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Die Boeke van die Ou Testament
Liewe Aanbieder

Die Bybel is die grootste teologiese en historiese boek wat nog ooit geskryf is. Geen wonder dan dat
die Bybel die boek is wat die meeste van alle boeke ter wêreld verkoop word. Dit bestaan nie uit een
boek nie, maar uit ‘n klomp boeke (66), geskryf deur amper 40 mense, wat oor ‘n verloop van
omtrent 1500 jaar geskryf is. Die woord “bybel” beteken “boek.” Die Bybel is oorspronklik in ‘n
ander taal en binne ‘n ander kultuur as ons s’n opgeteken. As moderne gelowige moet jy nie dink die
Bybel is ‘n vraag-en-antwood boek wat vinnig jou probleme met goedgekiesde versies kan
vergemaklik nie! Die Bybel het tydlose beginsels en norme wat self vandag nog geldig is, hoewel dit
kultuur en tyd gebonde gebruike in het. Dink aan die boere wat elke sewende jaar nie mag geplant
het nie, of vrouens wie se koppe altyd bedek moes gewees het. Soos wat jy nie rond en bont aan ‘n
storieboek begin lees nie, moet jy dit ook nie met die Bybel probeer nie. Bybelboeke is
aanvanklik sonder versies en hoofstukindelings geskryf en was deur die outeurs bedoel om soos ‘n
storie aanmekaar gelees te word tot aan die einde, voordat daar na seker dele terug gegaan is. Eers
in die 13de eeu is hoofstuk indelings gedoen en in 1551 het vers-indelings vir die eerste keer
verskyn.
In hierdie jaar gaan ons al 39 boeke van die Ou Testament beter leer ken. Dit moet amper vir jou
voel asof jy ‘n boekverslag oor elke boek gaan skryf. Ons gaan leer:
•
•
•
•
•
•

Wie was die skrywer? (wie het die boek geskryf?)
Wie was die gehoor? (vir wie is die geskryf?)
Doel? (hoekom skryf hierdie persoon die boek?)
Plasing? (waar speel die boek af?)
Kernvers
Belangrikste karakters

Stap gerus saam met ons op die Odos pad en leer meer oor die boeke en karakters van die
Ou Testament!
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Inleidingsles :
Die Boeke van die Ou Testament
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Jy moet die 39 boeke van die Ou Testament kan opsê!

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Aardbol
Vergrootglas
Koek versiersel (honderd-duisende)
Kaart van die wereld van die Ou Testament (in jou Bybel is daar gewoonlik een)

Lesinhoud
Voor ons die jaar begin:
Laat elke kind sy boekie oopmaak en sy naam in sy boekie skryf. Verduidelik dat ons
die jaar gaan stap deur die boeke van die Ou Testament. Gaan na die binnekant van die
boekie se voorblad en verduidelik die klas hoe hulle die boekie moet gebruik. Die vragies
en “sien Jesus” gaan hulle in die klas saam met die groepleier doen en die res van die les
moet hulle by die huis doen. Motiveer die kinders dat hulle die jaar gaan begin om self
by die huis ‘n pad saam met die Here te stap. Ons wil graag die kind wys en help hoe om
stiltetyd saam met die Here te hou.
Inleiding:
Kom ons gaan na ons Bybelboekrak op bl.2. Verduidelik dat die Bybel uit die Ou Testament (al die boeke geskryf voor Jesus se geboorte) en die Nuwe Testament (al die
boeke geskryf na Jesus se geboorte) bestaan. Gaan saam met die klas deur die groeperings nl. Ou Testament:pentateug, historiese boeke, poêtiese boeke en profete en Nuwe
Testament:evangelies, historiese boek, briewe en profesie. Ons gaan elke keer as ons n
boek behandel dit op die boekrak gaan soek.
Verduidelik aan die hand van die Bybelboekrak dat die Bybel uit 66 verskillende boeke,
geskryf deur verskillende mense, saamgesit is. Party mense, soos Moses, het meer as een
boek geskryf en dit het dan ‘n klein reeks gevorm.
Kom ons kyk ook na die wêreld van die Ou Testament. Wys op jou aardbol waar Israel is.
Kyk met die vergrootglas na die aardbol. Naby wat is dit? Kom ons kyk ook na die kaart
van die wêreld van die Ou Testament. Hier het al die stories afgespeel.
Lesinhoud:
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Die Bybel is die grootste teologiese en historiese boek wat nog ooit geskryf is. Geen
wonder dan dat die Bybel die boek is wat die meeste van alle boeke ter wêreld verkoop
word. Dit bestaan nie uit een boek nie, maar uit ‘n klomp boeke (66), geskryf deur amper
40 mense, wat oor ‘n verloop van omtrent 1500 jaar geskryf is.

Die woord “bybel” beteken “boek.” Die Bybel is oorspronklik in ‘n ander taal en binne ‘n
ander kultuur as ons s’n opgeteken. As moderne gelowige moet jy nie dink die Bybel is ‘n
vraag-en-antwood boek wat vinnig jou probleme met goedgekiesde versies kan vergemaklik nie! Die Bybel het tydlose beginsels en norme wat self vandag nog geldig is, hoewel dit
kultuur en tyd gebonde gebruike in het. Dink aan die boere wat elke sewende jaar nie mag
geplant het nie, of vrouens wie se koppe altyd bedek moes gewees het. Soos wat jy nie
rond en bont aan ‘n storieboek begin lees nie, moet jy dit ook nie met die Bybel probeer
nie.
Bybelboeke is aanvanklik sonder versies en hoofstukindelings geskryf en was deur die
outeurs bedoel om soos ‘n storie aanmekaar gelees te word tot aan die einde, voordat
daar na seker dele terug gegaan is. Eers in die 13de eeu is hoofstuk indelings gedoen en
in 1551 het vers-indelings vir die eerste keer verskyn.
Die Heilige Gees was die inspirasie vir die min of meer 40 skrywers van die Bybel, maar
onthou dat menslike skrywers betrokke was en dat, hoewel wat hulle geskryf het
geïnspireer is deur God, hulle nogsteeds elkeen hulle eie persoonlikheid en skryfstyl
behou het en dit kom na vore in hulle geskrifte. Dit doen egter nie afbreuk aan die Bybel
of maak die inhoud daarvan minder waar nie. Uiteindelik is daar net een outeur – God!
Die Here het mense op ‘n wonderbaarlike manier gebruik om Sy Woord op skrif te stel net
soos wat Hy vandag nog mense gebruik om sy Woord te versprei. Hierdie Bybelskrywers
het van verskillende agtergronde gekom om Sy Woord vir die nageslag op te teken. Moses
was ‘n skaapwagter, Amos ‘n vyeboer en Matteus ‘n belastingontvanger. Wanneer jy as
jongmens die Bybel versigtig en noukeurig bestudeer en die Heilige Gees ook in jou lewe
teenwoordig is, kan die Bybel ‘n ongelooflike bron van krag, wysheid en waarheid vir jou
inhou, maak nie saak wie of wat jy is nie.
Die Bybel word verdeel in ‘n Ou Testament en ‘n Nuwe Testament.
Teen 350 v.C. is al die boeke (39) van die Ou Testament reeds geskryf. Behalwe vir drie
boeke wat in Aramees geskryf was, is die res oorspronklik in Hebreeus geskryf. Palestynse
Jode het van die vroegste tye af die eerste vyf boeke en die meeste van die profetiese
boeke as gesagvol erken. Die Ou Testament is meestal historiese verhale wat die
fondament lê vir die Nuwe Testament. Die vroeë Christelike kerk van Jesus het hierdie 39
boeke aanvaar as God se Woord, hulle lewens daarop gegrond, profetiese verwysings oor
Jesus daaruit gekry en hulle inspirasie vir elke dag daaruit geput. Die Ou Testament was
vir die Jode heilig. Om te dink dit is dieselfde boek wat deur Jesus en Paulus en Petrus
gelees is!
Die 27 boeke van die Nuwe Testament is meestal in Grieks geskryf en voltooi binne 100
jaar na Jesus se geboorte. In 393 n.C. en 397 n.C. is daar op twee sinodes besluit om die
boeke van die Nuwe Testament soos ons dit vandag ken, formeel te erken. Die Rooms
Katolieke kerk erken ook ‘n paar ander Nuwe Testamentiese geskrifte, die Apokriewe
boeke.
Hierdie boeke is egter nie opgeneem in die Protestantse Bybel nie omdat hulle dikwels
onder vals name geskryf is en soms leerstellinge bevat wat teenstrydig is met die ander
erkende Bybelboeke.
Die eerste Bybelvertaling is reeds in 285 v.C. gedoen. Die Ou Testament is toe van
Hebreeus na Grieks vertaal en is die Septuaginta genoem. Sewentig vertalers het daaraan
gewerk. Dit is gedoen in opdrag van die Egiptiese koning omdat hy boeke van al die
wêreld se belangrikse godsdiens-sienings in sy biblioteek in Alexandrië wou hê. Die eerste
gedrukte boek (1450) was ook die Bybel en is die Gutenberg Bybel genoem omdat
Johannes Gutenberg die uitvinder van die drukproses was.
In hierdie jaar gaan ons al 39 boeke van die Ou Testament beter leer ken. Dit moet amper
vir jou voel asof jy ‘n boekverslag oor elke boek gaan skryf. Ons gaan leer:
Wie was die skrywer? (wie het die boek geskryf?)
•
•
Wie was die gehoor? (vir wie is die geskryf?)
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•
•
•
•

Doel? (hoekom skryf hierdie persoon die boek?)
Plasing? (waar speel die boek af?)
Kernvers
Belangrikste karakters

Odos boekie
Gaan na die inleidingsles en vul in:
Die woord Bybel beteken: Boek.
Daar is verskillende soorte boeke in die Bybel soos profetiese, poëtiese, historiese en
wettiese boeke.
Die Bybelskrywers is deur die Heilige Gees geïnspireer.
Die Ou Testament is klaar geskryf in 350 v.C. en die Nuwe Testament in 100 n.C.
Die eerste gedrukte boek was die Bybel en is genoem die Gutenberg Bybel.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Lukas 24 vertel die storie van die Emmausgangers en hoe hulle mismoedig was nadat
Jesus gekruisig is. Hulle het so gehoop dat Hy die Messias sou wees. Jesus verskyn dan
aan hulle en gesels met hulle deur die hele Ou Testament en vertel hulle hoe die hele Ou
Testament na Hom wys. Ons gaan in hierdie boekie vir julle elke keer probeer uitwys hoe
elke boek in die Ou Testament na Jesus wys. Dis amper soos daardie speletjie waar jy
moet kyk waar iets weggesteek is in ‘n prentjie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kan partykeer soveel vrae vra! Help ons om U Woord onvoorwaardelik te glo
terwyl ons ons verdiep in die lees daarvan.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet korreltjies versiersel. Probeer 39 klein korreltjies uittel. Dit kan ons herinner aan die
39 boeke van die Ou Testament. Hoeveel nou weer in die OT en hoeveel in die NT? ( 39 en
27)

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan die begin van die Nuwe Testament in hulle Bybels kry. .

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
2 Timoteus 3: 16 - 17
“Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig,
dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die
man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie
werk.”

My stiltetyd lekkerkry
Gaan laai die Bybel af as ‘n app op jou selfoon. Nou kan jy die Bybel enige tyd saam met
jou dra. In die ou tyd het sommige Ortodokse Jode die Bybel piepklein geskryf en op ‘n
boksie teen hulle voorkop vasgebind! Dankie tog ons hoef dit nie vadag te doen nie!
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Die Pentateug

1

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
‘n Opsomming van die boeke Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘
n Storieboek met ‘n inhoudsopgawe en hoofstukindelings
Eiertjie lekkers

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Bring ‘n storieleesboek saam en maak dit by die inhoudsopgawe oop. Wys vir die maats
dat daar soms onderafdelings is van ‘n storie. Daar is hoofstukindelings, maar saam maak
die boek een verhaal. So is dit ook met die Bybel. Sekere dele kan nie sonder ander dele
gelees word nie, dan maak dit net nie sin nie. Weet julle dat die Ou Jode aanvanklik net
die eerste 5 boeke van die Bybel gehad het en dat hulle hele geloof hierop gebou is. Hulle
rabbi’s moes ook hierdie 5 boeke uit hulle koppe, woord-vir-woord, kon opsê!
Lesinhoud:
Die pentateug is die Griekse naam vir die eerste vyf boeke van die Ou Testament:Genesis,
Eksodus, Levitikus, Numeri en \deuteronomium. Dit is boeke wat handel oor die “begin”
van alles. Die begin van:
die heelal,
die begin van die wêreld om ons,
die begin van die menslike ras,
die begin van God se plan om ons te red,
die begin van die Hebreërs en die volk Israel en
ook die begin van God se reëls, sy wette en riglyne vir ons lewens.
Die Jode het hierdie eerste 5 boeke die Torah, Wet, Opdragte of Instruksies van God
genoem. Die Pentateug is soos ‘n mini-series of televisieprogram wat ‘n aanmekaar-storie
vertel maar opgedeel is in korter stukkies. Elke dag is daar ‘n “program” en omdat dit so
spannend is, kan ons nie wag om te hoor wat gaan gebeur nie. Die pentateug vertel die
storie van die skepping, die sondeval en God se reaksie op ons sonde in die vorm van sy
oordeel en genade. God sluit verbonde of beloftes, eers met Noag, toe met Abraham en sy
nageslag en uiteindelik by Sinai berg met Moses en Israel.
Die pentateug wys op God as die Alleenskepper van die heelal. Dit leer ons dat mense
geskep is met een doel voor oë en dit is om God te verheerlik, Hom te prys en aan Sy
voete te sit. Die pentateug beskryf hoe Israel gekies is om God se mag op aarde te aanskou. In ‘n bygelowige wêreld wat afgode aanbid het, moes Israel die voorbeeld wees van
gehoorsaamheid en getrouheid aan die enigste ware God.

Odos boekie
Kyk na ons Odos boekrak. Kan jy die eerste vyf boeke van die Ou Testament uitwys?

9

Gaan na les 1 en vul in:
Die naam vir die eerste 5 boeke van die Bybel is die Pentateug.
Die Pentateug vertel vir ons van die:
Skepping,
Sondeval van die mense,
God se reaksie op die sonde.
God sluit ‘n verbond met die mense.
Die eerste 5 boeke van die Bybel is Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en
Deuteronomium.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Jesus self verwys in die Nuwe Testament graag terug na die eerste vyf boeke van die Ou
Testament. As Jesus aan hierdie boeke as werklik gedink het, wie is ons om te twyfel.
Veral in die eerste 5 boeke sien ons Jesus se werk as die verlosser raak. Soos Moses en
Josua die volk moes lei het Jesus gekom en vir Sy dissipels en vir ons kom sê om Hom
te volg. Hy lei ons na die beloofde Land en leer ons hoe om gehoorsaam te wees. In die
leesstuk sien ons dat God vir Abram sê dat in hom al die nasies van die aarde geseën sal
wees. Na wie dink julle word hier verwys? Dit is reg – dit is Jesus. Uit Abram se nageslag,
volgens die belofte, word Jesus uiteindelik gebore en word al die nasie van die aarde geseën.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, lees is vir ons baie lekker, maar net as dit ‘n storieboek is. Ons kan so lui
wees en so gou vaak word as ons die Bybel lees. Asseblief verander ons gesindheid. Ons
wil U loof en prys en U naam groot maak.
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan 5 eier-lekkertjies eet. Eiers simboliseer nuwe lewe en ‘n nuwe begin en dit is wat
ons wil onthou van hierdie les. Die Pentateug was die boeke wat oor ‘n nuwe begin
gehandel het.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die laaste bladsy van die Pentateug in hulle Bybels
kry. Merk die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Genesis 12: 2 en 3
“Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak,
en jy moet tot ‘n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek.
In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”

My stiltetyd lekker kry
Selfs al LEES jy nie uit die Bybel uit nie, kan jy nogsteeds besig wees met stiltetyd.
Probeer die eerste 5 versies van Genesis uit jou kop uit leer! Gaan Google “verwysings in
die Ou Testament na Jesus” en kyk hoeveel klieks daar is! Jy gaan verstom staan! Selfs al
LEES jy nie uit die Bybel uit nie, kan jy nogsteeds besig wees om die Bybel te bestudeer.
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Genesis

2

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Genesis

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Paar blokkies
Slangetjie lekkers

