was slegs vir Jode. Nie-Jode sou hulle nie aan al hierdie wette hoef te
onderwerp nie. (Kan julle les 11 onthou? Hulle moes nie kos eet wat aan afgode geoffer is
nie, nie bloed drink nie, nie diere eet wat verwurg is nie en nie seksuele verhoudings buite
die huwelik hê nie.) Paulus het ingeval by die planne van die leiers. Die volgende dag is hy
saam met die vier mans na die tempel toe waar hulle hulleself aan die Here toegewy het.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Wat het Agabus met Paulus gedoen? (Hy het sy belt gevat en dit om sy eie hande en
voete gebind.)
Wat het dit beteken? (Hy wou Paulus waarsku om nie na Jerusalem te gaan nie om		
dat hy daar gevang sou word.)
Wat se goeie nuus was daar tog in Jerusalem? (Daar was baie Jode wat bekeer is 		
tot die Christelike geloof, hoewel hulle nog Moses se wette onderhou het.)
Wat moes Paulus doen om rein genoeg te wees om in die tempel in te gaan? (Hy 		
moes vir sewe dae lank na die tempel toe gaan sodat hy besprinkel kon word met 		
water.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus in Jerusalem.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak jou Odoskaart oop en volg vandag se roete.
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Besprekingspunte
•
•
•

Kan julle aan ‘n paar van Moses se wette dink? (Besnydenis, eet van sekere kosse, 		
besprinkel met water om rein te word vir die tempel, mag nie aan ‘n onheilige raak 		
nie, offers bring ens.)
Watse wette het ons vandag in ons kerke? (bekers vs kelkies, wie mag doop, wie 		
mag nagmaal gebruik, vrouens op die kansel.)
Wat dink God van godsdienstige wette?

Lewensles
Of jy nou ‘n Jood of ‘n nie-Jood is, God verwag van jou om Hom lief te hê met jou hele
hart en verstand, en jou naaste soos jouself.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie dat ons ons vandag nie meer hoef te steur aan allerhande wette nie. U
is enige tyd, enige plek vir ons daar. Dankie Here vir mense soos Paulus wat U boodskap
oor die wêreld versprei het.
Amen

Idees vir VET pret
Juffrou kan iets bring om te eet waarvan sy regtig hou. Jou voorkeure en afkeure is deel
van jou identiteit en van wie jy is. Dink julle Christene het ook voor en afkeure in hulle
lewens?

Kreatiewe aktiwiteit vir die week
Paulus het ‘n baie sterk Christelike self- identiteit gehad. “Ek is Paulus, ‘n volgeling van
Jesus Christus”. Paulus het nie minderwaardig gevoel of skaam oor waarvoor hy staan nie.
Ons gaan vandag prentjies van onsself maak. Juffrou kan dalk die knipwerk by die huis
doen sodat die maats net die versierings kan doen. Vou die papier sodat dit soos ‘n
mannetjie of vroutjie lyk. Versier nou die binnekant van die figuur se jassie. Skryf waarin
is jy goed, waar jy bly, waarvan jy hou ens.

Vers vir die week
Handelinge 21: 11
“Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee
vasgebind en gesê: So sê die Heilige Gees: Die Jode sal in Jerusalem die eienaar van
hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer.”

Net vir die lekker
Deel die klas in twee groepe. Paulus het baie ver gereis en soms het dit so lank gevat. Ons
gaan vandag ook ‘n resies doen wat baie lank kan vat. Elke groep kry ‘n lepel en ‘n veer.
Jy moet ‘n rondte stap sonder dat die veer afval van jou lepel. As die veer afval, moet jy
weer voor begin. Wanneer jy die rondte voltooi het, gee jy die lepel en die veer aan die
volgende maat. Die groep wat eerste klaar is, is die wenners.
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Paulus weereens gevange
geneem

24

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 21: 27 tot Handelinge 22: 30

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellielekkers wat soos hande lyk
Fotorame uit karton geknip
Inkleurkryte
Klein versierings vir die rame soos blinkers, sterre, plakkers