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Inleiding:
Gooi ‘n klomp blokkies deurmekaar op die tafel uit. Lyk dit of iemand hier iets gemaak
het? Nee, als is deurmekaar. Laat die kinders hulle ogies toemaak, sit nou ‘n geboude
huisie daar neer. Lyk dit of iemand hier iets gemaak het? Ja. Die kans dat die huisie per
toeval so gebou is toe iemand sommer net die blokkies neergegooi het, is baie skraal. As
ons na God se wêreld kyk, lyk dit soos iets wat sommer net toevallig bymekaar uitgekom
het of soos iets wat deur iemand gemaak is? Iemand het ons perfekte wêreld gemaak en
daardie Iemand is God.
Wie was die skrywer: Anoniem, hoewel party sê Moses.
Wat was die doel van die boek: Om te vertel wie die heelal geskep het, waar sonde begin
het en van die krag van God se liefde vir die mens.
Betekenis van die naam Genesis: “Die begin” of “die oorspong.”
Waar speel dit af: Wat ons vandag ken as die Midde-Ooste.
Belangrikste karakters: Adam, Eva, Noag, Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob en Josef.
Genesis is die eerste boek van die Bybel. Die woord Genesis beteken “Die begin” of die
“oorsprong.” In die antieke tye is Bybelse geskrifte op perkament geskryf wat opgerol is.
Die naam van die boek was dan gewoonlik die eerste woord of frase wat bo aan die rol
sigbaar was. Dit was dan maklik om die boekrol te identifiseer deur net na die eerste
woord te kyk! Genesis is die fondament waarop die res van die Bybel gebou is. Dit is ‘n
boek van bemoediging en hoop. God gebruik gewone mense om wonderlike dinge deur
Hom te doen. In die boek Genesis leer ons van die skepping, die eerste mense, die lewe
in Israel en van die Israeliete se verblyf in Egipte. Ons weet nie regtig wie die Genesis boek
geskryf het nie. In die antieke wêreld was anonieme geskrifte nogal volop. Party mense
sê dit was Moses, en ander sê weer nee, Moses kan mos nie oor sy eie dood skryf nie! En
hoekom sal hy stories twee maal vertel? Daar is 2 skeppingsverhale, 2 vloedstories en 2
Hagar en Ismael verhale! Genesis het ook verskillende skryfstyle en verskillende name vir
God, soos Elohim en Yahweh. Vandag aanvaar ons eintlik maar dat die boek deur
verskillende mense as stories van geslag tot geslag oorvertel is (1250 v.C.) en waarskynlik
later na die ballingskap op kleitablette neergeskryf is (587 v.C. – 538 v.C.) om vir die
nageslag te bewaar. Genesis kan verdeel word in:
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Die Skepping
Die eerste deel van Genesis moet nie as ‘n wetenskaplike boek gelees word nie. Dit
beklemtoon eintlik maar net vir ons dat die heelal nie toevallig onstaan het nie, maar
geskep is deur die lewende God. Alle eer aan Hom! Sekere dele is wel wetenskaplik waar.
Daar word byvoorbeeld drie maal in Genesis gepraat van presies waar die Tuin van Eden
op aarde geleë was (2: 8,10 en 4: 16). Hierdie tuin is geskep nadat die mens geskep is en
Adam en Eva het daar gebly en ‘n intieme verhouding met God gehad.
Die Sondeval.
Die sondeval was ‘n eenvoudige daad van ongehoorsaamheid met verskriklike gevolge.
Sonde het ‘n wig ingedryf tussen die mense en hulle verhouding met God. Die sondeval
gee ons ‘n voorsmakie van die laaste oordeel. Net twee maal in die Bybel is daar geen
sprake van sonde of Satan nie. Dit is in die eerste twee hoofstukke van die Bybel nadat
God als geskep het en in die laaste twee hoofstukke van die Bybel waar ons uitsien na die
nuwe hemel. Ons begin sonder die duiwel en ons sal eindig sonder hom! God het ‘n
perfekte verhouding met Adam (“man”) en Eva (“lewe”) gehad maar deur hulle
ongehoorsaamheid is hierdie verhouding versuur. Deur die hele res van die Ou Testament
probeer die Israeliete om God se wette te onderhou om so hulle verhouding met Hom te
herstel, maar hulle faal elke keer! God het egter die mens so lief dat hy herhaaldelik ons
vergewe en uiteindelik Sy seun Jesus sou stuur om die dood te oorwin en ons straf te dra.
In een moment is al ons sondes op Jesus gelaai!
Die Vloed
Na die sondeval het die mense die aarde bewoon en bewerk en baie geword. Hulle het van
God vergeet en ongehoorsaam geword en baie slegte dinge gedoen. God het toe besluit
om ‘n groot vloed te stuur wat al die mense sou vernietig. Almal behalwe Noag en sy
gesin. Noag was ‘n werker, nie ‘n prater nie. God het die mense ‘n keuse gegee om Hom
lief te hê en Hom te gehoorsaam, maar hulle moes self besluit wat om te doen.
Die Nasies
Na die sondeval het die mense weer baie geword. God wou hê hulle moes die aarde
bewoon, maar almal wou in een stad, Babel, bly. God het die mense toe verskillende tale
laat praat. Daar word in Genesis van ‘n paar aartsvaders of grondleggers van die nasie
Israel vertel. Hulle was Abraham, (sy seun) Isak, (Isak se seun) Jakob en (Jakob se seun)
Josef. In Genesis leer ons van hulle swakhede asook hulle sterk karaktereienskappe. Hulle
was mense soos ek en jy! Die ergste straf vir ‘n Jood was nie die dood nie maar
verbanning en om jou herkoms of wortels te verloor. Kain is verban uit sy land en die volk
Israel is verban na Babilon en Egipte. Heelwat van die karakters in Genesis het ook nuwe
name gekry. ‘n Nuwe naam sou beteken ‘n nuwe doel vir jou lewe op aarde. God soek in
Genesis dikwels onmoontlike situasies uit om ons afhanklikheid van Hom te beklemtoon,
dink maar aan Sarah wat nie kon kinders hê nie omdat sy te oud was.
Beloftes
Abraham het uit ‘n ongelowige familie gekom, sy pa Tera was ‘n afgodsdienaar maar
Abraham antwoord op God se stem. Hy het waarskynlik niks geweet van hierdie God wat
hom geroep het nie! Merkwaardig nê? God se beloftes aan Abraham sou op die
uiteindelike seën en redding van alle mense dui. Isak en Jakob se lewens was ook vol
wonderwerke. Josef ontwikkel vanaf verwaandheid en vernedering tot ‘n byna koninklike
persoonlikheid. God kan alles wat in jou lewe gebeur, selfs die moeilike tye, tot jou
voordeel gebruik. Josef is op die ouderdom van 110 jaar in Egipte dood. Maar voor sy
dood het hy sy broers en hulle nageslag belowe dat God hulle eendag uit Egipte sou red
en hulle sou terugvat na Kanaan toe. En dit is presies wat in Eksodus gebeur. Daarvan
leer ons meer volgende week.
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Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Genesis” op die rugkant van ons eerste wettiese
boek van die Ou Testament kan kry.
Gaan na les 2 en vul in:
Genesis beteken: “Begin” of “oorsprong”.
Genesis dien as fondament vir die res van die Bybel.
Genesis leer ons dat God in 6 dae die aarde geskep het.
Die mens het gekies om ongehoorsaam te wees.
Ons leer van die skepping, die sondeval, die vloed, die nasies en die beloftes.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Jesus verwys verskeie kere in die Nuwe Testament na Genesis en die karakters
van Genesis, soos Noag en Abraham. Wanneer Jesus uitgevra word oor huwelike
en egskeiding, verwys hy die skrifgeleerdes na Genesis 2. As Jesus in Genesis geglo
het, wie is ons om oor die werklikheid van die boek te twyfel! Johannes 1 begin met
dieselfde woorde as Genesis 1. Jesus was reeds van die begin af daar!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet U is die Skepper van hemel en aarde. Ons wil nader aan U beweeg,
nie weg van U nie! Help dat ons verantwoordelikheid sal aanvaar vir ons sondes, dit sal
belei en daardeur ons verhouding met U sal versterk.
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan slangetjie lekkers eet om ons te herinner an die sondeval. Mag ons in ons eie
lewens anders kies wanneer versoeking aan ons deur klop!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Genesis 1: 26
“Toe het God gesê: Kom Ons maak die mens as Ons verteenwoordiger, Ons beeld, sodat
hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al
die diere wat op aarde kruip.”

My stiltetyd lekker kry
Gaan vanaand na donker uit na julle grasperk. Vat ‘n kussing en kombers en gaan lê
sommer net op jou rug en kyk na die sterre. Die Here wat jy aanbid het al hierdie sterre
gemaak! Maar nie net dit nie, hy het jou ook gemaak en ken jou naam! Word stil en kom
net sommer onder die indruk van hoe groot die Here God is.

13

Eksodus

3

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Eksodus

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
A4 papier
Koekies van heuning gemaak of enige brosbeskuitjies
Inkleurkryte

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Sommige sê Moses, maar meestal mondelinge verhale wat opgeteken
is.
Wat was die doel van die boek: Om te vertel van die uittog uit Egpte en die begin van God
se volk.
Betekenis van die naam Eksodus: “Uittog”, “vertrek” of “name.”
Waar speel dit af: Egipte, die woestyn en Kanaan.
Belangrikste karakters: Moses, Aaron, die farao en Joshua.
Die volk Israel (Jakob en Josef se nageslag) was vir 430 jaar nou reeds woonagtig in
Egipte. Die tyd was reg vir God om Sy volk te verlos van slawerny! Aanvanklik het dit baie
goed gegaan met die Hebreërs in Egipte, maar ‘n nuwe koning het die volk baie
onderdruk. Hy het nie meer vir Josef persoonlik geken of simpatie gehad met Jakob se
nageslag nie. Die Hebreërs se teenwoordigheid het vir die farao ‘n bedreiging begin word.
Wat sou gebeur as daar dalk ‘n oorlog kom en die Hebreërs veg teen Egipte?! Die farao
het als probeer om die volk te onderdruk, soos die doodmaak van seuntjies en baie harde
werk (slawe werk of slawerny) maar niks kon die Hebreërs se vooruitgang keer nie. Hulle
het net sterker en meer geword.
In Hebreeus beteken Eksodus “name” of “hierdie is die name” en dit verwys na die name
van al die Israeliete wat uit Egipte getrek het. In Grieks beteken Eksodus “uittog” of
“vertrek” en dit verwys weer na die hooftema van die boek – die trek uit Egipte.
Moses het in die farao se huis groot geword. Onthou julle die verhaal van hoe hy gered is
uit die Nylrivier? Die naam Moses beteken in Hebreeus “uit die water getrek” en later sou
hy Israel ook lei om deur die water te trek by die Rietsee! Moses het ‘n goeie
opvoeding gekry in die paleis en die kans dat hy kon lees en skryf is baie goed en daarom
glo party Bybelkenners dat Moses die boek Eksodus geskryf het of ten minste verskillende
dele daarvan bymekaar gesit het. In Egipte het Moses in die moeilikheid beland en hy het
na Midian in die woestyn gevlug. Hier het hy vir 40 jaar as ‘n skaapwagter gewerk en die
woestyngebied baie goed leer ken. Hy het ook geleer waar water was en om met ‘n
hardkoppige groep (sy skape) te werk! Is dit nie fantasties dat God hom so sou oplei vir sy
latere werk om die Israeliete in die woestyn te lei nie? Die hooftemas van die boek
Eksodus is eerstens die verlossing uit Egipte en dan die veertig jaar wat die Israeliete in
die woestyn deurgebring het en wat als daar met hulle gebeur het.
God kies Moses om sy volk uit Egipte te lei, maar Moses het nie regtig gevoel hy was goed
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genoeg vir die werk nie. Hy was veertig jaar laas in Egipte en omtrent 80 jaar oud?! Hoe sal
die koning (die farao) hom nou ernstig opneem! Maar God het ander planne gehad en ‘n
antwoord op al Moses se voorbehoude.
So word Egipte met 10 plae (eintlik dramatiese wonderwerke) getref wat uitloop op die
verskriklike nag waar al die eersgeborenes van Egipte sterf en die Israeliete uiteindelik
toestemming kry om Egipte te verlaat. Met hierdie plae verkleineer God die Egiptenare se
gode, Ra, hy was die songod, (maar daar is duisternis), hulle vrugbaarheidsgod, ‘n padda
(maar paddas word ‘n plaag) en selfs die Nylrivier wat aanbid is word ‘n grap (dit raak vol
bloed). God het selfs beheer oor die natuur en die Egiptenare sou dit goed besef! Die plae
van Egipte stem baie ooreen met die plae wat in die laaste boek van die Bybel,
Openbaring, genoem word (hael, vuur, bloed en sprinkane). In Egipte sou die bloed teen
die deure die Israeliete teen die dood beskerm, net soos Jesus se bloed aan die einde van
die wêreld die gelowiges teen die ewige dood sal beskerm.
God sluit ‘n verbond met die Israeliete by Sinaïberg en lei hulle nader na die land wat
hy met ‘n belofte aan hulle belowe het. Hierdie land word dikwels “die land van melk en
heuning” genoem en verwys moontlik na die melk van bokke en die heuning van die baie
dadelbome wat in Kanaan was. Die Israeliete was slawe in Egipte, maar die woestyn was
nogtans ‘n aanpassing, geen huise, geen water, geen kos… In die woestyn het God die
karakter van Sy volk gebou. God het van Sy volk verwag dat hulle Hom alleen moes
aanbid. Onthou, die Israeliete kom uit ‘n land waar allerhande vreemde goed soos die son,
katte, die koning en natuurelemente aanbid is. In Kanaan was daar ook volke wat afgode
aanbid het. Om tot net een god te bid is deur die ander volke as malligheid gesien. Maar
Israel mag net tot een God, die ware Here, verbind gewees het. God gee in Eksodus ook
Sy wet aan die volk. Die doel van die wet is totale gehoorsaamheid aan God. Selfs vandag
is hierdie “outydse” wette ons riglyne vir hoe ons as Christene moet lewe. Jy moet die
Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand!

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Eksodus” op die rugkant van ons tweede wettiese
boek van die Ou Testament kan kry.
Gaan na les 3 en vul in:
Eksodus beteken trek of uittog en dit is presies waaroor die boek handel.
Die volk Israel was vir 430 jaar deur die Egiptenare as slawe aangehou.
God gebruik Moses om die Israeliete uit Egipte te lei.
God laat 10 plae oor Egipte kom.
God maak ‘n belofte by Sinaiberg vir die Israeliete.
God gee 10 wette aan die Israeliete oppad na die Beloofde Land.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Hierdie reis uit Egipte uit was ‘n voorsmakie van hoe Jesus ons uiteindelik sou verlos van
ons sondes. Die paaslam van Egipte word die ware lam, Jesus, wat ook sou sorg dat ons
nie die ewige dood kry nie, maar die ewige lewe.
In Eksodus leer ons baie van Moses. Moses en Jesus word dikwels met mekaar vergelyk.
Wie kan aan ‘n paar ooreenkomste tussen die twee dink?
•
Joodse seuntjies is tydens altwee se geboortes dood gemaak.
•
Altwee het in Egipte gebly as kinders.
•
Altwee is in die woestyn beproef.
•
Moses en Jesus se prediking was altwee van ‘n berg af (Sinaï en Olyfberg).
•
Moses het ouderlinge gehad om hom te help en Jesus het dissipels gehad .
•
Altwee het wonderwerke gedoen.
•
Moses is gestraf vir die volk se sondes en Jesus ook!
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Hoe verskil die twee?
•

Moses is begrawe by Neboberg en is dood terwyl Jesus dood was en weer
opgestaan het. Moses was net ‘n tussenganger maar Jesus was God self!