Lesinhoud
Paulus het saam met vier gelowige mans van die Jerusalem gemeente in die tempel gaan
aanbid. Vir sewe dae lank moes Paulus in die tempel bid en deur die priester met water
besprinkel word voordat hy rein genoeg sou wees om te offer. Toe die sewe dae amper
verby was, het Griekssprekende Jode uit Asië wat vir die pinksterfees in Jerusalem was en
die tempel besoek het, vir Paulus daar gesien. Hulle het omtrent ‘n hartaanval van skok
gekry en dadelik aan die skreeu gegaan: “Vang hierdie man! Hy praat godslasterlik oor die
tempel en die wette van Moses. Hy bring heidene in die tempel in en sê niks goeds oor
ons Jode nie!” Dit was natuurlik glad nie waar nie! Heidene wat verder as die
buitense voorhof van die tempel gegaan het is ter dood veroordeel. Paulus sou mos nooit
sy vriende aan so iets blootstel nie!
Die skare is maklik opgesweep deur die geskreeu en hulle het op Paulus afgestorm en
hom gevang. Die nuus dat Paulus in die tempel gevang is, het soos ‘n veldbrand deur die
dorp versprei. Van heinde en verre het mense aangehardloop gekom om te kom kyk of dit
die waarheid was. Die skare het Paulus tot buite die tempel gesleep en die priesters het
haastig die tempeldeure toegesluit. Hulle wou tog net nie ‘n bakleiery binne in die tempel
hê nie. As Paulus dan sy lewe moes verloor was dit nie hulle probleem nie.
Die mense het Paulus begin aanrand. ‘n Romeinse soldaat het gesien wat gebeur en vinnig
na die hoof van die soldate gehardloop om hom te vertel wat besig was om te gebeur. Die
Romeinse garnisoen was besonder waaksaam tydens feestye in die stad en het blitssnel
ingegryp. Die hoof van die soldate, Claudius Lisias, het kop gehou en so vinnig hy kon ‘n
klomp soldate bymekaar gekry en hom gehaas na die tempel om die skare onder beheer
te probeer kry. Toe die skare die soldate sien, het hulle opgehou om Paulus te slaan en
te skop. Die Romeine het baie streng opgetree teen onluste en oproeriges. Die soldate
het Paulus geboei met dubbele kettings, maar die bevelvoerder kon nie hoor wat die
aanklagte teen hom was nie, want die skare het so deurmekaar geskree. “Vat die gevange
na die Romeinse kaserne,” het die bevelvoerder gesê. Die skare was egter so opgesweep
en geweldadig dat die soldate Paulus moes dra. Die skare het agter hulle aangeloop en
geskreeu dat Paulus dood gemaak moes word.
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By die soldate se kaserne was die bevelvoerder baie verbaas toe Paulus met hom in
Grieks praat. Die feit dat Paulus Grieks kon praat het aan die bevelvoerder gewys dat hy
‘n opgevoede persoon was en nie sommer ‘n skobbejak wat die mense op straat oproerig
sou maaak nie. Die bevelvoerder het aanvanklik gedink Paulus was ‘n Egiptenaar wat ‘n
ruk terug ‘n opstand in die stad gelei het. Paulus het hom gevra of hy met die skare kon
praat. Hierdie uitkoms was heel uitsonderlik en wys dat die bevelvoerder ‘n verstandige en
simpatieke man was. Toe Paulus in Hebreeus, die taal van die Ou Testament, begin praat,
het al die mense van verbasing tjoepstil geword en aandagtig geluister. Paulus het vertel
dat hy in Tarsus gebore is, maar in Jerusalem as Jood groot geword het waar hy onderrig
ontvang het deur een van die bekendste rabbi’s, Gamaliël. Gamaliël het bekend gestaan
as ‘n kenner van godsienstige wette. Paulus het gebieg dat hy altyd nog net wou doen wat
God van hom verwag en dat hy die wette van Moses streng onderhou het. Toe het Paulus
verder vertel van sy kruistog na Damaskus en wat met hom op die pad daarheen gebeur
het.
Paulus het vertel dat Ananias, ook ‘n wetsgetroue Jood, daar in Damaskus aan hom
meegedeel het dat hy baie bevoorreg was omdat God hom wat Paulus was deel gemaak
het van Sy reddingsplan vir die wêreld. Paulus het verder vertel dat hy terug gekeer het
van Damaskus na Jerusalem en eintlik nêrens ander wou heen gaan nie, hier was mense
en plekke wat hy geken het! Maar God het aan hom verskyn terwyl hy in die tempel gebid
het, en hom ‘n duidelike opdrag gegee het om weg te gaan uit Jerusalem en om
die boodskap van die Jesus evangelie aan nie-Joodse volke te versprei.
Tot hiertoe het die skare na Paulus geluister maar hulle het net gesit en wag dat hy iets
moes sê wat hulle as beskuldiging teen hom kon gebruik. Wat was dit nou – heidene kon
mos nie net bekeer word sonder om eers Jode te word nie! Dit sou mos beteken die Jode
is nie meer God se uitverkore volk nie! Toe Paulus sê die Here het hom uit
Jersualem weggestuur, het hulle weer begin skree: “Maak hierdie ketter dood!” Die skare
was so opgesweep, party het sommer hulle bo-klede begin uittrek om reg te maak om
Paulus te stenig. Ander het stof in die lug opgegooi omdat dit die gebruik in daardie tyd
was as iemand teen die Here laster. Gelukkig vir Paulus het daar nie klippe rondgelê nie!
Die bevelvoerder het gesien dat dinge begin handuitruk, en hy het die soldate opdrag
gegee om Paulus binne in die gebou in te vat. Hy het verder die opdrag gegee dat Paulus
vasgebind en geslaan moes word. Hy het gedink dit sou Paulus aan die praat kry, hy sou ‘n
bekentenis aflê en dan kon die bevelvoerder uitvind wat die ware rede was hoekom die
Jode hom wou dood hê. Dit kon tog nie net oor sy preke wees nie!
Toe die soldate begin om Paulus vas te bind, het Paulus ‘n kaptein van die weermag daar
sien rondstaan. “Is jy nie bang oor wat gaan gebeur as julle ‘n Romeinse burger sonder
‘n verhoor straf nie?” het Paulus gevra. Die man het hom boeglam geskrik en die woord
oorgedra dat Paulus ‘n Romeinse burger was. Die bevelvoerder het gaan seker maak of
hierdie feit waar was. “Ek het my burgerskap gekoop? Hoe is dit dat jy ‘n burger is?” het hy
aan Paulus gevra. Om burgerskap te koop was ‘n goeie bron van inkomste vir die
Romeinse regering. “Ek is as Romein gebore,” het Paulus geantwoord, wat hom
outomaties ‘n belangrike burger gemaak het. Burgerskap in die Romeinse Ryk was baie
werd. Baie gou is Paulus se toue los gemaak, maar hy is nogsteeds in die tronk gestop. Die
Romeinse bevelvoerder het hom boeglam geskrik omdat hy ‘n Romeinse burger sonder ‘n
voorhoor aanhou en hom boonop nog amper lyfstraf ook gegee het. ‘n Romeinse burger
mag nie eers geboei geword het sonder ‘n verhoor nie!

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Waar is Paulus gevange geneem? (In die tempel.)
Wat het die skare met Paulus gedoen? (Hulle het hom geskop en geslaan.)
In hierdie verhaal praat Paulus twee verskillende tale, wat was dit? (Hy praat Grieks 		
en Hebreeus.)
Onder watter bekende rabbi het Paulus studeer? (Gamaliël.)
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Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus weereens gevange geneem.” Plak dit nou op die
regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•

Paulus weet dit wat hy doen, bring hom elke keer in die moeilikheid. Tog hou
hy aan. Wat doen hy? Hoekom doen hy dit? Wat kry hy daaruit? Dink julle dit is die 		
moeite werd om elke keer so geslaan en verneder te word?

Lewensles
Paulus was vreesloos in sy verspreiding van die evangelie. Hy het geweet daar wag
moeilikheid op hom in Jerusalem, tog het hy nooit gehuiwer om die evangelie van Jesus
daar te gaan versprei nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie vir al die beskerming wat Christene in ons land geniet. Dankie dat ons
land godsdiensvryheid het en dat ons U openlik kan aanbid. Ons vra asseblief dat U die
Christene in verdrukte lande soos Afganistan, Sirië en Noord-Korea spesiaal sal beskerm.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet jellielekkers wat soos hande lyk. Dit kan ons herinner dat die arme Paulus voos
geslaan is deur die skare en toe nog amper verder geslaan is deur die Romeinse soldate
ook.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons fotorame maak. Paulus se familie was al die Christene wat oor die wêreld
gebly het, gelukkig het ons elkeen ‘n gesin in Christus maar ook ‘n gesin by die huis.
Juffrou kan vooraf vir elke maat ‘n raam uit karton uitknip. Ons gaan die rame nou versier.
By die huis kan jy vir Mamma vra vir ‘n mooi foto om agterin te sit.

Vers vir die week
Handelinge 21: 33
“Die kommandant het na Paulus toe gegaan, hom gevange geneem en beveel dat hy met
twee kettings vasgeboei moet word. Daarna het hy probeer vasstel wie die man is en wat
hy gedoen het.”

Net vir die lekker
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Die arme Paulus is omtrent in elke nuwe dorp deur die soldate gevange geneem. Ons gaan
vandag ook ‘n vangspeletjie speel. Die naam van die speletjie is:
“Koljander Koljander so deur die bos, my ma en pa maak lekker kos.Die kinders verstik
aan ‘n druiwetros. Die laaste-een-se-kop-word-af-ge-kap.” Twee kinders vorm ‘n boog en
die res vorm ‘n ketting deur aan mekaar se skouers vas te hou. Hulle beweeg onder deur
die boog terwyl almal die liedjie sing. Die maat op wie dit eindig word “gevang.” Hy is dan
uit. Hou so aan totdat daar net een maat oorbly. Hy is die wenner.