Nog ‘n voorbeeld van Jesus is die rots waaruit vars water vir die volk gevloei het. Jesus sê
in die Nuwe Testament dat as jy van die water wat Hy gee drink, sal jy nooit weer dors kry
nie. Net soos die rots in die woestyn geslaan is, is Jesus ook geslaan (gekruisig) om vir ons
die Lewende Water te gee.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil nie graag uitgelag word of belaglik gemaak word voor mense nie maar
as ons dit vir U doen of vir die uitbreiding van U Woord is dit NIKS nie. Ons wil braaf wees
vir U, asseblief help ons.
Amen

Idees vir VET pret
In die woestyn het die Here elke dag vir sy volk manna gegee. Manna was soos dun
vlokkies, dit was wit en het geproe soos beskuitjies wat van heuning gemaak was. Kom
ons eet heuningkoekies om ons aan die manna in die woestyn te herinner.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Eksodus 3: 14
“Toe sê God vir Moses: Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê “Ek is” het my na julle
toe gestuur.”
Lees ook Eksodus 34: 5 - 7

My stiltetyd lekker kry
Lees Eksodus 20. Hoekom dink jy is daar reëls? Is dit om ons seer te maak of om ons te
beskerm? Gehoorsaamheid aan die wet is ons as Christene se reaksie op genade. Ons
wil graag gehoorsaam wees omdat ons so lief is vir die Here. Watse wet in julle huis is vir
Mamma en Pappa ononderhandelbaar? Kry ‘n A4 papier om een reël wat altyd in julle huis
geld, neer te skryf. God se EEN heel belangrikse reël was: Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself.
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Levitikus

4

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Levitikus

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade balletjies

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Inleiding
Wie kan die verhaal onthou van die eerste moord in die Bybel? (Kain en Abel). Waaroor het
dit nou weer gegaan? (Oor offers wat aanvaar en nie aanvaar is nie). Die Israeliete word
in Levitikus geleer om hulle beste na die offertafel te bring. Net so moet ons vandag ook
weet dat net ons beste vir God goed genoeg is. Dit beteken die beste van ons talente, ons
tyd en ons besittings. So kan ons probeer dankie sê vir God vir genade en goedheid.
Wie was die skrywer: Levitiese priesters.
Wat was die doel van die boek: ‘n Handleiding vir die volk van hoe God gedien moes word.
Betekenis van die naam Levitikus: “Toe het God geroep,” of “Die Leviete se boek.”
Waar speel dit af: Israeliete se kamp by Sinai aan die voet van die berg Horeb.
Belangrikste karakters: Moses, Aaron en die volk.
Levitikus vertel die verhaal verder van die Israeliete se epiese reis van Egipte na die
beloofde land, Kanaan. Die boek Levitikus speel af teen die agtergrond van die Israeliete
se kamp by die Sinai-berg. Hier sou hulle vir amper ‘n jaar bly terwyl Moses die tien wette
op die berg gekry het. Levitikus is letterlik ‘n handboek van hoé God deur die Israeliete
gedien moes word. Die Israeliete se swerf- en kampjare is gekenmerk deur klagtes,
ontevredenheid, opstandigheid, straf en oordeel. Ook in Levitikus gebeur dieselfde.
Die naam Levitikus beteken in Hebreeus: “Toe het God geroep” en in Grieks en Latyn: “Die
boek wat op die Leviete van toepassing was.” Bykans die hele boek is gewy aan wette,
rituele en opdragte wat God, deur Moses, vir al die Israeliete (nie net die stam van Levi),
gegee het. In Kanaan sou die Israeliete gekonfronteer word met vreemde godsdienste en
dit was dus nodig dat hulle “geleer” moes word wat die regte manier was om tot God te
bid en Hom te loof. Dit was dus nodig dat hulle by Sinai-berg onderrig word. In Levitikus is
daar instruksies, in baie fyn detail, oor presie hoe die Israeliete moes optree. Die
lewenswyse wat Israel moes handhaaf was duidelik uitgespel. Die wette was daar vir
verskillende redes:
•
•
•
•

Om die Israeliete te onderskei van die ander heiden nasies.
Beskerming te bied teen heidense gebruike (soos byvoorbeeld die offer van
kinders).
Beskerming te bied teen siektes (soos byvoorbeeld die kosse wat hulle nie mag
geëet het nie).
Maar die belangrikse rede, om hulle toegewydheid aan God te wys.
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‘n Groot deel van Levitikus fokus op offergawes en rituele rondom offers. Gasvryheid was
vir die Israeliete baie belangrik en hulle het geglo jy moes altyd kos aan besoekers voorsit
ingeval die gaste dalk engele was of boodskappers van God. Die ware God hoef nie kos te
geëet het nie, en daarom is die kos verbrand (in ‘n offer) sodat die lekker reuk van die kos
God kon bly maak, of so het hulle geglo. Verskillende goed is geoffer, soos bulle, ramme,
lammers, voëls en graan. Dit was vir die Israeliete asof hulle ‘n ete met God gedeel het
wanneer hulle ‘n offer gebring het. ‘n Gedeelde ete sou vir hulle wedersydse vertroue
impliseer. Dit sou vir die persoon wat die offer bring beteken dat hy sy geloof in God
bevestig en aandui dat hy God se wette aanvaar.
Daar is regtig ‘n paar baie vreemde wette in Levitikus. Daar was wette oor offers, wette oor
priester se gedrag, wette oor gesondheid, wette oor higiëne en sommer nog ‘n hele klomp
ander wette. Die hoëpriester het byvoorbeeld een maal per jaar (Levitikus 16: 20 – 22) al
die sondes van die volk Israel op ‘n lewende bok oorgeplaas (terwyl hy altwee sy hande
op die bok gesit het). Dan is die bok die woestyn ingejaag. Die sondes van die Israeliete
is dan so letterlik uit die kamp verban. ‘n Ander wet het weer uitgespel dat die klere van
die hoëpriester klokkies moes aanhê. Wanneer hy eenmaal per jaar op die feesdag, Yom
Kippur, in die allerheiligste van die tabernakel ingegaan het, moes die klokkies vir die volk
aandui dat hy nog lewe en nie dood is nie! Vir party van die wette in Levitikus kan ons
vandag redes uitdink en dit so aanvaar, maar die Bybel het selde die redes vir ‘n spesifieke
reël of wet gegee. God se volk moes Sy reëls gehoorsaam omdat hulle Hom vertrou en
gehoorsaam het, en vir GEEN ander rede nie. Israel was onder die gesag van die ware God!
Is dit nie wonderlik dat Christus se bloed ons sondes vir altyd sou kom uitwis nie? Jy is vir
altyd vergewe! Geen sondebok, offers of snaakse wette was nou meer nodig nie. Die
realiteit of werklikheid van Jesus sou alle simboliese offers vir altyd vervang!

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Levitikus” op die rugkant van ons derde wettiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 4 en vul in:
Die hele boek van Levitikus bestaan uit wette, reëls en opdragte van God.
Die Israeliete moes geleer word hoe om tot God te bid en Hom te loof.
In Levitikus leer ons van die verskillende offers wat die volk aan God moes bring.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Levitikus gaan oor wette en offers. Jesus is ons finale offer en daarom hoef ons NOOIT
weer offers te bring nie. Moet ons as Christene vandag dan ook nie klere wat van
verskillende materiaal gemaak is dra nie, of ons huise afbrand as daar muf in is? In sy
brief aan Timoteus skryf Paulus:” … jy ken van kleins af die Heilige skrif. Dit kan jou die
kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus.” Met ander woorde,
jy wéét wie jou Verlosser is, en jy wéét wat jy moet doen om gered te word en dit is nie
om wette te onderhou nie maar om te GLO! Onthou toe Levitikus geskryf is, was Jesus
nog nie gebore nie. Jesus is die finale offer vir al ons sondes. Dit is nie meer vir ons as
gelowiges nodig om offers te bring nie. Daar is meer as 90 direkte aanhalings uit Levitikus
in die Nuwe Testament. “Wees heilig, want Ek is heilig” en “Wees lief vir jou naaste soos
vir jouself” is twee van die bekendstes.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons dink dit is vreemd dat die Israeliete U heeltyd by hulle gehad het en tog
so sonder ophou gekla het en opstandig was – en dan is dit presies wat ons vandag ook
doen! Ons het letterlik ons lewens aan U te danke. Mag ons dit nooit vergeet nie!
Amen
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Idees vir VET pret
Ons gaan vandag bokdrolletjies (sjokolade balletjies) eet om ons te herinner aan die arme
sondebok wat in Levitikus in die woestyn ingejaag is vir Israel se sondes. Gelukkig het ons
nie meer vandag sulke snaakse wette nodig nie.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Levitikus 9: 2
“Hy sê toe vir Aaron: vat ‘n bulkalf en ‘n ram, altwee sonder liggaamsgebrek, en offer die
kalf as ‘n sondeoffer en die ram as ‘n brandoffer aan die Here.”

My stiltetyd lekker kry
Daar is meer as 90 direkte aanhalings uit Levitikus in die Nuwe Testament. “Wees heilig,
want Ek is heilig” en “Wees lief vir jou naaste soos vir jouself” is twee van die bekendstes.
Gaan soek op die internet en kyk hoeveel van hierdie versies kan jy opspoor. Skryf nog
drie versies neer.
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Numeri

5

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Numeri

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Pakkie gedehidreerde kampkos
Warm water

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Moses en priesters.
Wat was die doel van die boek: Die geskiedenis en optekening van Israel se tog vanaf
Sinai, hulle sonde, God se getrouheid en die belofte van’n eie land.
Betekenis van die naam Numeri: “In die wildernis” of “Sensus-opname.”
Waar speel dit af: Sinai skiereiland en woestyn.
Belangrikste karakters: Moses, Aaron, Josua, Kaleb.
Die reisverhaal van die Israeliete wat in Eksodus en Levitikus begin is, gaan in Numeri
verder. Numeri handel spesifiek oor die uitleg van die Israeliete se kamp en hulle
voorbereiding om oorlog te voer en Kanaan in te neem. Die Israeliete was nou reeds vir
twee jaar aan die trek in die woestyn en hulle het vas geglo dat die einde in sig was. Het
hulle maar geweet hoe swaar God se oordeel in Numeri sou wees. ‘n Periode van 38 jaar
en 9 maande word uiteindelik in die boek Numeri gedek.
Numeri beteken in Hebreeus “in die wildernis” en in Grieks en Latyn verwys die naam na
“sensus opnames of lyste.” Dit was die lyste van name van al die grootmense wat Egipte
verlaat het en die name van al die nuwe jongmense wat Kanaan sou ingaan. Bybelkenners
is dit eens dat sommige dele van Numeri definitief deur Moses geskryf is. Ander dele is
moontlik deur priesters saamgestel.
‘n Belangrike gebeurtenis in Numeri is waar die Israeliete by Kadesh kamp opslaan.
Verkenners word na Kanaan gestuur. Hulle kom terug en vertel van die melk en heuning
en vrugte, maar ook dat dit onmoontlik sou wees om die land in te neem. Daar het reuse groot mense gewoon en die stede was baie sterk bewaak. Net twee verkenners stem
nie saam met die res nie, Kaleb en Josua. Hulle voel God sou hulle kon help met hierdie
moeilike taak. Die volk dring aan op nuwe leiers wat hulle kon terugvat na Egipte toe!
Hulle was nou so bang vir die nuwe land! Eerder weer slawerny as om uitgemoor te word!
Hierdie ongeloof het God so vies gemaak dat Hy die hele volk wou uitroei! Nadat Moses vir
genade gepleit het, gee God in… almal sou nie doodgemaak word nie MAAR geen
volwassenes wat Egipte verlaat het, behalwe die twee getroue verkenners, Kaleb en
Josua, sou ooit ‘n toon in die beloofde land sit nie. Nie eers Moses sou die land kon
ingaan nie omdat hy ook nie altyd na God geluister het nie en die rots by Meriba geslaan
het vir water, in plaas van net gepraat het. Al die volwassenes van Israel sou ‘n
natuurlike dood in die woestyn sterf en hulle kinders sou dan die Beloofde Land kon
inneem. Veertig jaar lank sou hulle rondtrek – een jaar vir elke dag wat die ongelowige
verkenners in Kanaan was. Die tien verkenners is met ‘n onmiddelike dood gestraf. Die
Israeliete was nou bereid om hulle plannetjies te verander. ‘n Veertig jaar lange trek was
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‘n te erge straf! Hulle was bereid om Kanaan aan te val. Maar dit was te laat, hulle het hulle
kanse verspeel en God sou hulle straf.
Aan die einde van Numeri word die leierskap aan Josua oorgedra – hy was ‘n man wat
die Gees van God in hom gehad het. Josua het goeie ondervinding gehad en was ‘n goeie
verkenner. Die laaste paar jaar het Moses die leierskap met Josua gedeel sodat die oorgang na ‘n nuwe leier glad sou verloop vir God en Sy volk.
Numeri (en die trek deur die woestyn), word gekenmerk deur die Israeliete se klagtes, God
se regverdige straf as antwoord, Moses wat ernstig bid en pleit, God se straf wat verminder
word en die herinnering om die ondervinding as ‘n les te gebruik in die toekoms.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Numeri” op die rugkant van ons vierde wettiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 5 en vul in:
Numeri is die sensus opname van die Israeliete wat Egipte verlaat het oppad na die
Beloofte Land.
Een van die belangrikste gebeure in die boek Numeri is die kamp opslaan by Kadesh.
Die twee getroue verkenner was Josua en Kaleb.
God straf die volk en vir 40 jaar moes hulle in die woestyn rond trek.
Niemand van die geslag wat uit Egipte getrek het sou die Beloofde Land ingaan nie.
Moses is ook gestraf want hy het die rots by Meriba geslaan in plaas van om net te praat.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
In Numeri is daar verskeie verse wat ons aan die Nuwe Testament herinner. Net soos wat
Israel 40 jaar in die woestyn getrek het, is Jesus 40 dae deur die duiwel versoek.
In Johannes 3:14 staan daar:” Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so
moet die seun van die mens verhoog word.” Ons lees in Numeri van hierdie insident.
In die Johannes evangelie sê hy ook: Jesus is die manna. In Numeri het God vir die
Israeliete manna gestuur om te eet. Ons lees ook dat Jesus die rots is waaruit die lewende
water kom (net soos by Meriba).

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ek leer uit Josua en Kaleb se optrede hoe belangrik dit is om selfs as iets
moeilik lyk te onthou waardeur U my al gehelp het en hoe groot en almagtig U is. Ek weet
dan dat U my ook met moeilike dinge sal help om myself voor te berei om dit te doen wat
U van my gevra het. Dankie dat U my ken, selfs nog voor my geboorte, en dat my naam
opgeskryf is in die Boek van die Lewe.
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan vandag kyk hoe lyk kampkos. In die begin is dit baie opwindend, maar wie sou
sulke kos vir 40 jaar aanmekaar wou eet? Maak ‘n pakkie kos aan met warm water en laat
die kinders daaraan proe. Omdat die Israeliete ongehoorsaam was aan God moes hulle
40 jaar lank kamp en trek. Ons moet onsself herinner om te leer uit die foute van God se
volk.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.
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Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Numeri 14: 11
“Die Here het vir Moses gesê: Hoe lank sal hierdie volk my almag onderskat? Hoe lank sal
hulle weier om op My te vertrou ten spyte van al die wonders wat Ek onder hulle gedoen
het?”

My stiltetyd lekker kry
Skryf jou naam groot op ‘n papier. Die Israeliete se name was nie almal op die lys van
name wat in Kanaan sou kon ingaan nie, maar ons name is almal geskryf op die lys van
mense wat die ewige lewe kan kry. Dink oor jou naam, waar jy dit gekry het, gaan soek
dalk die betekenis op en weet dat God jou NAAM ken.
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Deuteronomium

6

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Deuteronomium

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Malva paaseiers
Uitgedrukte voorbeelde van ons geloofsbelydenis

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Waarskynlik Moses en priesters.
Wat was die doel van die boek: Aanmoediging vir die volk Israel tot toewyding aan God.
Betekenis van die naam Deuteronomium: “Hierdie is die woorde” of “Die tweede wet.”
Waar speel dit af: Oos van die Jordaanrivier voor die intog in Kanaan.
Belangrikste karakters: Die volk Israel en die priesters.
Moses was een van die eerste en waarskynlik die grootste profete van Israel. Hy was heel
waarskynlik die skrywer van die Deuteronomium boek. Deuteronomium beteken in
Hebreeus “hierdie is die woorde” en in Latyn en Grieks “die tweede wet.” Deuteronomium
is die hoogtepunt van die Pentateug. In hierdie boek word daar groot klem daarop gelê dat
Kanaan, hulle nuwe land, ‘n geskenk van God aan Israel was. Hulle het nie die nuwe land
verdien of geërf nie. Die doel van hierdie Bybelboek was om God se liefde vir Sy volk aan
almal te wys en hulle aan te moedig tot verdere toewyding.
In Deuteronomium leer ons dat die afstand tussen Sinai (berg Horeb) en Kadesh Barnea
(waar die Israeliete gekamp het voor die inval in Kanaan) net elf dae se trek uitmekaar
is. Dit het die Israeliete veertig jaar gevat! Israel het geen rede gehad om ‘n militêre mag
op te bou om die nasies rondom hulle in te neem nie. Veldslae moes aan God oorgelaat
word. Die volk bevind hulle in Deuteronomium op die vlakte van Moab. Hier wag hulle vir
God se laaste instruksies voordat hulle, na veertig jaar, die Beloofde Land Kanaan sou
inneem.
Teen hierdie tyd van ons reisverhaal was Moses 120 jaar oud en het hy geweet hy sou
nie veel langer God se volk kon lei nie. Hy het ook geweet dat hy nooit die Jordaanrivier
sou oorsteek na die Beloofde Land toe nie. In sy afskeidstoesprake gee Moses vir oulaas
instruksies aan die volk. Onthou, hierdie generasie was maar klein kinders toe die wet die
eerste keer by Sinai berg gegee is. Moses het dus gevoel dit is nodig dat die hele volk weer
na die wette van God moes luister.
In Deuteronomium gee Moses vir oulaas ‘n herhaling van God se wette wat ook in ander
boeke van die Pentateug voorkom. Die tien duidelike opdragte aan die volk was:
1.
Israel mag geen ander gode gedien het nie. Hulle moes na die ware God luister,
Hom dien, met hulle kinders oor Hom gesels en Hom vrees.
2.
Hulle mag geen afgode gemaak het nie, hetsy materieël, fisies of spiritueel.
3.
Hulle mag nie God se naam genoem het wanneer hulle gevloek het nie, maar ook
nie in ‘n grappie nie.
4.
Op die sabbatdag moes hulle rus.

23

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Families en gesinne was vir God baie belangrik. Ouers en ander magsfigure moes
gehoorsaam word.
Jy mag nooit iemand vermoor het nie.
Geen losbandige lewenstyl was toegelaat nie. So sondig jy teenoor God maar ook
teenoor jou maat.
God besit als. Moenie steel nie, want inderwaarheid steel jy ook van God.
As jy jok, verloën jy ook vir God. Om te jok is in God se oë altyd verkeerd.
Wees tevrede met wat God aan jou gegee het.

In Deuteronomium kry ons inderwaarheid die geloofsbelydenis van Israel. Hierdie reëls
moes deel word van hulle gesinne en hulle lewenswyse.
Moses en Josua het nou saam voor die tabernakel verskyn sodat die volk kon sien God
keur ook vir Josua as nuwe leier goed. Aan die einde van ons Pentateug boeke sterf
Moses op die berg Nebo, vanwaar hy ‘n pragtige uitsig op die Beloofde Land gehad het.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Deuteronomium” op die rugkant van ons vyfde
wettiese boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 6 en vul in:
Deuteronomium dek die hoogtepunte van die Pentateug.
Die Israeliete se nuwe land was ‘n geskenk, hulle het dit nie verdien nie.
Van Sinaiberg tot Kanaan is 11 dae se reis. Die Israeliet het 40 jaar getrek.
In Moses se afskeidstoespraak gee hy ‘n opsomming van God se wette en finale
instruksies aan die volk.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Deuteronomium is nie net ‘n wettiese boek nie, maar ook ‘n profetiese boek. Dit beteken
dat Deuteronomium vooruit wys na Jesus. Net in die Johannes evangelie word daar 103
keer na hierdie Ou Testamentiese boek verwys! En om te dink ons glo soms die Ou
Testament is nie meer van toepassing nie! In Deuteronomium word ons weereens herinner
aan God se 10 wette, wette wat vandag nog net so op ons lewens van toepassing is.
Een van die wette in Deuteronomium is dat wanneer iemand tereggestel is, die liggaam nie
mag bly hang tot na donker nie. Herinner dit julle nie aan Jesus se kruisiging nie, waar sy
lyf ook van die kruis af gehaal is voor donker. Toe die skrifgeleerdes Jesus wou vasvra, het
hy uit Deuteronomium aangehaal toe Hy sê: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele
hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.”
Die naam Joshua beteken dieselfde as Jesus: “God red.”Vandag staan ons as Christene
nie onder Moses se wet nie maar onder….Christus se wet!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, U wil hê dat ons praat oor ons geloof. Maak Christenskap asseblief deel van
ons alledaagse lewens en gesprekke. Ons wil nie net Sondag-Christene wees nie. Ons wil
met hart en siel vir U lewe!
Amen

Idees vir VET pret
Ons het Christelike tradisies wat vir ons iets beteken, maar vir nie-Christene bloot net
lekker is, soos paaseiers. Vandag kan ons elkeen ‘n malva-eier eet om ons te herinner dat
ons nie net tradisies volg nie, maar dat geloof vir ons ware betekenis het. Paasfees gaan
nie oor eiers nie en Kersfees nie oor persente nie!
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Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Deuteronomium 10: 12 - 13
“En nou Israel, die Here jou God vra net dat jy Hom moet eer, Sy wil moet gehoorsaam,
Hom moet liefhê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en voorskrifte wat die
Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees.”

My stiltetyd lekker kry
Het jou kerk of gemeente ‘n geloofbelydenis? As jy nie seker is nie, google “die twaalf
artikels van geloof” of vra jou gemeente leier. Sê jou geloofbelydenis hardop op. Juffrou
sal vir jou ‘n voorbeeld saam met die les gee. Ons kry nie vandag meer baie tyd in die
kerk om dit te doen nie. Wanneer jy dit opsê, moet jy ook bedoel wat jy sê.
Wat beteken ‘n geloofsbelydenis vir jou?
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Josua

7

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Josua

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade grondboontjies/rosyntjies

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Heel moontlik Josua self.
Wat was die doel van die boek: Om te vertel hoe God uiteindelik Sy volk in die Beloofde
Land inlei.
Betekenis van die naam Josua: “God red.”
Waar speel dit af: By die Jordaanrivier en in Kanaan.
Belangrikste karakters: Die Israeliete en hulle leiers.
Die Ou Testament se historiese boeke begin met Josua en eindig met Ester. In hierdie
boeke word die lewe en groei van die volk Israel vertel van die dag dat hulle in die land
Kanaan intrek. Die eerste vyf boeke van die Bybel, die Pentateug, is almal genoem na die
eerste woord waarmee die boek begin het, Josua is die eerste boek wat heel moontlik
genoem is na die skrywer van die boek.
In die boek Josua word daar spesifiek gekyk na God se vervulling van Sy belofte om aan
Israel ‘n eie tuisland te gee. Bybelkenners is nie doodseker wie die boek Josua gekryf het
nie maar meen dele daarvan is deur Josua self geskryf. In hierdie boek leer ons van:
•
Israel se pogings om Kanaan in te neem.
•
Die verdeling van die land tussen die stamme en die vestiging van Levitiese
stede en
•
Josua se aftrede as leier van die volk.
Israel was uiteindelik reg om die land Kanaan in te neem! En weer gebeur daar ‘n
ongelooflike wonderwerk. Toe die priesters wat die ark dra, se voete aan die
Jordaanrivier se water raak, dam die water op. Die soldate van Israel, omtrent 40 000
manne, kon droogvoet deur die Jordaan stap terwyl die rivier in vloed was. Nadat almal
deurgestap het word 12 klippe wat in die rivier opgetel is, as altaar opgerig sodat hierdie
wonderwerk en verhaal ook aan die nageslag vertel kon word.
Daar word dikwels in die Bybel daarop klem gelê dat Israel se militêre suksesse in Kanaan
te danke was aan hulle gehoorsaamheid aan God. God het wonderwerke op die slagveld
verrig, eerder as wat Israel so ‘n fantastiese weermag gehad het. Israel doen wat Josua vra
en Josua doen wat God vra. Die leier en die volk was altwee gehoorsaam aan God.
Die konings in die nuwe land het gehoor van hierdie wonderwerk en hulle broeke het
gebewe! Die Israeliete was reg om die eerste stad, Jerigo, aan te val, maar eers hou hulle
Paasfees. Die mense van Jerigo was so bang vir die Israeliete dat hulle weier om te veg en
hulleself agter die hoë mure van die stad toesluit. Hoewel Josua geweet het dat God by
hulle was, het hy nogsteeds baie tyd aan voorbereiding en beplanning afgestaan. Daar was
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verkenners en ‘n reddingspoging deur Ragab en ons weet almal wat met die muur van
Jerigo gebeur het nadat die Israeliete sewe keer daarom gestap het. (Ja, die muur van die
stad het sommer vanself omgeval). Die volk is gewaarsku om niks van die mense van
Jerigo se goed te steel nie. Almal en alles moes vernietig word, net Ragab en haar familie
is gespaar. Maar wraggies, Akan, een van Israel se soldate, het vir hom ‘n paar goedjies
gevat waarvan hy gehou het, en nou het God die hele volk gestraf. In hulle volgende geveg
teen die stad Ai, is 36 van Israel se soldate doodgemaak en hulle verloor nog die geveg
ook! Josua was baie ontsteld – hoekom het God hulle in die steek gelaat! Akan word
uitgewys as die rede en hy erken dat hy ‘n Babiloniese jas, 5 pond silwer en ‘n bietjie goud
gesteel het. As straf is Akan en sy gesin en al sy diere deur die volk gestenig en daarna
verbrand.
Nou moes die stad Ai weer aangeval word. God het die Israeliete ‘n goeie plan gegee om
die soldate van Ai in ‘n hinderlaag te lei en die stad is met die tweede poging suskesvol
ingeneem. Hierdie keer kon die Israeliete die vee vir hulleself hou. Josua was baie bewus
van God se teenwoordigheid en oral waar die soldate gegaan het, is die ark saamgedra.
Stad na stad is verorwer en met God se hulp is die Beloofde Land onder die 12 stamme
verdeel. Elke stam, behalwe die Leviete, het ‘n deel gekry. Die Leviete het 48 dorpe gekry
waar hulle saam met ander stamme kon bly en waar hulle ook hulle vee kon laat wei. God
was getrou, en hoewel daar nog baie werk voorgelê het, het Kanaan aan die volk Israel
behoort.
Hierna het Josua die volk bymekaar geroep vir ‘n finale afskeidsboodskap. Hy het geweet
dat hy oud was en binnekort sou sterf. Hy herinner hulle dat:
•
God hulle gehelp het om sterk nasies te verslaan en dat hulle aan Hom getrou
moes bly.
•
God ongehoorsaamheid nie ongestraf sal laat nie.
Josua het vir oulaas die verhaaal van Israel se omswerwinge vandat hulle Egipte verlaat
het, met die volk gedeel. Josua en sy huis het gekies om God te aanbid en van alle
sondige praktyke ontslae te raak. Die volk het saam met hom gestaan en tot en met Josua
se dood (op 110 jaar), sou Israel die Lewende God dien.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Josua” op die rugkant van ons eerste historiese
boeke van die Ou Testament kry.
Gaan na les 7 en vul in:
Die skrywer van hierdie boek was Josua. Hierdie boek wys ons dat God getrou bly aan Sy
beloftes. Die stad Jerigo word ingeneem deur 7 keer daarom te stap. Die land Kanaan is
verdeel tussen die 12 stamme maar die stam van Levi het nie ‘n streek gekry nie.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Die boek Josua is ‘n wakker-word-roep vir Christene om aan die Here gehoorsaam en
getrou te wees en so moet ons ‘n lewende getuienis wees om te wys wat God se genade in
ons lewens doen. Ook vandag. In Joshua lees ons die storie van Jerigo se mure en Ragab
die prostituut. In Hebreërs word dit genoem dat Ragab een van die groot geloofsheldinne
was. Nie net was sy ‘n heldin nie, maar in Matteus lees ons dat sy een van Jesus se direkte
voorgeslagte was.
In Josua lees ons die eerste keer ook dat die priesters dobbelstene gegooi het om besluite
te neem. Die stene is genoem die Urim en die Thummim. Hierdie gebruik is gevolg tot
en met die uitstorting van die Heilige Gees. Van daardie oomblik af is gelowiges deur die
Gees gelei en was dit nie meer nodig om op ‘n ander manier die lot te bepaal nie.
Ons weet vandag as Christene dat ons nie net gered word uit die woestyn van ongeloof
nie, maar dat Jesus ons ook eendag die beloofde land (die hemel) sal inlei.
Josua se naam as leier herinner ons aan Jesus se naam (God red). Hy lei die volk na die
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Beloofe Land en Jesus lei ons na die ewige lewe.
Die rooi tou wat Ragab by haar venster uitgehang het, kan ons ook sien as ‘n simbool of
vorentoe wys na Jesus se bloed wat vir ons redding sou bring.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, almal van ons gaan eendag êrens leiers wees, dwing ons om te onthou wat se
soort leier Josua was en hoe getrou hy aan U was. Moenie dat ons vergeet van
gehoorsaamheid en trou aan U nie! Ons wil dapper wees vir U.
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan sjokolade grondboontjies/rosyntjies eet. Elke kind kry 12, as herinnering aan die
12 klippe wat Joshua in die middel van die Jordaanrivier opgetel het om ‘n altaar vir God
te bou. Maak seker dat geen van die maats allergies is vir neute nie!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Josua 24: 14
“Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af
van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien
die Here.”

My stiltetyd lekker kry
Josua lei die volk na ‘n nuwe land. Gaan gesels met Mamma of Pappa en hoor of daar
interessante stories van jou ouma of oupa grootjies is. Teken ‘n eenvoudige stamboom.
Het iemand van julle dalk ook weggetrek van erens af? Is daar dalk enige verhaal van iets
wat hulle in groot geloof aangepak het? Was iemand van jou voorsate bekend as ‘n man
of vrou van God? Wat kan jy in jou lewe doen dat jy onthou sal word as iemand wat God
blindelings vertrou het, soos Josua en die volk in hierdie verhaal? Waarmee moet jy God
vandag in jou lewe vertrou?
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Rigters

8

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Rigters

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Mannetjie jellie lekkers

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: ‘n Toegewyde Israeliet of sommige glo Samuel.
Wat was die doel van die boek: Om te wys watse ellende op mense wag wat ontrou is aan
die Here.
Betekenis van die naam Rigters: “Regters.”
Waar speel dit af: Rondom die Jordaanrivier.
Belangrikste karakters: Die verskillende Rigters van Israel.
Die boek Rigters speel af in die tyd van die oorname van Kanaan tot en met Israel se
eerste koning. In hierdie tyd is Israel gelei deur leiers wat God gekies het. Hulle is genoem
rigters, priesters en profete. Meeste van hierdie leiers was militêre (soldate) leiers. Die
boek Rigters bevat van die mees skokkende verhale in die hele Bybel. Menslike offers,
verkragting en moord is sommer algemeen in hierdie boek en nie stories wat sommer in
jou Sondagskoolklas vertel word nie! Rigters wys vir ons watse ellende op die mense wag
wat God vir allerhande afgode verlaat.
Ons weet nie vandag wie regtig die boek Rigters geskryf het nie. Die Jode glo dit was die
profeet Samuel, maar dit was meer waarskynlik ‘n toegewyde Israeliet wat geskryf het uit
die tyd na die ballingskap.
Rigters begin met ‘n militêre verslag van Israel se vordering en vooruitgang na die dood
van Josua. In plaas daarvan om die land heeltemal in te neem en die inwoners dood te
maak, word daar verdrae en ooreenkomste gesluit. Die stamme van Israel was omring met
heiden nasies. Weer en weer raak hulle ongehoorsaam aan God en begin om die afgode
van hierdie nasies om hulle te aanbid. God was nie tevrede met sulke gedrag nie. Hy was
hartseer dat die geslag na Josua nie geestelik sterk was en als onthou het wat God in die
verlede vir Sy volk gedoen het nie.
Feitlik
•
•
•
•
•

die hele Rigters boek volg dieselfde patroon:
Israel is ongehoorsaam en aanbid afgode.
God gee die volk oor in die hand van vyande.
Die volk pleit by God om genade (Hulle was nie noodwendig jammer oor hulle
sondes nie, hulle het eerder net hulp gesoek om lekkerder te lewe).
God stuur rigters, priesters en profete om die volk te verlos.
Daar is weer vrede.

Geeneen van al hierdie leiers kon daarin slaag om Israel vir altyd getrou aan die Here te
laat bly nie en die Rigterstyd het op ‘n slegte noot geëindig. Heelwat van die leiers wat God
in hierdie tyd na die volk gestuur het, was vreemde karakters.