Paulus voor die Joodse Raad

25

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 23: 1 - 35

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Suikerklontjies of suikerkristalle
Werkkaart van ‘n mannetjie (juffrou kan dit utknip by die huis)
Inkleurkryte
Gom
Wol vir hare vir die mannetjie
Twee lang toue
Twee sirkelvormige kartonnetjies met ‘n gaatjie in die middel

Lesinhoud
Paulus was in die tronk in Jerusalem en die bevelvoerder het die hele Joodse Raad laat
kom om vas te stel waarom die Jode so kwaad was vir hom. Hy is laat haal en moes sy
saak voor die Raad stel. Paulus wou nou nie meer in iemand se goeie boekies kom nie, dit
lyk asof hy reeds aanvaar het dat hy nie gou vrygelaat sou word nie. Paulus was
vreesloos, hy het begin deur te sê dat hy nog nooit doelbewus teen die Here se wil
opgetree het nie. Die hoëpriester, Ananias, het hom vir Paulus se opmerking vererg en
opdrag gegee dat een van sy helpers Paulus op die mond moes slaan oor so ‘n
lasterlike sêding. Paulus het hom bloediglik vererg, maar gou verskoning gevra toe iemand
hom daarop wys dat hy sonder respek met die hoëpriester praat. Onthou, Paulus het sy
opleiding as ‘n Fariseër gekry en hy het die wette van Moses baie goed geken. Ananias was
bekend as ‘n oneerbiedige, geldgierige en humeurige man en hy het by Paulus se verhoor
glad nie opgetree soos ‘n waardige hoëpriester nie. Maar Paulus het hom nogsteeds met
respek behandel. Na hierdie insident het Paulus sy taktiek verander. Hy het geweet dat
die Joodse Raad bestaan het uit owerpriesters, oudstes en skrifgeleerdes en dat hierdie
mense aan twee verskillende Joodse godsdienstige partye behoort het, die Fariseërs en
die Saduseërs (met die meeste lede). Die Saduseërs het nie aan ‘n lewe na die dood geglo
nie, maar die Fariseërs het wel in ‘n liggaamlike opstanding na die dood geglo. Paulus
het verklaar dat hy ‘n Fariseër is en dat hy glo dat die dooies eendag weer gaan opstaan.
Skaars het Paulus hierdie woorde gesê, of ‘n hengse stryery het uitgebreek. Kort voor lank
was die vergadering in chaos gedompel. ‘n Paar Fariseërs het selfs geskreeu: “Hierdie man
is onskuldig. Hy het ‘n engel gesien op die pad na Damaskus.” Die Sadduseërs het ook nie
in engele geglo nie en nou het daar amper ‘n bakleiery uitgebreek. Die bevelvoerder het
gevrees vir Paulus se lewe en dat die raadslede hom uit woede uitmekaar sou skeur. Hy
het sy soldate opdrag gegee om in die vergadering in te gaan, Paulus te gaan uithaal en
hom terug te vat na die kaserne toe.
Daardie nag het die Here aan Paulus in die tronk verskyn en hom moed ingepraat. Die
Here het hom verseker dat hy nog in Rome ook sou getuig. Die volgende dag het ‘n groep
van so veertig fanatiese Joodse mans besluit om ‘n sluipmoord op Paulus uit te voer.
Hierdie mans tree soos hedendaagse terroriste op! Hulle het so sterk oor hulle saak gevoel
dat hulle ‘n belofte aan die God gemaak het dat hulle niks sou eet of drink totdat
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Paulus dood was nie. Met hulle wrede plan het hulle na die Joodse Raad gegaan en gesê:
“Vra asseblief die Romeine dat Paulus weer voor die Joodse Raad moet verskyn. Los die
res vir ons en ons sal sorg dat hy dood is voordat hy die raadsaal bereik.” So ernstig het
hulle oor die saak gevoel, dat hulle bereid was om daarvoor te sterf.
Paulus se suster se seun het van die sameswering gehoor en hy het dadelik na die
Romeinse kaserne gegaan en Paulus daarvaan vertel. Al was hy net ‘n kind, het hy gehelp
om Paulus se lewe te red! Paulus het gereel dat die jongman onmiddelik die bevelvoerder
van hierdie komplot vertel. “Bly tjoepstil oor wat jy my vertel het, en gaan nou huis toe,”
het die bevelvoerder aan die seun gesê. Die bevelvoerder het vining planne begin maak
en twee kapteins nader geroep. “Kry 200 soldate, 70 perderuiters en nog 100 lig
gewapende soldate bymekaar. Teen nege uur vanaand wil ek hê julle moet die gevangene,
Paulus, in groot geheimhouding na Sesarea toe vat. Hierdie ou moet by goewerneur Feliks
uitkom.” Omdat Paulus ‘n Romeinse burger was, is hy met respek behandel en selfs teen
die Jode beskerm. Dit was ‘n geweldige klomp soldate om een man te beskerm. In die
donkerte sou Paulus ‘n groter kans hê om Sesarea veilig te bereik.
Die bevelvoerder, Claudius Lisias, het ‘n brief geskryf wat die soldate moes saamvat na
goewerneur Feliks toe. In die brief het Claudius geskryf dat Paulus as gevolg van
godsdienstige verskille tussen die Jode in die tronk was. Hy het niks gedoen wat die
doodstraf verdien nie, maar dat hy nou ter wille van sy eie veiligheid uit Jersalem moes
kom anders sou hy doodgemaak word. Hy het ook in die brief geskryf dat hy die Joodse
leiers sou laat weet dat Paulus nou in Sesarea verhoor sou word.
In Sesarea aangekom, het goewerneur Feliks sy brief gelees en toe sy soldate beveel om
Paulus solank in Herodes se paleis toe te sluit. Hy sou daar moes bly totdat sy aanklaers
vir die verhoor uit Jerusalem opdaag. Arme Paulus sou amper twee jaar hier in
gevangenisskap bly.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Waaroor het die Fariseërs en die Sadduseërs verskillend geglo? (Die Saduuseërs het
nie in lewe na die dood of engele geglo nie.)
Watse komplot het die Joodse Raad teen Paulus beplan? (Hulle wou hom in ‘n
sluipmoord vermoor.)
Watse plan het die bevelvoerder toe gemaak? (Paulus is in die geheim in die nag na
Seserea geneem.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus voor die Joodse Raad.” Plak dit nou op die regte
plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Hoe het Paulus hierdie vergadering in chaos gedompel? (Deur die Sadduseërs en 		
die Fariseërs teen mekaar te draai.)
Dink julle daar is sekere tye wat dit beter of meer geskik is om oor Jesus te praat
met ander? Hoekom dink jy so? (Paulus het ELKE geleentheid wat hy gehad het 		
gebruik om te getuig.)

Lewensles
God het ‘n plan met ons lewens. Net soos wat Hy vir Paulus in doodsgevaar beskerm het,
sal Hy ook met ons doen. Wat Sy plan is, is egter soms nog vir ons ‘n raaisel.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons gee onsself oor aan U. Maak met ons volgens U wil. Vorm ons na U
gelykenis. Ons het dikwels ons eie plannetjies, help dat dit planne is wat U altyd eerste
stel.
Amen

Idees vir VET pret
Watse kos sal jy baie mis as jy in die tronk moet beland? Wat dink julle eet mense in die
tronk? Dink julle julle kry ooit soetgoed. Ons gaan vandag elkeen ‘n suikerklontjie kry om
ons te herinner hoe bevoorreg ons is met soetgoed. Ons kan ook dink aan mense wat
onskuldig in tronke is en dalk nooit enige lekkernye kry nie.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons ‘n mannetjie maak wat sy hande in die lug in ophou. Onder aan die
mannetjie staan geskryf: Ek stem vir Jesus! Paulus was nooit skaam om te wys vir wie hy
stem of aan wie hy glo nie, nie eens wanneer doodsgevaar hom bedreig het nie. Juffrou
kan by die huis die mannetjies uitknip en die kinders kan dit net versier.

Vers vir die week
Handelinge 23: 11
“Daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê: Hou moed! Hier in
Jerusalem het jy vir My getuig. So moet jy dit in Rome ook nog doen.”