29

Hier volg ‘n paar van die leiers:
Otniël: Hy word voorgestel as die enigste rigter wat nie foute gehad het nie.
Ehud: Hy was ‘n linkshandige man. Omdat hy links was kon hy ‘n swaard by die paleis van
die vyand se koning insmokkel. Die swaard was aan sy regterkuit vasgemaak en niemand
het hom daar deursoek nie. So het hy sy swaard in die koning van Moab se maag ingedruk
en hom dood gemaak.
Samgar: Hy herinner ons so ‘n bietjie aan Simson. Hy het 600 Filistyne met ‘n stok
doodgeslaan. Heel waarskynlik was Samgar nie ’n Israeliet nie omdat hy ‘n vreemde naam
gehad het.
Debora en Barak: In Odos 5 het ons van hulle geleer. Weet julle dat Debora se naam
“Besige By” beteken? Kan julle onthou hoedat Jael vir koning Sisera met ‘n tentpen
doodgemaak het? ‘n Vrou moes die koning doodmaak sodat Barak, die soldate leier,
verneder sou word.
Gideon: God het Gideon opdrag gegee om die Israeliete te red uit die mag van die
Midianiete. Gideon was maar ‘n bangbroek, maar hy het ‘n paar wondertekens van God
gekry as bevestiging dat hy geroep is. Die bekendste verhaal van Gideon was waar God
Gideon beveel het om sy troepe van 32 000 tot 400 te verminder, sodat die eer van die
oorwinning in die geveg na God sou gaan en nie na die soldate nie.
Abimelek: Hy was een van Gideon se seuns. Hy het al 70 sy halfbroers vermoor omdat hy
die koning wou word. Een broer, Jotam, het ontsnap. Abimelek is gewond deur ‘n vrou
wat ‘n swaar klip uit ‘n toring bo-op sy kop laat val het. Hy was swaar gewond en het sy
swaarddraer gevra om hom dood te maak eerder as wat die skande hom tref dat hy deur
‘n vrou vermoor is.
Tola en Jaïr: Daar is nie baie in die Bybel oor hierdie twee rigters nie. Tola het wel vir 23
jaar regeer
Jefta: Hy was ‘n huursoldaat en tydens sy regering was Israel weer in ‘n kringloop van
sonde, onderdrukking en ‘n hulpgeroep na God. Die volk het afgode aanbid maar tog
vergewe God hulle uiteindelik. Jefta het ‘n belofte aan God gemaak dat hy wie of wat
ookal hom verwelkom by sy huis na die geveg, aan God sou offer en toe dinge skeefloop,
moes hy sy eie dogter as offer bring! Gedurende sy regeringstyd was daar min vrede in
Israel.
Ibsan, Elon en Abdon: Hulle was drie van die minder bekende rigters en ons leer nie baie
oor hulle doen en late nie.
Simson: Anders as by die ander rigters word Simson (wat beteken”sonskyn”) se verhaal
vanaf sy geboorte vertel. God het Simson deur sy hele lewe geseën, al was hy ‘n man wat
nie van die slegte vrouens kon wegbly nie.
Die boek Rigters eindig met die volk Israel se versugting en verlange na ‘n aardse koning.
Israel se morele standaarde het teen hierdie tyd so verval dat niks meer vir hulle heilig was
nie. Elkeen het net gedoen wat reg was in sy eie oë. (Rigters 21: 25). God is nie geëer as
koning nie en almal het gedoen net wat hulle wou.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Rigters” op die rugkant van ons tweede historiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 8 en vul in:
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Ons is nie seker oor die skrywer van die boek Rigters nie. Die volk Israel was baie
ongehoorsaam aan God. Van die bekende Rigters was Debora en Barak, Gideon en
Simson.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Watse foute sien jy vandag raak in die mense in ons samelewing wat ook in hierdie boek
in die Ou Testament was? (Geldgierigheid, afgode aanbidding, wraak, wreedheid,
ongehoorsaamheid aan God se woord, jaloesie…) Dit was moontlik vir al hierdie rigters om
sulke ongewone goed te doen omdat die Heilige Gees hulle gehelp het.
Vandag weet ons dat God ons enigste Regter is en dat hy ons finaal sal oordeel eendag.
Jesus is die advokaat wat ons verdedig.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, U het al vreemde mense gebruik om U boodskap oor te dra. Moenie dat ons
verskonings gebruik wanneer U ons roep vir ‘n taak nie!
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet mannetjie jellielekkers . God het die volk telkemale in die hand van die vyand
oorgegee omdat hulle so ongehoorsaam was. Selfs sy manne en vroue wat Hy in die vorm
van rigters, priesters en profete gestuur het, kon nie die volk oortuig om terug te draai na
God toe nie.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Rigters 2: 17
“Die volk het ook nie na hulle leiers geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het
ander gode aanbid en baie gou die pad van hulle voorvaders verlaat en ongehoorsaam
geword aan die gebooie van die Here.”

My stiltetyd lekker kry
Dink aan watter mense ‘n belangrike rol in jou lewe speel? Is dit mense wat lief is vir God?
Wat laat jou so dink? Wat dink jy van die leiers in ons land? Bid jy ooit vir hierdie leiers?
Wie is vir jou ‘n rolmodel? Hoekom? Wie sou jy in die Bybel kies as ‘n rolmodel? Hoekom?
Skryf jou antwoorde neer, dit help altyd as jy dit weer teruglees om opinies te vorm en te
verander.
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Rut

9

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Rut

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Vrugtekoek

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Net ‘n mondelingse verhaal wat opgeteken is, sommige dink Samuel.
Wat was die doel van die boek: Voorgeslag van Dawid word uitgelig. God sluit nie net die
Jode in Sy volk in nie.
Betekenis van die naam Rut: “Goeie vriendin.”
Waar speel dit af: In Israel, Moab en Betlehem.
Belangrikste karakters: Naomi, Rut, Orpa en Boas.
Rut se verhaal speel af in Israel gedurende die tyd van die Rigters. Bybelskrywers weet nie
wie die boek geskryf het nie. Party mense dink dit was dalk die profeet Samuel. (Dit was
waarskynlik iemand wat ‘n mondelingse verhaal opgeteken het).
Hierdie is ‘n storie van ‘n doodgewone, gemiddelde familie van Betlehem. Daar is sekere
temas wat in hierdie verhaal na vore kom, soos Goddelike ingryping, genade, hulp aan
minderbevoorregtes en redding. Hierdie is ‘n familieverhaal, waar die hoofkarakters ‘n
skoonma en haar skoondogter is.
In Israel was daar hongersnood en die volk was in ‘n godsdienstige krisis. Elimelek, sy
vrou Naomi en hulle twee seuns Maglon en Kiljon trek van Betlehem na die nabygeleë
Moab agter kos aan. Nadat Elimelek oorlede is, het Naomi darem nog haar twee seuns en
iemand wat na haar in haar ouderom in die vreemde land sou kon kyk. Altwee seuns het
egter met Moabitiese vrouens getrou. En vir enige goeie Israeliet was dit ‘n probleem!
Na omtrent 10 jaar, is altwee seuns oorlede. Sonder kleinseuns of seuns het Naomi se
toekoms maar sleg gelyk. Geen nageslag, geen erfgeld, geen identiteit in ‘n vreemde land
en geen huis! Die hongersnood in Israel was verby en sy het besluit om terug te keer na
Betlehem, waar sy oorspronklik vandaan gekom het. Vir Rut en Orpa was dit egter ‘n trek
die onbekende in. In Moab het altwee van hulle huise, ‘n veilige plek, sekuriteit, kos en
‘n eie kultuur (hulle eie mense) gehad. Naomi noem al hierdie goed aan die tweetjies en
dit laat hulle twyfel oor hulle besluit om hulle skoonma te volg. Altwee het regtig ‘n goeie
verhouding met haar gehad.
Nadat Naomi twee maal baie mooi met altwee gepraat het, het Orpa besluit om agter te bly
in Moab by haar eie familie. Rut het egter lojaal aan Naomi gebly. ‘n Derde maal het Naomi
Rut probeer oortuig om om te draai en toe Rut nogsteeds weier, het Naomi Rut se
hardkoppige besluit aanvaar. Rut het ‘n besluit geneem, ‘n radikale besluit om in der
waarheid haar eie identiteit, sosiale lewe, geloof en politiek op te gee om ‘n Israeliet te
word. Rut het so sterk oor haar besluit gevoel dat sy sê sy wil selfs eendag in Israel
begrawe word. Van nou af sou daar vir haar geen meer Moabitiese afgode wees nie, net
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een ware God! Naomi het gesien Rut is baie ernstig oor haar besluit en sy het opgehou om
aan haar te torring.
Toe hulle in Betlehem aankom, het Naomi vir die ander vrouens vertel van haar groot
verlies en swaarkry. In Israel was familielede verantwoordelik om na afgestorwenes se
gesinne om te sien. Boas was verlangs familie van Naomi se eerste man, Elimelek. Boas
was ‘n belangrike man in die stad en het ‘n goeie karakter gehad en ook goeie
verhoudinge met sy werkers. Hy het uit sy pad uit gegaan om Rut iets te gee om te drink,
haar beskerming aan te bied en ook haar aan te moedig om by sy lande koringare op te
tel. Rut was baie dankbaar. Sy was ‘n hardwerkende vrou wat nederig opgetree het en
respek gehad het vir ander. Rut was ‘n vrou met integriteit.
Reeds op haar eerste dag op die lande het sy genoeg kos vir haar en Naomi opgetel om
hulle 5 dae te hou. (Op hierdie manier het Boas vir omtrent 3 maande vir Naomi en Rut
gesorg vir iets te ete). Naomi het besluit dat Rut haar moes wend tot Boas en hom moes
vra om haar “losser” te wees. Dit het inderwaarheid beteken dat Rut Boas gevra het om
met haar te trou. So iets was ontoelaatbaar in daardie dae, maar ‘n meisie kon wel wys dat
sy graag met iemand sou wou trou, sonder om ‘n woord te sê. Een van die maniere was
om ‘n man se voete warm te hou! En dis presies wat Rut gedoen het. Sy het in die nag by
Boas se voete gaan lê!
Boas het egter geweet dat daar iemand was wat nog nader familie van Elimelek was en dat
hierdie persoon eintlik die wettige “losser” was wat vir Rut en Naomi moes sorg. Hy het toe
by die stadspoorte met tien ander mans van die gemeenskap, asook die wettige losser,
vergader. Boas het amptelik toetemming gevra om met Rut te trou en die familielid was
gretig om in te stem. Toe het die mans ‘n sandaal uitgeruil (in Israel was dit soos om ‘n
strokie te kry dat jy vir iets betaal het). In die publiek, voor al die mense, het Boas nou sy
wens uitgespreek om met Rut te trou. Die mans het Boas se voorgenome huwelik geprys
en hom geseën.
Rut het geen kinders by haar eerste man, Maglon, gehad nie, maar saam met Boas was sy
gou swanger. Die vrouens van die buurt het haar eerste seuntjie sy naam gegee, Obed,
wat beteken “die een wat dien.” Naomi was net so bly, sy het ‘n kleinseun gehad! Hierdie
einste Obed sou later koning Dawid se oupa word. Rut was ‘n Moabitiese vrou en in
Deuteronomium se wette leer ons dat die Israeliete verbied was om iets met die Moabiete
te doen te hê. Al was Rut ‘n Moabiet, sou sy later in koning Dawid se geslagsregister
opgeneem word. God se genadige hand het in hierdie verhaal so ‘n groot rol gespeel!
Rut het ‘n fisiese, maar ook ‘n geestelike (of spirituele) huis in Israel gevind. Israel se
God, was nou ook die God van Rut.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Rut” op die rugkant van ons derde historiese boek
van die Ou Testament kry.
Gaan na les 9 en vul in:
Rut se naam beteken goeie vriendin. Rut se verhaal is een van vertroue. Orpa neem ‘n
besluit maar voer dit nie deur nie. Rut het Naomi gevolg net soos wat ons Jesus moet volg.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Wat het Rut en haar skoonma aan mekaar gebind? (Lojaliteit, liefde, ander se belange bo
jou eie, maar ook Goddelike ingryping). Rut se verhaal is net soveel op ons van
toepassing vandag as wat dit in die Bybelse tyd was! Rut het Naomi gevolg net soos wat
ons Jesus moet volg… U volk, U huis, U rëels! (Lukas 14:26) Rut is een van die vroue wat
opgeneem is in Jesus se geslagsregister in die Nuwe Testamentiese boek Matteus.
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Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons kan so maklik oorgee en sê: “ek laat als aan God oor, ek gaan geen
besluite neem nie.” Asseblief keer ons om met gevoude hande te sit! Ons wil met inisiatief
en waagmoed vir U werk.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet vandag vrugtekoek. By Suid-Afrikaanse troues is dit gewoonlik die koek wat gaste
kry om te eet. Dit kan ons herinner aan die troue van Rut en Boas en hoe hulle koning
Dawid se oupa- en oumagrootjie sou wees.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Rut 1: 16
“Maar Rut het geantwoord: Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te
draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is
my God.”

My stiltetyd lekker kry
In ons land is daar baie alleen oumense wat nie so gelukkig soos Rut en haar skoonma was
nie. Dit is oumense wie se kinders van hulle vergeet het of wat weggetrek het. Bid vanaand
spesifiek vir oumense. Dink aan planne hoe jy en jou vriende dalk vir oumense in julle area
by ‘n ouetehuis iets kan doen, boekmerke, ‘n besoek, blomme, koekies of iets anders.
Praat ook met jou omgee leier of julle dominee hieroor.
In die boek Rut is die keuses wat gemaak word nogal belangrik met verreikende gevolge.
Die keuses wat jy in die lewe maak, bepaal jou karakter. Rut het die regte keuses gemaak.
Skryf ‘n stukkie oor keuses in jou lewe wat vir jou moeilik was, om Jesus te volg, maats, ‘n
hoërskool, ‘n sportsoort, vriendekring of enige iets anders. Nie net die JA besluite is
moeilik nie, maar ook die NEE besluite. Wat is jy bereid om agter te laat?
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Samuel 1 en 2

10

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boeke 1 Samuel en 2 Samuel

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Hartjie lekkers

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywers: Samuel, die profete Natan en Gad en ook ‘n paar ander onbekende
skrywers.
Wat was die doel van die boek: Die tekortkominge van die rigters is vergelyk met die
koningstyd. God is werksaam ten spyte van mense se planne.
Betekenis van die naam Samuel: “Van die Here het ek hom afgesmeek.”
Waar speel dit af: In Israel.
Belangrikste karakters: Samuel, Saul en Dawid.
Die boeke van Samuel vertel nie ‘n nuwe storie nie. Hierdie boeke is vernoem na die
laaste rigter van Israel (en profeet) Samuel. Hy was die profeet wat beide Saul en Dawid as
konings van Israel gesalf het. Samuel, Saul en Dawid is die hoofkarakters, maar eintlik
vervolg die lang verhaal van Israel en sy God net. Hierdie boeke se storie begin in die
laaste jare van die rigterstyd en beskryf Israel se oorgang van ‘n nasie wat deur God gelei
is, tot ‘n monargie, waar ‘n aardse koning die volk lei. Die boeke van Samuel is
waarskynlik saamgestel uit geskrifte van Samuel self, die profete Natan en Gad en ‘n paar
ander onbekende skrywers.
Die Samuel boeke kan in vier dele verdeel word:
•
Rigters tot monargie (Saul) en stories van die ark.
•
Dawid se opgang en sy ryk.
•
Opvolgers vir die troon in Israel en
•
Gevegte en slagvelde, en Dawid wat die grond koop waar Salomo eendag die
tempel sou bou.
Samuel se geboorte word in detail bespreek, ook dat Hanna, sy ma, hom nog voor sy
geboorte aan die Here belowe het. Ons leer ook van Samuel se leermeester, Eli, die
profeet met die twee baie stoute en ongehoorsame seuns, Hofni en Phineas, en hoe God
aan Samuel vertel het hoe die twee aan hulle einde sou kom.
Die volk wou ‘n aardse koning hê. Daar was sekere voordele wat hulle by die nasies
rondom hulle gesien het om deel te wees van ‘n monargie. Een sentrale leier sou regsake
kon aanhoor en die volk verenig in gevegte! Maar daar was ook vrae. Aan wie sou die volk
gehoorsaam wees, aan die profete of aan die konings? Sou God nog gedien word as
Opperkoning en hoe sou opvolgers gekies word?
Die Here het Saul as die eerste koning van Israel aangewys. Hy was ‘n dapper soldaat,
maar van die begin af was hy ‘n koning wat nie altyd na God se hart opgetreë het nie. Sy
oordeelsvermoë was maar swak. Saul het byvoorbeeld by Gilgal self die offer voor ‘n
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belangrike geveg gebring omdat Samuel laat was, al het hy goed geweet hy mag dit eintlik
nie gedoen het nie! Deur sy regeringstyd was daar verskeie ander insidente waartydens
Saul se oordeel nie opgeleef het aan God se verwagtinge van ‘n koning nie. Saul se lewe
het teen die einde al hoe meer agteruit gegaan. Hy probeer Dawid vermoor, gaan sien ‘n
waarsêer, het patetiese menseverhoudinge en pleeg einde ten laaste selfmoord. Saul is
met sy laaste geveg in die vallei van Jisreël, teen die Filistyne, swaar gewond. Hy het toe sy
wapendraer gevra om hom dood te maak, maar dié wou nie. Toe het Saul op sy eie swaard
geval en so sy lewe beeïndig. As finale vernedering, het die Filistyne die volgende dag sy
kop kom afsny, soos hulle gewoonte met vyande was. Wat ‘n tragiese einde vir ‘n man wat
so goed begin het.
Saul diskwalifiseer homself en plavei die weg vir die tweede koning, ‘n man na God se
hart, ene Dawid! Dawid het oornag, tydens Saul se heerskappy, ‘n held geword in Israel
nadat hy vir Goliat verslaan het. Dawid was ‘n musikant, digter, profeet, soldaat, diplomaat
en koning sonder weerga. Dawid sou die standaard stel vir alle konings van Israel na hom.
15 jaar nadat Samuel hom gesalf het, word Dawid in Hebron gekroon as Israel se nuwe
koning. Vanaf die ouderdom van 38 jaar tot omtrent 70 jaar het Dawid in Israel regeer.
Dawid se heerskappy het ook vlekke en skandes gehad. Dawid het sommer 5 van die 10
gebooie op een slag verbreek! Hy het sy buurman se vrou begeer, gejok vir haar man, die
vrou gesteel, ‘n verhouding (of owerspel) met haar gehad en uiteindelik ook die arme man
laat vermoor! Sy sonde met Batseba het hom die lewe van hulle eerste kind gekos as straf
van God en later sou sy ander seun, Absalon, ‘n rebellie teen hom lei. Absalon was die
seun wat met sy lang hare in die takke van ‘n boom vasgesit het, en toe daar
doodgemaak is.
Dawid was meestal ‘n goeie leier. Hy het God se wil gevra voordat hy besluite geneem het,
hy was vergewingsgesind en baie jammer oor sy verkeerde dade. Dawid het Jerusalem die
nuwe hoofstad van Israel gemaak. Jerusalem was geleë op ‘n heuwel tussen die gebeide
van Juda en Benjamin en die ideale plek om die noorde en die suide van Israel te verenig.
Daar was goeie water en dit was ‘n maklike stad om te beveilig omdat die stad omring was
met valleie en berge.
Die verhale in Samuel is deurspek met voorbeelde van God se verhouding met sy
onderdane en hulle verhoudings met mekaar. Dis ‘n boek waarin ons baie van onsself in
optredes kan herken en onsself kan afvra : Hoe sou ek opgetree het en wat sou ek in so ‘n
situasie gedoen het?

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “1 Samuel en 2 Samuel” op die rugkant van ons
vierde en vyfde historiese boeke van die Ou Testament kry.
Gaan na les 10 en vul in:
Samuel is ‘n boek van oorgang tussen die Rigterstyd en die koningstyd. In Samuel leer ons
weer ‘n keer van rigters soos Debora en Gideon. Menslike leierskap word deur die volk
verkies bo God se leierskap. Gehoorsaamheid/getrouheid aan God is ‘n tema
dwarsdeur die boek Samuel. Die konings begin meestal goed maar eindig sleg. Drie van
Dawid se sondes was hy het begeer/gejok/gesteel/‘n verhouding gehad/moord gepleeg
Tog het God hom lief gehad!

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Hanna het vuuriglik tot die Here gebid vir ‘n kind. Nadat sy ‘n seuntjie gekry het, het sy
weer in die tempel gaan aanbid om haar dankbaarheid te wys. Hierdie gebed van Hanna
herinner ons baie aan Maria se gebed toe die engel haar vertel het dat sy geboorte gaan
skenk aan die baba Jesus. (In Latyn word hierdie gebed van Maria die “Magnificat”
genoem).
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God het aan Dawid belowe dat sy nageslag vir ewig sou regeer, en tot vandag toe verwag
die Jode dat die Messias uit die nageslag van Dawid gebore moet word. In die Nuwe
Testamentiese boeke van Handelinge, Romeine, 2 Timoteus en Openbaring word daar na
Jesus verwys as “die seun van Dawid.” God wil hê dat ons deur ‘n koning regeer moet
word, maar nie ‘n aardse koning nie, Koning Jesus!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons is ‘n spul wat baie van gemak en gerief hou. Sodra sake moeilik raak, wil
ons kop uittrek. Ag Here, gee ons krag om die resies vir U tot aan die einde voluit te
hardloop. Laat ons oorwinnaars wees met U naam op ons lippe wanneer die einde vir ons
wag. Laat die vrug van die Gees asseblief duidelik in my lewe sigbaar word.
Amen

Idees vir VET pret
Samuel was ‘n kind na God se hart. Dawid ook. Ons eet vandag hartjielekkers om ons te
herinner dat God net na ons opregte harte kyk. Niks anders is vir hom belangrik nie!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
1 Samuel 8: 7
“En die Here het vir hom gesê: Gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van
jou vra: Hulle het jou nie verwerp nie; hulle het My verwerp as koning oor hulle.”

My stiltetyd lekker kry
Hanna het baie ernstig tot God gebid vir ‘n kind. Skryf ‘n lysie neer van hoe jy dink die
“ideale” kind van God lyk. Gaan lees gerus Galasiërs 5: 22 oor die vrug van die Gees. Is
daar van hierdie eienskappe wat jy het? Is daar eienskappe wat jy GLAD nie het nie? Is
daar iets wat jy daaraan kan doen? Watter eienskappe dink jy is vir God die belangrikste?
(die vrug van die Gees) En vir jou? God het reeds Sy Gees vir ons gegee met al hierdie
eienskappe. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons lewens werk!
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Konings 1 en 2

11

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boeke 1 Konings en 2 Konings

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Olywe om aan te proe/ olyfolie

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Iemand wat in Babilonië in ballingskap was en geïnspireer is om
Israel se storie op te teken. Party glo die profeet Jeremia.
Wat was die doel van die boek: Die lot van die Noodryk en Suidryk is uitgelig en daar is
gewys dat ballingskap die einddoel van die voortdurende ongehoorsaamheid was.
Betekenis van die naam Konings: “Regeerders.”
Waar speel dit af: Israel en Juda.
Belangrikste karakters: Dawid, Salomo, Rehabeam, Jerobeam, Elia, Elisa en
Nebukadneser.
Israel het die ongelooflike voorreg gehad om die volk van die ware God te wees. Indien die
Here getrou gedien is en sy wette gehoorsaam is, sou daar ‘n eie land wees, vrede,
voorspoed, stabiliteit en God se beskerming. Was dit dan so moeilik met soveel voorregte
op die horison! Die skrywer van 1 en 2 Konings was heelwaarskynlik iemand wat in
Babilonië in ballingskap was en hier geïnspireer is om die storie van Israel, sy konings en
sy val op te teken. Ons weet ook vandag dat Konings een boek was, maar met die
vertaling na Grieks uit Hebreeus, het die geskrif te lank geword vir een boekrol en dit is
hoe 1 en 2 Konings twee boeke geword het. (Hebreeuse woorde het net konsonante).
Ons is nie seker wie die boeke geskryf het nie, maar baie mense dink dit was die profeet
Jeremia.
Tydens Dawid en Salomo se regering sou Israel sy bloeitydperk beleef. Die landsgrense
was wyd en die boukuns, digkuns en filosofie het floreer. Konings open met die verhaal
van ‘n bejaaarde koning Dawid, wat naby aan sy einde is. Daar was twyfel oor wie hom
sou opvolg, maar Batseba oortuig Dawid dat hy haar belowe het dit sal Salomo wees en so
word Salomo gesalf as nuwe koning.
Salomo se begin as koning is indrukwekkend. Hy bou ‘n tempel vir God en ‘n pragtige
paleis. Salomo het ongelooflike wysheid gehad, nie net wat spreuke betref nie, maar ook
oor plante, diere en musiek. Selfs veraf konings het na hom gereis vir raad. Salomo het
egter nie ‘n goeie nalatenskap nie. Salomo was ‘n koning met ‘n verdeelde hart (tussen
God en afgod) en hy laat ‘n verdeelde koningryk agter.
Teen die tyd toe Salomo se seun Rehabeam die ryk moes oorneem, was daar onrus en
die ryk het permanent in twee geskeur. In die Noordryk (met Samaria as hoofstad) het die
nuwe koning, Jerobeam, goue kalwers opgerig wat vereer moes word. Die konings het
absolute mag gehad. Hulle het die reëls gemaak en was hoof van die weermag ook. Geen
demokrasie, gestemmery of parlement nie! Die koning se karakter en optrede het daarom
dikwels die nasies bevoordeel of benadeel. Die Noordryk het verskillende dinastië gehad
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en 6 keer is die koningskap as gevolg van ‘n moord verander!
Verskeie profete tree op om die konings van die Noorde op hulle foute te wys, maar
tevergeefs. Elia is ‘n baie prominente profeet wat groot wonders verrig het, maar dit het
nogsteeds nie die konings se gesindheid verander nie. Elia het voorspel dat geen reën sou
val nie en dat daar groot droogte en hongersnood in Israel sou wees. Ons almal ken die
verhaal van hoe die Here vuur en uiteindelik reën gestuur het nadat Elia op Berg Karmel
vurig gebid het en die Baal profete verneder het met sy offer! Baal profete het tonnels
onder hulle altare gegrawe waar ‘n priester weggekruip het en dan die altaar aan die brand
gesteek het om dit te laat lyk asof dit hulle god was.
In die Suidryk (met Jerusalem as hoofstad) het dit nie veel beter gegaan nie. Die profete
hier het onthou van God se belofte dat iemand uit Dawid se nageslag altyd sou regeer
en hulle het die konings daaraan probeer herinner om hulleself aan Dawid te meet. Die
Suidryk se mense het bekend geword as die “Jode,” wat afgelei is van die naam Juda. Tot
op hierdie stadium was hulle bekend as Hebreërs of Israeliete. Nie een van die twee
koningkryke het hulle verantwoordelikheid teenoor God nagekom nie en nie een van die
twee was bekend vir hulle godvresende, getroue konings nie!
In 2 Konings word daar gefokus op die wanpraktyke van die volk, vreemde godsdienste,
afvalligheid van God en groot morele verval. Die profeet Elisa verskyn op die toneel en
probeer om die regte pad vir die volk en die konings aan te dui. Elisa doen ook groot
wonderwerke. Hy het byvoorbeeld sout in die slegte water gegooi en toe kon die mense dit
weer drink. Hy het ook die weduwee se olie vermeerder en die pot met bredie wat giftig
was, met gewone meel reg gemaak. Naaman, die melaatse soldaat, is deur Elisa genees en
al wat hy hoef te gedoen het, was om homself in die Jordaanrivier te gaan bad.
Daar was ‘n paar goeie konings soos Joas, Hiskia en Josia, maar die meeste was slegte
konings.
Die Noordryk se mense word deur die Assiriërs geplunder en ontvoer. Later word hulle
opgeneem tussen die heidenvolke om hulle en verdwyn heeltemal uit die prentjie.
Nebukadneser oorwin die Suidryk, oorrompel die stad Jerusalem en verwoes die tempel.
Die Suidryk se mense word ontvoer (geneem in ballingskap) na ‘n ver, vreemde land,
Babilon. Maar selfs in ballingskap was daar ‘n paar getroue siele en so is die boodskap wat
God vir sy geliefde volk gehad het, nie verlore nie. Vir 400 jaar het Israel met koningskap
geëksperimenteer, maar God het nogsteeds Sy belofte gehou en nie moed opgegee met Sy
volk nie. God soek op dieselfde manier in elke nageslag mense wat bereid is om Sy
boodskap uit te dra en uit te leef. Is jy een van daardie soort mense?

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “1 Konings en 2 Konings” op die rugkant van ons
sesde en sewende historiese boeke van die Ou Testament kry.

Gaan na les 11 en vul in:

Konings praat oor die Noordryk en die Suidryk se konings. Dit vertel ons van hulle sondes.
Twee groot profete in hierdie Bybelboeke was Elia en Elisa. Hulle vermaan die volk
gereeld. Die konings, maar ook die gewone mense word gewaarsku om terug te keer tot
God.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Hoekom dink julle het Israel in twee geskeur? (Salomo het afvallig geword van God se
woord. Lees Deuteronomium 17: 16 en 17 en kyk of jy kan sien wat Salomo verkeerd
gedoen het).
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Dink julle dit is vandag makliker of moeiliker om teen heidennasies sterk te staan in jou
geloof? (Israel het daagliks wonderwerke van God gesien en tog was hulle ongehoorsaam
aan God! Dit moet vandag ewe moeilik wees as toe, maar ons het intussen vir Jesus as
Verlosser bygekry asook die Heilige Gees om ons verder te bemoedig). Jesus kom
uiteindelik as ons ware koning.
Elisa het ‘n wonderwerk verrig waar hy 100 mense kos gegee het met ‘n paar broodjies, dit
herinner ons nogal aan Jesus se wonderwerk waar Hy 5000 mense kos gegee het.
Matteus noem dat Jesus groter is as Salomo.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons aardse konings is vandag geld en sport en besittings en aansien en ons
eie belangrikheid. Help ons om in te sien hoe belaglik dit is om hierdie “konings” te
aanbid! U is die ware en enigste Koning en Here. Mag ons U naam prys!
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet olywe. Weet julle dat olyfolie uit hierdie olywe gedruk word. Elisa het die weduwee
se kruike vol met olie gehou. Waarvan kan ons nog eetbare olie maak? Sonneblom olie,
canola saad olie, makadamia olie, advokado olie en nog baie ander. Olie is ook gebruik in
die Bybelse tyd om konings mee te salf.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
2 Konings 17: 13 en 14
“Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku: Bekeer julle van julle
verkeerde paaie. Kom my gebooie en voorskrifte na volgens die hele wet wat ek julle
voorvaders beveel het, wat ek deur my dienaars die profete aan julle gegee het. Maar hulle
wou nie luister nie; hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders wat ook nie op die
Here hulle God vertrou het nie.”

My stiltetyd lekker kry
Is jy ‘n voorbeeld vir ander om na te volg? Ons leer in hierdie boeke van verskillende
leiers. Skryf die eienskappe neer van wat JY dink is ‘n goeie leier. Maak die Bybel oop by
die boeke van Konings en kyk of jy ‘n paar Bybelse eienskappe van ‘n goeie koning kan
raaklees. Skryf dit onder aan jou lys neer. Is daar ooreenkomste?
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Kronieke 1 en 2

12

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boeke 1 Kronieke en 2 Kronieke

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Klein toffie lekkers of enige ander klein lekkertjie

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Heel waarskynlik ‘n priester uit die Levitiese stam.
Wat was die doel van die boek: Elke Israeliet is daaraan herinner om ten volle toegewy aan
God lewe.
Betekenis van die naam Kronieke: “Stories.”
Waar speel dit af: Gibeon, Hebron, Samaria en Jerusalem.
Belangrikste karakters: Die Suidryk van Juda en Benjamin.
Baie van die verhale in Kronieke is dieselfde as die in Konings en dan begin dit ook nog
met ‘n nege hoofstuk lange geslagsregister! Onthou egter, net soos wat daar vier
verskillende boeke oor die lewe van Jesus geskryf is, is dit altyd goed om dieselfde
verhaal uit ‘n ander oogpunt te sien. In Konings is daar baie politieke intrige, terwyl daar
in Kronieke meestal godsdiens geskiedenis is. Hierdie boeke is geskryf vir die groep Jode
(net die Suidryk) wat uit ballingskap in Mesopotamië na Juda teruggekeer het. Die tempel
in Jerusalem is herbou en daar is weer dienste gehou, maar die volk was nog onder die
mag van Persië.
Die skrywer van hierdie boeke is nie aan ons bekend nie, maar Bybelkenners dink dit was
iemand uit die stam van Levi (‘n Leviet), dus ‘n priester.
Een en twee Kronieke kan in 4 dele verdeel word:
Die stamboom van die volk Israel
•
•
Saul se dood
•
Dawid, die tempel en Salomo en
•
Die opgang en val van Juda se konings
Kronieke eindig met die herstel van die tempel in Jerusalem (waarmee Persië gehelp het)
en die uitnodiging aan ander Joodse bannelinge om terug te kom en te kom help.
In die eerste klomp hoofstukke is daar net geslagsregisters wat eindig by koning Saul. In
antieke tye het so ‘n stamboom gedui op militêre, priesterlike en koningklike agtergronde.
Dit het die verhoudings tussen volksgroepe en ander lande ook blootgelê en verduidelik.
Die meeste tyd word afgestaan aan Juda se stamboom. Afstammelinge van hierdie stam
het die grootste groep bannelinge uit Israel gevorm en dit was spesifieke vir hierdie groep
wat die Kronieke boeke geskryf is. Dit was uit hierdie groep wat die Messias gebore sou
word en die skrywer was bewus van die professië. Die bannelinge moes in hierdie
geslagsregister sien dat hulle nogsteeds deel van God se volk was.
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Dawid se afstammelinge is ook die hoofkarakters in die Kronieke boeke. Die Kronieke
skrywer hoop dat al twaalf Israel se stamme sal verenig rondom die nuutgeboude tempel
en deur die Dawid monargie gelei sou word.
Verder lees en leer ons meer van Israel se geskiedenis:
Die skrywer fokus meestal op die goeie punte van die konings. Ons lees tog weer bietjie
van Saul se vernederende dood en ons kan duidelik sien dat hy maar vrotsig met sy
opvolger, Dawid, vergelyk. Saul se afgesnyde kop en wapens is by afgode van die Filistyne
geplaas, maar Dawid was meer suksesvol. Tydens sy regering was daar baie bouwerk,
nasies het hom ondersteun en respekteer en ook op die slagveld het sy soldate baie goed
gedoen. Om God te verheerlik was vir Dawid ‘n prioriteit. Deur musiek en liedere wou
Dawid vir God dankie sê vir Sy ewigdurende liefde. Dawid sou die weg voorberei vir
Salomo sodat daar tydens sy ryk vrede en rykdom sou wees met genoeg tyd en geld om
die tempel te bou. Met ‘n priester as skrywer word daar sterk gefokus op tempel
aktiwiteite, die ark, die tempelkore,die tempel bouery en aanbidding.
Tydens sy regering het Dawid besluit om ‘n volkstelling te hou en dit was teen God se
wil. Dawid was baie jammer oor sy sonde en het ‘n altaar gebou om aan God te offer.
Die grond waarop hierdie altaar gebou is, het aan ‘n man met die naam Arauna behoort.
Hierdie sou die presiese plek word waar Salomo later die tempel in Jerusalem sou bou –
so werk beide konings eintlik aan God se tempel! Tydens sy lewe sou Dawid boumateriaal
bymekaar maak en die nasie verenig. Hy het sy volk gemotiveer om ‘n tempel vir God te
bou – na ‘n lang lewe van rykdom en eer was alles reg vir Salomo om oor te neem.
Die Kronieke skrywer fokus nie op Salomo se swak punte nie, maar eerder op sy wysheid
en sy rol as bouer van die tempel. Die Suidryk (Juda) was vir die Kronieke skrywer die
fokus van sy verhaal en daar word veral gekyk na:
•
•
•

Gehoorsaamheid aan God wat lei tot seën.
Ongehoorsaamheid wat lei tot straf.
Beleidenis van sonde wat lei tot nuwe seëninge.