Net vir die lekker
Paulus was ‘n langasem. Dit beteken hy het nie sommer gou moed opgegee met iets nie.
Ons gaan vandag kyk wie het ‘n langasem in die klas. Vir hierdie speletjie word twee toue
van omtrent 3 m elk benodig. Elke tou se punt word deur ‘n gaatjie van ‘n stewige
sirkelvormige karton (+- 7cm in deursnee) gedruk. Die gat moet groot genoeg wees sodat
die sirkel maklik kan beweeg. Vier spelers neem nou die punte van die toue en trek dit
styf. Twee maats staan gereed met hulle monde by die sirkel-karton. Hulle moet probeer
om die sirkel in die vinnigste tyd van die een punt van die tou tot by die volgende punt te
blaas. Hou aan totdat almal ’n beurt gehad het.
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Paulus verskyn voor Festus

26

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 24: 1 tot Handelinge 25: 12

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade-geldjie lekkers
Slak vorms wat juffrou uitgeknip het
Gom
A4 papier
Inkleurkryte
Tou
Boontjiesakkies x 2

Lesinhoud
Paulus is in Sesarea in Herodes se paleis toegesluit. Hy moes hier wag totdat sy aanklaers
uit Jerusalem opgedaag het sodat hy verhoor kon word. Vyf dae later het die hoëpriester,
Ananias, saam met ‘n paar godsdienstige leiers en hulle advokaat, Tertullus, daar
opgedaag. Paulus kon nou voor goewerneur Feliks se regbank gebring word. Die
plannetjies om Paulus te vermoor het misluk maar hulle wou hom nogsteeds dood hê!
Die aanklaers se advokaat het sommer dadelik begin praat en Feliks, al was hy ‘n wrede
man, gevlei oor sy goeie regering. Tertullus was ‘n goeie redenaar. Hy het Paulus beskuldig
dat hy
•
‘n voorbok en leier van die Nasarener sekte is en
•
dat hy die rus en vrede onder die Jode sommer wêreldwyd versteur. Hy was dus ‘n
verraaier. Hy was ‘n gevaar, ‘n opstoker en letterlik ‘n pes vir die Jode. Maar die
ergste,
•
Paulus het kamstig probeer om die tempel onheilig te maak, maar gelukkig is hy
betyds gevang!
Tertullus en die Joodse leiers het gehoop hierdie aanklagtes sou so ernstig wees dat Feliks
oorreed sou kon word om Paulus tereg te stel in die belang van vrede en orde in Palestina.
Hierna was dit Paulus se beurt om te praat. Hy het aan Feliks vertel dat hy maar twaalf dae
terug uit die buiteland terug gekeer het na Jerusalem. Hoe kan iemand in so ‘n kort tyd
onrus stook? Hy wou net tot God bid. In die tempel het hy met niemand gestry of enige
iemand opgesweep nie. Die aanklagte wat wel waar was, was dat hy deel was van die
beweging wat die Joodse leiers ‘n sekte genoem het. Hy het geglo in die opstanding na die
dood en hy was ‘n volgeling van die Nasarener – Jesus Christus. Paulus kon elke
beskuldiging weerlê! En hy het sommer ook die evangelie verkondig terwyl hy homself
verdedig het. Eintlik het Paulus die hele klag teen hom sommer belaglik gemaak.
Nadat Feliks na Paulus se kant van die storie geluister het, het hy besluit om die saak
bietjie uit te stel. Hy was reeds 6 jaar die goewerneur en het taamlik baie van die
Christendom geweet. Die Christene was ‘n vreedsame groep wat nie oproerigheid sou
aanblaas nie. Die enigste ware ooggetuies, die Asiatiese Jode, was ook nie eers daar om
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Paulus aan te kla nie. Feliks het meer van die Christendom geweet as wat hy voor die
Joodse Raad wou erken. Feliks wou egter nie die Jode omkrap nie, en hy het die saak
uitgestel totdat die bevelvoerder van die soldate in Jerusalem, die een wat vir hom die
brief geskryf het, Cassius Lisias, ook daarheen kon kom om in die saak te getuig. Paulus is
weer opgesluit, maar darem met meer voorregte as die gewone gevangenis en sy vriende
kon hom besoek.
‘n Paar dae later het Feliks en sy Joodse vrou, Drusilla, vir Paulus uit die tronk laat roep,
hulle wou hoor wat hy te sê gehad het oor Jesus Christus. In sy gesprek met hulle het
Paulus veral gehoorsaamheid aan God, die komende oordeel en selfbeheersing
beklemtoon. Paulus se woorde het Feliks en Drusilla baie ontstel en hy is vining terug
gestuur na sy sel toe. Drusilla was Feliks se derde vrou en boonop het hy haar by haar
vorige man afgerokkel! Dit is nie lekker om na ‘n boodskap te luister wat jou dade eintlik
veroordeel nie! Feliks het so stilletjies gehoop dat Paulus hom sou probeer omkoop om
hom vry te laat en hy het hom hierna gereeld laat haal vir ‘n geselsie. So het twee jaar
verby gegaan en Feliks sou nou opgevolg word deur Porcius Festus. Arme Paulus is egter
as ‘n guns aan die Jode, agtergelaat in Sesarea in die tronk.
Festus, die nuwe goewerneur, is na Jerusalem vir sake en hier het die hoëpriester en die
ander godsdienstige leiers dadelik hulle kans waargeneem om allerhande onwaarhede oor
Paulus te vertel. Hulle het Festus ook gesmeek om Paulus Jerusalem toe te stuur vir sy
verhoor. Dit was egter net ‘n skelm plan, hulle wou Paulus oppad na Jerusalem vermoor.
Die vorige klomp kon dit nie regkry nie, nou sou die Raad dit sommer self doen! “Nee,
jammer, hy bly waar hy is,” het Festus geantwoord. Hy het wel aangebied dat die Jode
hulle slimste regsgeleerde saam met hom kon terugstuur na Sesarea om Paulus daar aan
te kla.
‘n Paar dae later is Festus terug na Sesarea. Paulus se verhoor sou begin. Soos een man
het die Jode wat van Jerusalem af gekom het vir die saak met allerhande beskuldigings
teen Paulus losgetrek. Niks kon egter bewys word nie en Paulus het ‘n kans gekry om op
die beskuldigings te antwoord. Paulus het voet by stuk gehou dat hy niks verkeerds
gedoen het teen die wet, die keiser of die tempel nie. Festus, die ou twee-gesig, wou egter
in die Jode se goeie boekies bly en het gevra of Paulus nie lus was om eerder na
Jerusalem te gaan vir sy verhoor nie. Paulus het hom sommer vererg! Genoeg was genoeg!
Hoe lank sou Festus kon uithou teen die druk van die Joodse leiers? “Ek beroep my op
die keiser! Hy moet my verder verhoor,” het Paulus geantwoord. Dit sou beteken dat
Paulus in die hoogste hof in die Romeinse Ryk verhoor sou word. Festus het daaroor
nagedink en dit met sy regsadviseurs bespreek en besluit dat Paulus dan liewer deur die
keiser verhoor sou word. Dit sou dan vir hom ook baie makliker wees om die vrede onder
die Jode te bewaar. Paulus se appél het geslaag!

Vragies vir slim oortjies
•
•
•
•

Waarheen stuur God vir Paulus? (Na Festus toe.)
Wat was die Nasarener sekte? (Dit is wat die Jode mense genoem het wat in Jesus 		
van Nasaret geglo het.)
Was Paulus lank in die tronk? (Ja, ons weet uit hierdie verhaal hy was ten minste vir
twee jaar in die tronk.)
Hoekom wou die Joodse leiers Paulus in Jerusalem hê? (Hulle wou hom oppad 		
daarheen vermoor.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus verskyn voor Festus.” Plak dit nou op die regte plek
in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.
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Besprekingspunte
•

Dink julle Paulus was besig om moedeloos te word?
Hoekom?

Lewensles
Paulus was nie beïndruk deur keisers, hoëpriesters, goewerneurs of belangrike mense nie.
Sy boodskap het deurentyd dieselfde gebly – Jesus is die lig van die wêreld.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dankie vir beskerming, dankie vir die moed van ons oortuiging om U naam te
verkondig. Dankie dat ons weet ons hoef nie weg te gaan om van U te getuig nie, ons kan
dit sommer elke dag by die skool ook doen.
Amen

Idees vir VET pret
Goewerneur Feliks het so stilletjies gehoop dat Paulus hom sou probeer omkoop om hom
vry te laat. Maar Paulus het dit glad nie gedoen nie. Ons eet geldjie lekkers om ons
daaraan te herinner dat ‘n omkopery verkeerd is en dat al is jy in vreeslike moeilikheid jy
eerder die gevolge moet dra as om jouself te probeer uitkoop.

Kreatiewe aktiwiteit
Paulus was vir ‘n lang tyd in die tronk. Die tyd het seker vir hom so stadig soos ‘n slak
verby gegaan. Gebruik jou slak vorm en plak dit op papier. Juffrou kan ‘n spiraal met gom
maak op die doppe. Elke maat kan dan met tou al op die spiraal plak.

Vers vir die week
Handelinge 24: 14
“Dit erken ek wel voor U, Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle ‘n dwaalrigting noem. Ek glo nogsteeds alles wat in die wet en die profete
geskryf staan.”

Net vir die lekker
Paulus is rondgestuur tussen verskillende tronke en verskillende bevelvoerders. Ons speel
vandag ook ‘n rondstuur speletjie. Verdeel die klas in twee groepe. Die kinders staan in
twee rye agtermekaar. Die voorste een hou ‘n boontjiesakkie vas. Sodra die teken gegee
word, gee elke speler in die ry die sakkie oor sy kop na die persoon agter hom aan. As die
agterste persoon die boontjiesakkie kry, moet hy vorentoe hardloop, voor gaan staan en
weer die sakkie begin aangee. As die eerste maatjie weer voor uitkom, is daardie groep
die wenners.
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Paulus verskyn voor Festus
(vervolg)

27

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 25: 12 tot Handelinge 26: 32

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Vissies lekkers
A4 papier
Swart, blou en groen verf
‘n Strooitjie vir elke maat
‘n Klomp klein voorwerpe vir ‘n geheue speletjie

Lesinhoud
Verlede week het ons begin met die storie van Paulus se verskyning voor Festus. Onthou
julle?
Paulus het hom sommer vreeslik vererg vir sy onregverdige verhoor! Genoeg was genoeg!
Hoe lank sou Festus kon uithou teen die druk van die Joodse leiers voordat hulle Paulus
Jerusalem toe stuur en hy daar vermoor word? “Ek beroep my op die keiser! Hy moet my
verder verhoor,” het Paulus geantwoord. Dit sou beteken dat Paulus in die hoogste hof in
die Romeinse Ryk verhoor sou word. Festus het daaroor nagedink en dit met sy
regsadviseurs bespreek en besluit dat Paulus dan liewer deur die keiser verhoor sou word.
Dit sou dan vir hom ook baie makliker wees om die vrede onder die Jode te bewaar.
Paulus se appél het geslaag!
‘n Rukkie later het koning Agrippa Sesarea besoek om die nuwe goewerneur, Festus,
amptelike welkom te heet. Festus het vir Agrippa vertel van die interessante geval in die
tronk, ene Paulus, ‘n Romeinse burger wat hom op die keiser beroep het. En dit omdat
daar godsdienstige verskille was tussen ‘n groep Jode. Agrippa sê toe: “Maggies, dit klink
na ‘n interessante man, ek sou hom graag wou ontmoet.” Festus het die ontmoeting
sommer vir die volgende dag gereël.
Die volgende dag het koning Agrippa en Bernice saam met al die vooraanstaande mense
van Sesarea in die amptelike saal byeengekom. Festus het sy unieke gevangene se
probleem aan hulle verduidelik. Die Jode wil hierdie man dood hê. Hy (Festus) kon niks
kry wat die man verkeerd gedoen het wat die doodstraf verdien het nie. Nou het sake so
gestaan: Wat moes Festus aan die keiser in Rome skryf om te verduidelik wat die man
verkeerd gedoen het? Koning Agrippa en die ander belangrikes moes nou vir Festus help
om ‘n klag teen Paulus saam te stel.
Paulus was dankbaar om sy saak vir koning Agrippa te stel. Agrippa was bekend met die
Joodse wette en gebruike. Uit sy hart uit het Paulus sommer net vertel, van sy geloof in
lewe na die dood, sy vroeëre vervolging van die Christene, wat met hom gebeur het oppad
na Damaskus en God se opdrag aan hom om die evangelie te gaan versprei. Paulus het sy
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pleidooi afgesluit deur te sê dat Jesus die lig was vir almal, Jood en nie-Jood, wat in die
donker geleef het. Hy bring redding vir alle mense op aarde.
Paulus se woorde het vir Festus vreeslik omgekrap. “Jy is mal man,” het hy uitgeroep.
Festus het glad nie aan hemelse drome, stemme en visioene geglo nie. Agrippa
daarenteen, was effens verleë en het ‘n grap gemaak en sarkasties gereageer deur te
sê: “Nee jong, as jy so aanhou word ek sommer ‘n Christen!” Na hierdie woorde is al die
hooggeplaastes uit die saal uit. Almal het met mekaar gepraat en was dit eens dat hierdie
arme Paulus ou niks verkeerds gedoen het nie, wat wou doodstraf, hy het nie eers verdien
om in die tronk te wees nie. Agrippa het daarom aan Festus gesê: “As hierdie man hom
nie beroep het op die keiser nie, was hy nou vry.”
Paulus moes nou regmaak vir die seereis na Rome om die keiser te gaan sien vir sy
verdere verhoor.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Watse grappie het Agrippa met Paulus in die verhoor gemaak? (Hy het gesê as
Paulus so aanhou praat, word hy sommer ‘n Christen.)
Wie was almal in die raadsaal om na Paulus te luister? (Agrippa, Festus, Bernice en 		
al die ander vooraanstaande mense van Sesarea.)
Hoe sou Paulus in Rome kom vir sy verdere verhoor? (Dit sou ‘n baie lang seereis 		
beteken.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus verskyn voor Festus.” Plak dit nou op die regte plek
in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•

Dink julle dit was ‘n slim plan van Paulus om hom op die keiser te beroep?
Wat kon Paulus nog gedoen het?

Lewensles
Paulus was nie beïndruk deur keisers, hoëpriesters, goewerneurs of belangrike mense nie.
Sy boodskap het deurentyd dieselfde gebly – Jesus is die lig van die wêreld.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit het dalk nie gelyk soos ‘n baie slim plan van Paulus om te vra om voor die
keiser te verskyn nie. Soms lyk dit of ons ook dom planne vir ons eie lewens maak.
Asseblief laat ons U vertrou in al ons besluite.
Amen

Idees vir VET pret
Daar het ‘n lang en gevaarlike seereis vir Paulus voorgelê voordat hy in Rome sou uitkom.
Vandag gaan ons vissie lekkers eet om ons aan hierdie seereis te herinner.