In die Kronieke boeke leer ons dat daar niks belangriker is as om aan God toegewyd te
wees nie. Jou lewe word eers die moeite werd as jy God met oorgawe dien. Die Kronieke
skrywer illustreer met sy geskiedenisverhale dat ‘n lewe sonder God betekenisloos is.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “1 Kronieke en 2 Kronieke” op die rugkant van ons
agtste en negende historiese boeke van die Ou Testament kry.
Gaan na les 12 en vul in:
In Kronieke kom ons agter hoe wreed mense kan wees. Die volk het afgewyk van die 10
gebooie en dit lei tot sondes soos moord, diefstal, ongehoorsaamheid en afgods
aanbiddery. Die Here gebruik profete om mense te waarsku dat hulle in sonde leef. Ons
het vandag ook ‘n taak om mense te waarsku.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Kronieke begin met ‘n uitgebreide geslagsregister sodat die mense daaraan herinner moes
word dat hulle deel van God se volk was. In die Nuwe Testament leer ons dat jy aan God
behoort, maak nie saak of jy Jood of Griek is nie, solank jy net glo. Ons weet vandag dat
ons identiteit in Christus as ons redder is.
In Matteus word die geslagsregister van Jesus gegee, net soos hier in Kronieke vir die volk.
Daar moes bewys word dat Jesus uit die geslag van Dawid kom, net soos die voorspellings
gesê het.
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In Kronieke is daar baie klem op die bou van die tempel, maar in die Nuwe Testament
weet ons dat ons nie nodig het om vanuit die tempel te aanbid nie. Jesus sê ook as die
tempel vernietig word, sal Hy dit weer opbou in drie dae (Hy het na Homself en Sy
kruisiging verwys).

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ek wil toegewyd aan U lewe maar dit is soms baie moeilik en ek val. Dankie
dat ek dit voor U kan belei en kan weet dat U, net soos wat U vir koning Dawid vergewe
het, my ook sal vergewe. Help my om gehoorsaam aan U te wees maar ook om genoeg vir
my vriende om te gee om hulle te waarsku en hulle weereens te vra om saam met my vir U
te volg.
Amen

Idees vir VET pret
Wie se oumas het altyd lekkertjies in hulle handsakke? Watse soort lekkertjies? In
Kronieke is die Israeliete deur middel van geslagsregisters herinner aan wie se volk hulle
was, God s’n! Ons weet ons behoort aan God, maar kom ons eet vandag lekkertjies soos
ons ouma s’n en dan dink ons aan ons eie stamboom en dat dit nie saak maak waar jy
vandaan kom nie, solank jy weet jy behoort an God.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
2 Kronieke 15: 2
“As julle by die Here is, sal Hy by julle wees; as julle na Hom vra, sal Hy Hom deur julle
laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat..”

My stiltetyd lekker kry
Is daar iemand wat die Here op jou hart sit wat jy moet gaan waarsku? Iemand vir wie jy
soos ‘n profeet moet gaan optree. Was daar al kere wat jy iets gedoen of gesê het wat jy
eintlik geweet het is verkeerd in God se oë? Wat was dit? Dink jy God het jou daarvoor
vergewe? Hoekom dink jy so? Van watter konings word daar in Kronieke gepraat? Vir
watter een was God die liefste? Was hy sonder sonde?
Lees gerus Psalm 51 om te sien hoe Dawid sy sonde voor God belei het.
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Esra en Nehemia

13

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boeke Esra en Nehemia

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellielekkers wat soos lippe lyk

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Heel waarskynlik Esra.
Wat was die doel van die boeke: Ons as gelowiges moet ons geestelike huis hier op aarde
bou. Dit vra volharding en moed maar bring vreugde.
Betekenis van die name Esra en Nehemia: Esra beteken “Help” en Nehemia “Vertroosting.”
Waar speel dit af: Persië en Jerusalem.
Belangrikste karakters: Saggaria, Esra en Nehemia.
Die skrywer van hierdie twee boeke was heel waarskynlik Esra. Hierdie is ‘n geskiedenis
verhaal, sonder om ‘n woord-vir-woord geskiedenis boek te wees. Ons kan maar weet, God
is selfs in beheer van die geskiedenis!
God het sy volk op ‘n paar maniere gestraf vir ongehoorsaamheid. Hulle het eiendom
verloor deur vyandige invalle, daar was droogtes en hongersnood, daar was siektes, maar
die ergste straf was dat hulle die Beloofde Land verloor het en as gevangenis weggevat is
uit hulle land. In Ezra (wie se naam beteken “help”) en Nehemia (wie se naam beteken
“vertroosting”) leer ons van die Suidryk (Juda) wat deur die Babiloniese Ryk oorval en
weggevoer is. Daar was drie invalle:
Die eerste groep wat gevang is, was die paleisbewoners en adellikes (Daniël is hier
weggevat).
Die tweede inval is 9 jaar later, en hierdie keer is die handelaars en ambagsmanne
weggevoer (Ezekiël, die priester, was onder hierdie groep).
Die derde inval was nog 10 jaar later. Die tempel is vernietig en Jerusalem is agtergelaat
as ‘n ruïne.
Maar God is genadig en daar was ook drie trekke terug uit Babilon na Israel. Die eerste was
saam met Serubabel (sewentig jaar na die eerste ontvoering) en daar was ‘n groot groep
Jode saam met hom. Sosiaal moes die volk weer op die been kom.
Negentig jaar later keer nog ‘n groepie (+-1800) terug saam met die priester Esra. Esra se
hoofdoel was om weer die geestelike groei van die volk te verseker. Geestelik moes die
volk opstaan.
Veertien jaar later volg die laaste groep Jode saam met Nehemia. Nehemia se hoofdoel
was om Jerusalem se mure te herbou en die stad weer veilig te maak. Met ander woorde
die fisiese herstel van die stad. Met Nehemia se leiding word die muur in 52 dae weer
opgebou! Nie al die Israeliete wou egter terugkeer na hulle eie land nie. Dit was ‘n
moeilike, lang trek van vier maande en die lewe in Babilon was nie sleg nie.
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In Esra en Nehemia kry ons ‘n kykie in die moeilike tyd wat op die Israeliete gewag het
na hulle terugkeer uit Babilon na Judea. Hulle moes van vooraf ‘n gemeenskap opbou en
onthou dat God die middelpunt moes wees. Verhale word gebruik om die volk te leer en
te lei, in hulle geloof, maar ook in die alledaagse lewe. Gebed speel ‘n baie belangrike rol.
Nehemia het self op ‘n tyd 4 maande aanmekaar gebid voordat hy die koning oor ‘n saak
gaan sien het. Die klein groepie bannelinge/krygsgevangenes het aan hulle geloof
vasgeklou met die hoop dat God se beloftes vervul sou word en dat die Messias wel sou
kom. Hulle was maar ‘n taamlike mismoedige klompie. As volk is hulle nie gereken deur
die groot Persiese Ryk nie, en dan was hulle nog omring met vyandige nasies ook.
Tydens die ballingskap is hulle geloof erg getoets. Hier het hulle vasgeklou aan Jeremia se
voorspelling dat God nogsteeds ‘n doel vir Sy volk het, maar na 50 jaar weg van hulle eie
land, het hulle begin moed verloor! Terwyl hulle weg was uit Judea het ander mense ook
hier ingetrek, maar dit was ‘n arm provinsie met ‘n klein bevolking. Uiteindelik is daar
43 360 name opgeskryf van mense wat uit Persië terukeer na Judea! Dit was nie net almal
Jode nie.
Dele van die boeke Esra en Nehemia is in Aramees geskryf en ander dele weer in
Hebreeus. Na so ‘n lang tyd het selfs die taal van die Israeliete verander (Aramees was die
amptelike taal van die Persiese Ryk) en moes Esra help om die Bybelse geskrifte
verstaanbaar te maak vir sy volk. Die enigste ander Bybel boek wat ook oorspronklik in
hierdie twee tale geskryf is, is Daniël. Die naam “Jerusalem” word 86 keer in hierdie twee
boeke genoem. Jy kan jouself indink hoe belangrik Jerusalem en die opbou van die
tempel vir hierdie klein groepie geword het! En toe die gemeenskap eers hart en siel aan
die werk spring, en almal saamwerk, bou hulle die tempel in vier en ‘n half jaar sommer
klaar!
Die boeke kan in 4 dele verdeel word:
1.
Die terugkeer van die Israeliete na Judea en die opbou van die tempel.
2.
Esra, die onderwyser en skriba, moes regters en magistrate aanstel om die wette
van God en die koning aan die mense bekend te stel.
3.
Nehemia lei die volk om die mure rondom Jerusalem weer op te bou.
4.
Die Israeliete is verenig.
In Esra en Nehemia leer ons dat ‘n gemeenskap kan verander wanneer iemand (of ‘n
groep mense) bekommerd is oor gemeenskaplike probleme, wat die probleme veroorsaak
en hoe dit opgelos kan word. God se wette is voorwaar ‘n resep vir ‘n gesonde
gemeenskap! Esra en Nehemia was goeie leiers. Die volk het God se wette erken, sleg
gevoel oor hulle ongehoorsaamheid en skriftelik gesê hoe hulle beplan om te verander. En
die verandering was in hulle lewens duidelik te sien.
Esra en Nehemia was altwee baie goeie leiers, hulle was doeners!
Esra:
Was hardwerkend en het God se Woord bestudeer (7: 10)
•
•
Hy was nie opsoek na persoonlike glorie nie maar werk tot God se eer (7: 27)
•
God was by hom en dit het hom moed gegee en hom dapper gemaak (7: 28)
•
Hy was eerlik (8: 22)
•
Hy het op God vertrou (8: 21 en 23)
•
Hy het opreg gebid (9:10)
Nehemia:
•
Kon mense motiveer
•
Luister na probleme (3: 23)
•
Was vrygewig (5: 14 – 18)
•
Maak vrede (5: 6 – 9)
•
Werk saam met ander (5: 16)
•
Vertrou op gebed (1: 8)
Ons kan ernstig daarvoor bid om vandag in ons land leiers soos Esra en Nehemia te hê.
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Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Esra en Nehemia” op die rugkant van ons tiende en
elfde historiese boeke van die Ou Testament kry.
Gaan na les 13 en vul in:
Esra en Nehemia speel af met Israel se terugkeer van ballingskap. Die herbou van
Jerusalem se mure en die tempel was baie belangrik. Daar word gefokus op die sosiale,
godsdienstige en fisiese opbou van Israel as volk van God. Esra en Nehemia wys dat God
vir ons opdragte gee wat dalk onmoontlik lyk maar dat Hy ons die krag sal gee om hierdie
opdragte uit te voer.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Party Israeliete het die eenvoud van die tweede tempel wat hier opgebou is vergelyk met
Salomo se eerste tempel wat oordadig en weelderig was. Jesus se glorie sou egter alle
gesprekke oor die tempel verdof!
In Esra en Nehemia leer ons dat lofprysing en gebed die beste metodes is om moeilike tye
te bowe te kom. En dit is vandag nogsteeds so!
In die Nuwe Testament leer ons dat enige werk vir God met teenkanting begroet sal word,
net soos in hierdie verhale. Maar God weet hoe om vir sy kinders die oorwinning te gee!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons weet dat U in die harte van mense kan werk en deure kan oopmaak
wanneer daardie deur vir ons bot toe lyk. Ons wil saamwerk tot eer van U naam en U doel
vir ons! Roep ons op tot gewilligheid, asseblief Here! Ons wil vir ander Christene sterk
leiers soos Esra en Nehemia wees. Maar ons besef ook hierdie twee was diensknegte van
U en van mense. Help ons om mense met ons talente te dien.
Amen

Idees vir VET pret
Lofprysing en gebed was vir die Israeliete baie belangrik. Kom ons eet jellie lekkers wat
soos lippe lyk om ons te herinner dat wat by ons monde uitgaan, altyd tot eer van God sal
wees.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Nehemia 6: 15 en 16
“Die muur is voltooi op die vyf en twintigste van die maand Elul, binne twee en vyftig dae.
Toe al ons vyande dit hoor, en die nasie rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid
daarmee heen. Hulle het toe geweet ons doen hierdie werk met die hulp van ons God.”
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My stiltetyd lekker kry
Nehemia het vier maande lank oor iets gebid. Waaroor voel jy so ernstig dat jy baie lank
daaroor wil bid? Skryf ‘n gebedsbrief vir God in plaas daarvan om net met Hom te praat.
Noem spesifiek hierdie belangrike saak waaroor jy bid. Noem ook wat jy beplan om oor
die saak te doen en vra God se raad oor jou planne. Nehemia en Esra was doeners, nie
net vraers en luisteraars nie!
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Ester

14

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Ester

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Klein sjokolade vir elke maat