Kreatiewe aktiwiteit
Ons gaan vandag ‘n onderwater toneel maak om ons te herinner dat Paulus oppad was per
skip om die keiser in Rome te gaan sien. Elke maat kry ‘n papier en ‘n strooitjie.
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Juffrou drup verskillende kleure blou, groen en swart verf op die papier en die maats
moet die druppels verf soos onderwater plante in verskillende rigtings blaas.Wanneer jou
“onderwater plante” droog is kan jy ‘n paar vissies inteken.

Vers vir die week
Handelinge 26: 14 en 15
“Ons het almal op die grond neergeval, en ek het ‘n stem in Hebreeus vir my hoor sê:
Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset. Wie is U, Here?
vra ek toe. Ek is Jesus, sê die Here. Dit is vir My wat jy vervolg.”

Net vir die lekker
Vandag speel ons ‘n geheue speletjie. Juffrou pak ‘n klomp klein voorwerpe op die tafel
uit. Die maats kry ‘n paar minute om daarna te kyk en dan word dit toegemaak met ‘n
doek of weggevat. Die maats moet nou neerskryf wat hulle onthou. Die maat wat die
meeste voorwerpe onthou is die wenner. Voorbeelde van voorwerpe kan enige iets kleins
wees soos ‘n skuifspeld, haarrekkie, knippie, kous, ring, potlood ens. Paulus het nie nodig
gehad om enige iets van sy getuienis op te maak of te probeer onthou nie. Dit was vir hom
die maklikste ding op aarde om van Jesus te praat. Al die feite van sy verhaal was op sy
hart geskryf.

105

Paulus reis na Rome

28

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 27: 1 - 44

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellie lekkers van seediere of malvalekker vissies
4 emmers
Water
2 bekertjies
A4 karton
Verf om aan handjies te verf
Gekleurde papier
Skêre
Inkleurkryte
‘n Waskom of lap om handjies skoon te maak.

Lesinhoud
‘n Kaptein in die keiserlike weermag, ene Julius, sou Paulus en ‘n paar ander gevangenes
per skip na Rome begelei. Gelukkig was daar darem ook ‘n paar gelowige vriende, soos
Lukas, op die skip wat saam met Paulus sou reis tot in Rome. Die reis het voorspoedig
verloop tot in Mira, waar die groep moes oorklim op ‘n ander skip wat na Italië sou vaar.
As gevolg van stormweer op die see het die reis nou baie stadig gevorder. Uiteindelik was
die wind so sterk dat die bemanning besluit het om van roete te verander. Baie tyd het
so verlore gegaan en die gunstige seisoen vir reis was aan die uitloop – winter, met al sy
storms, was net om die draai. Van nou af sou dit baie gevaarlik word om per boot te reis.
Onthou, die matrose van daardie tyd het hulle roete aan die hand van die sterre beplan, in
bewolkte onweer was skeepsvaart baie moeilik.
Paulus het gesien dat hier moeilikheid aan die kom was en hy het almal op die skip begin
waarsku. “Ons skip gaan met vrag en bemanning vergaan as julle nie iets doen nie.” Die
eienaar, kaptein en offisiere het saam beraadslag en besluit om nie Paulus se raad te volg
en in Kreta te bly nie maar dat hulle sou probeer om die hawe van Feniks te bereik. Daar
sou hulle dan rus vir die winter. By Feniks was daar beter beskutting teen die wind en dit
sou ‘n beter plek wees om te oorwinter.
Net die volgende dag het die wind liggies begin waai en die bemanning was volmoed dat
hulle Feniks vinnig sou kon bereik. Hulle geluk was egter van korte duur! ’n
Stormwind naby die eiland Kreta het die boot soos ‘n stukkie papier opgelig en sommer
heeltemal van koers af gedryf. Alle seemansvaardighede was verniet. Naby die eiland
Kadua het die matrose met ‘n groot gesukkel die reddingsbootjie, wat agter aan die skip
vasgemaak was, tot op die dek gesleep. Daarna het die bemanning toue onder om die
skip vasgemaak om so die romp van die boot te versterk. Hulle het die dryfankers, wat die
boot se spoed vertraag, ook gelig omdat hulle bang was die storm sou die boot tot op ‘n
sandbank laat dryf en dat die golwe dan die boot daar te pletter sou slaan. Gelukkig het
hulle nou begin wegdryf van die gevaarlike kuslyn, maar die storm was nog glad nie verby
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nie! Die volgende dag het die matrose die vrag in die see gegooi om die boot so ligter te
maak. Nog ‘n dag later het almal gehelp om al die toerusting van die skip ook in die see
te gooi. Vir dae aanmekaar was die storm so hewig dat hulle nie eers die son of die sterre
kon sien nie, alles was net donker. Almal op die skip het alle hoop laat vaar dat hulle
gered sou word. Hulle was so moedeloos dat hulle selfs ophou eet het!
Paulus het nou die mense begin moed inpraat. Soos gewoonlik het hy ‘n besondere
invloed op mense gehad. Hulle wou nie vroeër na sy raad luister nie maar hy het hulle nou
verseker dat ‘n engel aan hom verskyn het en dat die engel ‘n boodskap gehad het:
niemand op die boot sou sterf nie, maar dat die boot wel heeltemal vernietig sou word.
God sou sorg dat Paulus lewend voor die keiser in Rome verskyn en God sou ook die
lewens van al Paulus se reisgenote spaar. Paulus het die gevoel gehad dat hulle op die een
of ander eiland sou strand.
Na veertien dae op see het die matrose een nag agtergekom dat die skip nader na land
beweeg, dalk het hulle die golwe hoor breek, ons weet nie verseker nie. Hulle het die
diepte van die water gemeet en gesien dat dit vlakker word. Gou het hulle ankers
uitggegooi en besluit om te wag totdat dit lig word. Daar was nou hoop én vrees in hulle
harte. ’n Paar matrose wou nie wag nie en het besluit om stilletjies die reddingsboot te
water te laat en te maak asof hulle nog ankers wou uitsit. Hulle plan was egter om te
probeer wegkom. Paulus het agtergekom waarmee hulle besig was en vir die Romeinse
offisier gesê dat indien iemand die skip verlaat, dit tot hulle dood sou lei. Die offisier het
die eerste keer nie Paulus se raad gevolg nie, maar nou was hy meer geneë! Die toue na
die reddingsbootjie is afgekap en die bootjie het weggedryf – nou kon niemand hom meer
gebruik nie. Die volgende oggend het Paulus hulle aangemoedig om te eet sodat hulle krag
sou hê vir wat voorgelê het. Paulus het toe ‘n stuk brood geneem en daar, voor almal, tot
God gebid. Nadat al 267 mense aanboord geëet het, het hulle die laaste kos (koring) ook
oorboord gegooi sodat die skip so lig as moontlik sou wees.
Nou was dit lig en hulle kon die land sien. Dit het nie bekend gelyk nie, maar hulle kon
darem ‘n baai met ‘n strand sien. Hierdie sou die ideale plek wees om die skip te laat
strand. Die seile is gehys en die ankertoue losgemaak en hulle het volstoom na die land
gevaar! ‘n Ent van die strand af het die voorkant van die skip tot stilstand gekom teen ‘n
sandbank wat die matrose nie gesien het nie. Die golwe was nou so woes dat die
agterkant van die skip besig was om uitmekaar geslaan te word. Nou het die Romeinse
soldate besluit dat hulle al die gevangenis gaan doodmaak sodat niemand kon ontsnap
nie. Julle weet mos die wette van daardie tyd was dat die soldate ook doodgemaak word
as hulle gevangenis ontsnap. Die bevelvoerder, Julius, het hulle egter gekeer, want hy het
van Paulus gehou en het groot agting vir hom gehad. Hy wou nie hê hulle moet hom ook
doodmaak nie. Hy sê toe: “Die wat kan swem, spring in die water en swem land toe. Die
wat nie kan swem nie, gryp ‘n stuk hout van die skip en dryf land toe.
Op hierdie manier het almal wat op die skip was, die land veilig bereik.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Hoekom het die seereis langer gevat as wat hulle gedink het? (Daar was storm		
winde.)
Hoekom wou die soldate die gevangenis doodmaak toe hulle sien die skip gaan 		
sink? (Soldate het die doodstraf gekry as hulle gevangenis ontsnap het.)
Hoe het die mense van die skip af tot op die land gekom? (Party het geswem en 		
ander het gedryf deur aan stukke hout vas te hou.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus reis na Rome.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskart en volg vandag se roete..
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Besprekingspunte
•
•
•

Dink julle Paulus het reeds vroeër tydens die storm tot God gebid? En hoekom dink
julle het die storm nie dadelik bedaar nie?
Watse “storms” kan daar in ons lewens vandag wees?
Hoe moet jy in ‘n “storm” reageer? Hoe het Paulus reageer?

Lewensles
Ons gaan definitief storms in ons lewens hê. Wend jou in jou nood tot God en Hy is by
magte om wonderwerke ver bo ons verwagtinge te laat gebeur.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit klink te onwaar om te sê: Dankie vir storms in ons lewens. Ons wil dit
eintlik nie hê nie, maar ons weet dat dit ons sterker maak en dat U ons sal dra deur enige
storm.
Amen

Idees vir VET pret
Jellie lekkers van seediertjies. Dit kan ons herinner aan al die seediere waarvoor Paulus
en sy vriende op see dalk bang was. Of vissies as jy nie jellie lekkers kan kry nie.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons engele maak. Paulus is op die skip deur ‘n engel vertel dat almal se
lewens op die skip gespaar sou word in die storm. Maak handjieafdrukke op ‘n papier.
Plak die rok van jou engeltjie. Teken ‘n gesiggie bo aan jou engeltjie se lyf.

Vers vir die week
Handelinge 27: 23 en 24
“Verlede nag het daar ‘n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat
ek dien. Die engel het vir my gesê: Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die
keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier
saam met jou op die skip is.”

Net vir die lekker
Hierdie speletjie kan lekker mors, so speel dit asseblief buite. Verdeel die klas in twee
groepe. Elke groep kry twee emmers en ‘n bekertjie. Staan in twee lang rye met ‘n leë
emmer voor elke groep. Twee vol emmers staan ‘n entjie weg. Elke kind kry ‘n beurt om
met die bekertjie te hardloop en uit die vol emmer te skep en dit na die leë emmer te vat.
Die bekertjie word met die ry aangestuur. Die eerste groep wat al hulle water na die leë
emmer gedra het, is die wenners.
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Paulus op die eiland Malta

29

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 28: 1 - 15

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les.
Jellie slangetjies
Werkkaart van ‘n slang
Skêre
Gom
Blinkers
Inkleurkryte

Lesinhoud
Paulus en sy reisgenote was op die see op ‘n skip wat besig was om in ‘n hewige storm te
vergaan. Op ‘n manier het almal wat aan boord van die skip was, veilig die land bereik.
Hier het hulle agtergekom dat hulle op die eiland Malta gestrand was. Die mense was baie
vriendelik en het die oorlewendes verwelkom. Dadelik is daar vuur gemaak want almal
was yskoud op hierdie winteroggend en dit het nog liggies begin reën ook. Almal het hout
vir die vuur bymekaar gemaak – Paulus ook. Toe Paulus weer ‘n bondel hout op die vuur
sit, het daar skielik ‘n giftige slang tussen die hout uitgepeul en Paulus aan die hand gebyt.
Die slang het Paulus definitief gepik, want hy het sommer vir ‘n rukkie aan sy hand bly
hang! Die inwoners het die slang gesien, geweet dit is ‘n giftige slang en by hulle self
gedink: Hierdie ou is seker ‘n moordenaar! Hulle het gedink die arme Paulus se geluk
het gedraai en dat die gode hom tog nou straf. Ja-nee, gedink hy het veilig uit die storm
gekom, maar nou braai sy kierankies tog!
Paulus het die slang van sy hand afgeskud en dit sommer in die vuur laat val. Almal het
verwag dat hy enige oomblik sou dood neerslaan, maar Paulus het niks oorgekom nie.
Paulus was springlewendig en na ‘n rukkie het die bygelowige inwoners van opinie
verander. Hierdie man was nie ‘n moordenaar nie, hy was ‘n god!
Die hoofman van die area was ‘n man met die naam Publius. Hy het van die mense na sy
huis genooi en daar het hulle vir die volgende drie dae gebly. Publius se pa was sieklik en
het gesukkel met sy maag en hoë koors. Paulus het vir die ou man gebid en sy hande op
hom gesit en wraggies, daar word die ou man gesond. Die nuus van hierdie wonderwerk
het soos ‘n veldbrand versprei en kort voor lank het die eiland-mense tou gestaan voor
Paulus met al hulle siekes. Paulus het almal genees.
Na drie maande se verblyf moes die geselskap verder aanreis na Rome en Paulus en sy
vriende het ‘n koninklike afskeid gekry. Hulle is oorlaai met geskenke en met genoeg
voorraad vir die res van hulle reis. ‘n Skip uit Aleksandrië het hier in Malta oorwinter en
Paulus hulle kon verder saamreis. Teen hierdie tyd het die gelowiges in Rome gehoor dat
hulle oppad was en sommige was so opgewonde dat hulle Paulus sommer langs die pad
ingewag het. Vir Paulus was hierdie ‘n baie emosioneel oomblik. Hy kon nie glo dat hy
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uiteindelik die Christene in Rome persoonlik ontmoet nie.
In Rome aangekom, is Paulus toegelaat om in ‘n privaat huis te bly, maar daar was heeltyd
‘n wag by hom. Amper soos huisarres. Onthou, hy was nogsteeds ‘n gevangene.

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Op watter eiland het Paulus se skip gestrand?
Hoekom het die mense vuur gemaak?
Het die slang regtig vir Paulus gepik? Hoe weet ons dit?

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus op die eiland Malta.” Plak dit nou op die regte plek
in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•
•

Dink julle hierdie was ‘n wonderwerk? Hoe so?
Was daar net een wonderwerk in hierdie verhaal ter sprake? (Soldate maak
niemand dood nie, niemand verdrink nie, mense is vriendelik.)
Gebeur daar soms wonderwerke in ons lewens wat ons miskyk? Soos wat?

Lewensles
God het vir jou ‘n plan, berus jy net daarin.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kyk elke dag wonderwerke mis! Ons gesondheid, ons huisgesinne, ons
voorregte, maats, familie, mense wat vir ons lief is. Asseblief help ons om met geestelike
oë na die lewe te kyk.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet jellie slangetjies om ons te herinner aan die slang wat Paulus op die eiland Malta
gepik het.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons ‘n hang-slangetjie maak. Op die eiland Malta is Paulus deur ‘n slang
gepik, maar niks het met hom gebeur nie. Sny eerstens al op die vorm van die slang uit.
Nou kan jy jou slang versier met potlode en klein papiertjies.

Vers vir die week
Handelinge 28: 5 en 6
“Paulus het egter die slang in die vuur afgeskud en niks oorgekom nie. Hulle het gewag
dat hy moet opswel en skielik dood neerslaan, maar nadat hulle ‘n lang ruk gewag het en
gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander
en gesê hy is ‘n god.”
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Net vir die lekker
Toe Paulus en sy geselskap op die eiland uitspoel, moes hulle baie bang gewees het. Daar
kon allerhande wrede diere skuil. Deel die maats op in groepies van twee. Elke groepie
kies ‘n dieregeluid (byvoorbeeld ‘n uil, ‘n leeu, ‘n voël). Een maat gaan buite toe en die
ander maat word geblinddoek of moet die ogies styf toehou. Die maats wat terug in die
klas kom versprei deur die klas en begin dan hulle geluide maak. Die geblinddoekte maat
moet dan hulle geluide ook maak en so moet hulle mekaar probeer vind.
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Paulus in Rome

30

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Handelinge 28: 15 - 31

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Ongesuurde brood soos Naan brood
Werkkaart van ‘n Romeinse soldaat
A4 papier
Inkleurkryte
Skêre
Balonne vir elke kind
‘n Teiken bord

Lesinhoud
Paulus was nou in Rome. Om te dink die evangelie is verkondig van Jerusalem tot in
Rome! Paulus is toegelaat om in ‘n privaat huis te bly, maar daar was heeltyd ‘n Romeinse
wag wat hom opgepas het, party Bybelkenners dink hy was dalk self met ‘n ligte ketting
aan sy pols aan die wag vasgeboei. Amper soos wat ons vandag huisarres sal noem. Drie
dae na sy aankoms het Paulus al die Joodse leiers van die stad na sy huis genooi. Toe
almal daar bymekaar was, het Paulus sy saak gestel.
•
Ek het niks verkeerds gedoen teen ons tradisies nie.
•
Ek is in Jerusalem gevang en aan die Romeine uitgelewer.
•
Hulle het vasgestel dat ek niks gedoen het om die doodstraf te verdien nie.
•
Hulle kon my nie loslaat nie want party Jode het so erg daarteen beswaar gemaak
dat ek my op die keiser moes beroep.
•
Ek gaan glad nie die Jode by die keiser in die moeilikheid bring nie.
•
Ek is steeds ‘n lojale lid van die Jode maar ek glo in die Messias waarvan ons ouers
ons reeds uit die Woord uit geleer het.
Die Jode het aan Paulus laat blyk dat hulle geen negatiewe boodskappe oor Paulus uit
Judea uit ontvang het nie en dat van hulle nie eers geweet het hy is oppad nie. Maar hulle
sou baie graag meer oor die Christen sekte wou weet, want daarvan het hulle baie lelike
goed gehoor.Die groep het afgespreek om ‘n paar dae later weer bymekaar te kom. Paulus
het van vroeg die oggend tot laat die aand met hulle net oor Jesus gepraat. Hy het hulle
probeer oorreed om in die evangelie van Jesus te glo. Hy het ook vir hulle probeer wys
dat Moses en die profete reeds oor Jesus geskryf het. Party van die Jode kon oortuig word,
maar die meeste het voet by stuk gehou dat die Christendom ‘n sekte was. Paulus het uit
Jesaja aangehaal en so probeer bewys dat die profete reeds Jesus se koms voorspel het
en ook dat die Jode hulle harte sou verhard.
Paulus het tot die slotsom gekom dat God se woord nie net vir die Jode was nie, maar
ook versprei moes word aan nie-Jode. Hy het vir ‘n verder twee jaar in sy gehuurde huis
in Rome gebly. Hier het hy vrylik verkondig dat Jesus die Messias, die gestuurde van God
was. In hierdie tyd het niemand Paulus verbied om oor Jesus te praat nie. Nie eers
gevangenisskap kon Paulus afskrik om Christus se naam te verkondig nie!
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Lukas eindig sy vertelling oor Paulus se reise hier en ons is nie regtig seker wat verder met
Paulus gebeur het nie. Sommige Bybelkenners dink hy is na 2 jaar sommer net vrygelaat.
Lukas wil dalk vir ons verduidlik dat wat met Paulus as mens gebeur het nie so belangrik
is nie, maar wat met die evangelie gebeur, moet voorop staan. Paulus was ‘n gestuurde
van God en watse goeie werk het hy nie gedoen nie!

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Was Paulus in Rome in die tronk? (Nee, hy was in ‘n private huis met ‘n wag.)
Noem een van die dinge wat hy aan die Joodse leiers oor homself vertel het.
Uit watter Ou Testament boek het Paulus spesifiek aangehaal om te wys dat Jesus 		
se koms deur die profete voorspel is? (Uit Jesaja.)

Plakkers
Kom ons soek die plakkers vir “Paulus in Rome.” Plak dit nou op die regte plek in jou
Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete.

Besprekingspunte
•
•

Dink jy dit was vir Paulus die moeite werd om na Rome te kom?
Hoekom? (Vir twee jaar kon hy ongehinderd die evangelie verkondig.)

Lewensles
Paulus se verkondiging van die evangelie van Jesus Christus het die hele bekende wêreld
van daardie tyd bereik en verander. Kan jy dit ook doen vandag?

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, Paulus was aan die einde van sy derde reis nogsteeds nie moeg om U woord
te versprei nie, ons wil daardie selfde vuur in ons harte hê vir die verkondiging van U
woord. Help asseblief dat ons elke dag getrou sal woeker vir U koningkryk.
Amen

Idees vir VET pret
Paulus was ‘n getroue Jood wat aan Christus geglo het. Hy het nog al die Joodse tradisies
ook gehou, soos die Pasga en die eet van ongesuurde brode. Ons gaan vandag proe hoe
proe ongesuurde broodjies.

Kreatiewe aktiwiteit
Vandag gaan ons Romeinse soldate maak. Vou jou papier en sny dan ‘n lang string soldate
uit. Jy kan nou die res van die soldate inteken. Jy kan elkeen bietjie verskillend teken.
Paulus is in Rome deur soldate opgepas.

Vers vir die week
Handelinge 28: 23
“Hulle het toe ‘n datum met hom afgespreek, en op daardie dag het daar nog meer mense
na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die more tot laat die aand het Paulus
die koningkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus.”
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Net vir die lekker
Teken ‘n bord soos ‘n veerpyltjie bord met punte op en plak dit teen die muur vas. Elke
maat kry ‘n ballon wat hulle moet opblaas. Maats staan in ‘n ry voor die bord. Blaas die
balonne bietjie op en laat dit dan gaan. Probeer om die bord te tref. Dit is nogal moeilik.
Die ballon vlieg waar jy nie mik nie. Met Paulus was dit ook so, soms het God hom in ’n
rigting gestuur waarin hy nie eintlik beplan het om te gaan nie.
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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 vinnig 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 totdat 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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