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Onbekend.
Wat was die doel van die boek: Ons lewe eintlik in ‘n vreemde koningkryk waar die Here
ons geplaas het met ‘n doel en ons mag dit nooit vergeet nie.
Betekenis van die naam Ester: “Ster.”
Waar speel dit af: In Persië.
Belangrikste karakters: Ester, koning Ahasveros, Mordegai en Haman.
Die skrywer van die boek Ester is onbekend maar ons weet die verhaal speel af in
Persië nadat die Jode toegelaat is om terug te keer na Judea om die tempel te herbou en
sekeres gekies het om agter te bly. Ester is een van net twee boeke in die Bybel wat na
vrouens vernoem is (die ander een is Rut). Nog iets interessants is dat die naam van God
nooit in die boek Ester direk genoem word nie. Ester se Joodse naam was Hadassa.
Omdat hierdie verhaal afspeel in die buiteland, kry ons ‘n goeie idee van hoe die Jode
buite Judea hulle gedra het. Ester en haar oom was deel van die Joodse bevolking wat
verkies het om in hulle aangenome land (Persië) agter te bly. Onthou, na 50 jaar in ‘n
vreemde land het hulle families, gesinne en vriende hier gehad. Ahasveros was die koning
en ander belangrike figure in hierdie verhaal was Mordegai (Ester se oom) en Haman (die
koning se raadgewer). Wat ‘n lekker stories is hierdie nie, daar is ’n mooi prinses, ‘n kwaai
koning en ‘n oom wat net ‘n gewone man was en toe soos ‘n koninklike behandel is.
Koning Ahasveros het toegelaat dat ander mense in die paleis vir hom belangrike besluite
neem. Sy eerste koningin, Vasti, word uitgeskop omdat sy geweier het om vir haar dronk
man te luister en by se fees vir al die belangrike gaste te dans. Ahasveros was besig met
die langste fees waarvan ons in die Bybel lees – ‘n werkpartytjie wat 180 dae lank
aangehou het! Vasti het goed geweet hy wou net met haar skoonheid spog voor sy gaste,
en daarom weier sy om voor ‘n klomp dronk mense te dans. Dit kos haar die
koninginskap! Hier kom Ester in die verhaal en God bewys weereens Sy getrouheid aan
Sy volk, of hulle nou in Israel is of nie! Ester, ‘n Joodse meisie, word gekroon as nuwe
koningin in Persië. Op ‘n slinkse manier probeer Hamman, die koning se raadgewer, al die
Jode uitmoor, maar God en Ester ry sy planne in die wiele en Ester se oom Modergai word
verhoog tot net onder die koning.
In die boek Ester is daar baie uiterstes:
Vasti is onttroon…en Ester is gekroon.
Hamman kry mag…en verloor weer als.
Mordegai was baie nederig…en word verhoog tot net onder die koning.
Daar was aanvanklik twee Persiese feeste…en dit eindig met twee Joodse feeste.
Eers was daar ‘n wet teen die Jode…en toe ‘n wet vir die Jode.
Jode sou vernietig word…en toe word Joodse vyande vernietig.
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Tot vandag toe word daar in Israel ‘n fees gevier om die oorwinning van die Jode in Persië
te vier nadat Ester vir hulle ingetree het. Geskiedenisskrywers dink dat tot soveel as
75 000 van die Persiërs hulle lewens verloor het toe hulle Hamman se opdrag wou
uitvoer om die Jode uit te moor. Gelukkig was die Jode gewapen en kon hulle terugveg.
Die Joodse fees word die Purim fees genoem en tradisioneel word die boek van Ester
voorgelees. Families gedenk die fees deur geskenke van kos vir mekaar en vir arm mense
te gee.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Ester” op die rugkant van ons twaalfde historiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 14 en vul in:
Ester vertel die verhaal van hoe God gewone mense in buitengewone omstandighede in
‘n leiers posisie kan gebruik, sodat Sy naam verheerlik word. Ester was bang, maar bereid
om haar lewe te waag ter wille van God.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
In die boek Ester word die naam van die Here nie een keer genoem nie! Dit kan moontlik
wees omdat die Jode bang was vir vervolging in die vreemde. Onthou, Herodes wou alle
Joodse babatjies doodmaak, Faroa wou die Jode uitroei, Hamman het dit probeer en selfs
Hitler het dit in die moderne geskiedenis probeer. Christene vandag leef ook nie eintlik in
ons ware “tuisland” nie, ons weet ons hoort by Jesus, tog moet ons by ons beginsels bly in
die “vreemde.” Ons koningkryk, is die koningkryk van Jesus Christus. Selfs al praat jy nie
heeldag van Jesus nie, moet mense in jou gedrag kan sien wie jy aanbid en in wie jy glo.
1 Petrus 2: 11 en 12 sê ons is vreemdelinge in ons eie land.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, U is altyd by ons. God is getrou en laat Sy volgelinge nooit los nie. Mag ons
dit nie vergeet nie en U naam op ons lippe hou! Help my om altyd te onthou dat ek deel is
van ‘n nuwe volk en dat ek altyd U volk sal beskerm en verdedig.
Amen

Idees vir VET pret
Kandidate vir die pos van koningin moes 12 maande van skoonheidsbehandelinge deurgaan voor hulle eers voor koning Ahasveros verskyn het. Geen dieet is nodig om vir God
mooi te lyk nie! Ons het reeds die beste geskenk van alles, Jesus, gekry. Kom ons eet
sjokolade om te wys HOE spesiaal ons reeds vir God is.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Ester 2: 17
“Die koning het meer van Ester gehou as van enigeen van die ander vrouens en hy was
meer in sy skik met haar as met enige ander jongmeisie. Hy het toe die kroon op haar kop
gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti.”
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My stiltetyd lekker kry
Dink aan iemand wat vir die Here lewe en as gevolg daarvan deur ander gespot of gedreig
word. Skryf ‘n briefie vir hierdie persoon en sê dat jy vir hom of haar bid en hulle ondersteun. Dalk is jy in ‘n leiersposisie in jou skool en kan jy verhoed dat een of ander beleid
of reël ingestel word wat teen God se Woord is. Of dat ‘n fliek gekyk word waarin die Here
se naam ydelik gebruik word. Is jy bereid om vir die Here op te staan?.
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Job

15

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Job

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
“Liquorice all sorts” lekkertjies

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Moontlik Job, maar eintlik onbekend.
Wat was die doel van die boek: Om te wys wat ware geloof is.
Betekenis van die naam Job: “Vervolgde.”
Waar speel dit af: Die land Us, tussen Damaskus en die Eufraatrivier.
Belangrikste karakters: Job, Elifas, Bildad, Sofar en Elihu.
Job is die eerste van die poëtiese groep boeke in die Ou Testament. Hierdie groep boeke
sluit ook ‘n paar wysheidsboeke in, waarvan Job een is. Met hierdie boeke wou die Jode
antieke wysheid en kennis en ondervinding aan die volk oordra. “Vrees vir God” staan
sentraal in hierdie wysheidslektuur. Vir Israel was “wysheid” en “kennis van God” baie
dieselfde ding. Baie van die Hebreeuse wyshede was eintlik instruksies en praktiese
opmerkings oor Moses se wette. Dit was ontwerp om die volk te help om suksesvol en
veilig te lewe. Nie alles in hierdie boeke moet eenvoudig as waarheid gesien word nie,
want baie maal stry karakters met hulle eie emosies en redeneer met hulleself oor
persoonlike vrae. Selfs vandag nog gebruik ons baie die boek Job sonder dat ons dit eers
agterkom. Iemand is ‘n “Jobstrooster” as hy altyd ander troos of het “die geduld van Job”
as niks so iemand onderkry nie.
Die boek Job is as ‘n gedig in Hebreeus geskryf. Job was ‘n baie ryk man wat in ‘n kort
tydjie al sy besittings, sy gesin en sy gesondheid verloor het. Job het nie verstaan hoekom
God hom so laat swaarkry nie. Job se vriende (Elifas, Bildad en Sofar) het geglo dat
swaarkry die gevolg van sonde is, Job moes net sy sonde bely en dan was als reg. God
was eintlik net besig om ‘n beter mens van Job te maak! Maar hulle was verkeerd!
Elihu, ‘n jongman wat na Job en sy drie vriende geluister het, het gevoel dat Job
hoogmoedig geraak het en dat God hom deur die swaarkry weer probeer nederig maak
het. Hoewel swaarkry mens tog ‘n paar lesse leer, was hy ook verkeerd. God antwoord Job
self en Hy verseker Job dat Hy in beheer is van ons lewens en dat Hy weet hoekom ons
moet swaarkry. Ons kan dit nie verstaan nie, maar moet nogstans getrou bly.
Job verstaan nou, toe hy niks gehad het nie, was God nogsteeds daar. God is genoeg vir
ons lewens en of Hy goed is vir ons, of ons laat swaarkry, ons moet Hom liefhê. Ons kan
God se almag nie verstaan of begryp nie. Ons kan nie eers die fisiese wêreld soos die
diereryk verstaan nie, wat nog te sê die geestelike wêreld.
Swaarkry versterk baie keer jou verhouding met God. God sal Sy beloning gee aan die wat
getrou is aan Hom.
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Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Job” op die rugkant van ons eerste poëtiese boek
van die Ou Testament kry.
Gaan na les 15 en vul in:
Job is die eerste van die groep poëtiese boeke in die Ou Testament. Die Jode wou
wysheid en kennis en ondervinding oordra aan die volk met hulle wysheidsboeke. Hoe om
God te dien staan sentraal in Job, al was die omstandighede maklik of moeilik!

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
In die Nuwe Testamentiese boek Jakobus word daar verwys na die “uithouvermoë van
Job” as ‘n voorbeeld vir die lesers. Christene weet vandag dat ons aardse moeilikhede net
tydelik is. Ons het dus (of behoort te hê!) ‘n heeltemal ander persepsie as Job wat nog
niks geweet het van Christus nie. Ons kan uitsien na die ewigheid saam met Jesus.
Jesus was ‘n onskuldige man, tog het hy, net soos Job, ongelooflike struikelblokke en
swaarkry op sy pad gehad, asof hy skuldig was aan iets.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, wanneer dit met ons swaar gaan, is ons dikwels in gebed, maar wanneer dit
goed gaan, vergeet ons om dankie te sê en die ere aan U te bring. Ons wil U loof in alle
omstandighede, net soos Job. Help my om altyd te onthou dat U in beheer is van my lewe:
wanneer dit goed gaan EN wanneer dit sleg gaan. As ek dan onthou wie U is, help my om
U te vertrou en te prys.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag eet ons “liqourice all sorts” lekkers. Maak nie saak wat God en die lewe vir jou gee
nie, ons gaan nogsteeds dankbaar wees en God daarvoor loof en prys.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Job 2: 3
“Die Here vra toe vir Satan: En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy
nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad. Hy het vroom
gebly al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer.”
Lees ook Job 42: 1 - 6
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My stiltetyd lekker kry
In die boek Job is daar verskye dinge waaroor God Job konfronteer en hom herinner aan
Wie dit geskep het. Slaan jou Bybel oop en begin sommer ‘n paar dele lees vanaf Job
hoofstuk 36 – 41. Wie van julle was al by die see? Maak jou oë toe en dink sommer aan
die see, die reuk van die lug, die golwe, die wind wat teen jou waai en die nat sand. Job
38: 8 – 11 en 16 praat spesifiek oor die wonders van die see. Dis fantasties om God so
oor iets wat vir meeste van ons baie bekend is (die see), te hoor praat. Waaraan
verwonder jy jou in God se skepping? Is daar erens in hierdie hoofstukke ‘n verwysing na
dit waaroor jy al gewonder het?
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Psalms

16

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Psalms

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Enige harde suiglekkertjies

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywers: Sewe verskillende skrywers, 50 onbekendes en Dawid die meeste
(73).
Wat was die doel van die boek: Om in poësie uiting te gee aan lof, aanbidding, belydenis
en pyn.
Betekenis van die naam Psalms: “‘n Heilige lied.”
Waar speel dit af: Vanaf Moses se tyd tot die ballingskap in Babilonië.
Belangrikste karakters: God se volk.
Die ou Hebreërs was ‘n volk wat baie van gedigte gebruik gemaak het. Anders as gedigte
wat net gerym het, het hulle ook ritme gebruik. Gedigte was hulle hartstaal. Poësie is
gebruik om te onderrig, die volk te leer oor godsdiens, geskiedenis en aanbidding. Die
Psalms was die liedereboek van die ou Israel en tot vandag toe is die Psalms sentraal
tydens Joodse lofprysing en aabidding. Die Psalms is oor ‘n yslike lang tyd geskryf, min
of meer ‘n 1000 jaar. Vanaf Moses tot Esra, Haggai en Sagaria se tyd. Elkeen van die 150
Psalms is geskryf om ons te lei, te onderrig, ons denke en houding te verander en ons te
vorm om meer en meer eienskappe in ons persoonlike lewens te wys van die God wat ons
aanbid. Sewe verskillende skrywers het omtrent 100 Psalms geskryf waarvan Dawid 73,
die ander 50 skrywers is aan ons onbekend.
Die boek Psalms maak ons rustig én onrustig, vat ons bekommernisse weg maar ruk ons
ook uit ons gemaksones en tevredenheid. Met tye voel jy as leser baie geseënd en dan
weer uitmekaar geskeur en platgeslaan. Ons word opgeroep tot lofprysing van God en vir
‘n Christen is dit heerlik, maar ook tot vernedering en vernietiging van God se vyande en
dit kan ‘n mens ongemaklike laat voel! Met party Psalms kan jy jouself baie goed mee
vereenselwig. Jy was ook al alleen of hartseer, maar ander Psalms is maar vreemd. Hoe
kan iemand so kwaad of so mismoedig wees teenoor God?!
Die Psalmskrywers het die Psalms geskryf met die idee dat dit soms:
•
hardop gesing moes word,
•
soms selfs saam met instrumente en ‘n spesifieke wysie,
•
soms moes dit net hardop gelees word en dan
•
kon daar ook net stil oor die woorde gemediteer word
Die Psalms is geskryf vir
•
‘n private stiltetyd en alleentyd voor God en
•
soms vir ‘n klein groepie gelowiges om mekaar te leer en te onderskraag in			
lofprysing.
•
Ander kere was dit weer vir formele dienste of
•
Spesifieke feesvieringe of nasionale gebeure.
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Wat al die Psalms saambind is die draad van hoop in ‘n chaotiese lewe om ons. Psalm 1
begin met die ideale lewe waar die regverdiges die slegtes oorwin en Psalm 150 eindig
met die samevatting – ons vreugde in absolute lofprysing tot God! Tussen Psalm 1 en
Psalm 150 word die lewe soos dit is, uitgebeeld. Die oorlog tussen goed en sleg is nogal ‘n
deurlopende tema. Ons lewens is gevul met pyn, lyding, verraad en ‘n plek waar die goeie
nie altyd wen nie! En tog oorwin God se liefde altyd!

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Psalms” op die rugkant van ons tweede poëtiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 16 en vul in:
Die Psalms was die liedere boek van die Ou Testament. Die doel van hierdie boek was
om die volk te onderrig oor hoe om die Here te loof en te prys in goeie en slegte tye. In
Psalms staan Dawid se emosies uit. Hy verwoord al sy vreugde en swaarkry.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Psalms is die boek wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. En die
spesifieke versie wat die meeste aangehaal word is Psalm 110:1. “Die Here het vir my
koning gesê: Kom sit aan my regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp.” Kom
ons soek op Google waar hierdie versie oral in die Nuwe Testament gebruik word. In Psalm
72 skryf Salomo dat indien God die huis nie gebou het nie, die werkers verniet werk. Dit
verwys ook na ons lewens…indien God nie jou redder is nie, werk jy tevergeefs. Psalm 22
begin met die woorde: “My God my God , waarom het U my verlaat..?” Dit was dieselfde
woorde wat Jesus ook aan die kruis gebruik het. Lees hierdie Psalm.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons hou dikwels ons ore toe vir al die manier waarop ons U kan prys en dink
ons manier is die enigste en die regte manier. Maak ons harte oop vir gebed, sang, poësie,
stiltetyd en selfs harde musiek! Ons wil U loof en prys met alles in ons!
Amen

Idees vir VET pret
Enige harde suiglekkertjies. As jy koor oefen en jou stem word seer, dan suig jy dikwels ‘n
lekkertjie net om jou stem weer ‘n ruskans te gee Ons moet sog dat ons stemme altyd reg
is vir lofprysing.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Psalm 150: 6
“Laat alles wat asem het die Here prys! Prys die Here!”
Lees ook Psalm 1: 1-3
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My stiltetyd lekker kry
Psalms is ‘n boek van gedigte. Kom ons skryf hierdie week vir God ‘n gedig. Onthou, daar
is nie ‘n verkeerde of ‘n regte manier nie. Jy kan selfs ‘n liedjie skryf as jy wou. Dink aan
temas in jou lewe soos hartseer, blydskap, tevredeheid, wanhoop en seën.
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Spreuke

17

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Spreuke

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Suikerklontjies of suiker kristalle

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywers: Salomo die hoofskrywer, Lemuel en Agur en nog ander.
Wat was die doel van die boek: Om Goddelike wysheid op die daaglikse lewe toe te pas.
Betekenis van die naam Spreuke: “’n Woord vir ‘n situasie” of “Wyse woorde.”
Waar speel dit af: Waarskynlik tydens Salomo en Hiskia se bewind in Israel.
‘n Spreuk is ‘n kort sinnetjie wat ‘n ernstige lewenswaarheid inhou. Die boek Spreuke lyk
met die eerste oogopslag meer soos algemene advies of “common sense” en nie baie
geestelik nie. Daar is ‘n egter ‘n groot verskil tussen boekgeleerdheid en
verstandige (wyse) optrede en in die boek Spreuke sien ons dat dit waarde het om ons
kennis in wysheid te verander. Spreuke is ‘n versameling van “wyse woorde.” Die Engelse
woord “proverb” kom van die Latynse woord “proverba” af wat beteken “’n woord vir ‘n
situasie.” Die boek van Spreuke, met sy 950 verse, is selfs vandag nog ‘n baie gewilde Ou
Testamentiese boek. Dit is dalk omdat:
•
•
•
•

Dit kort en kragtig is
Praktiese en
Alledaagse raad gee
En dit ‘n mens laat nadink

Die Spreuke boek beskryf die lewe soos die regtig is en nie lewe in afsondering net in die
kerk nie. Dit beskryf hoe Christene moet leef, nie net op ‘n Sondag nie, maar dwarsdeur
die week. Salomo was die hoofskrywer, hoewel nie die enigste skrywer nie. Twee ander
skrywers waarvan ons weet is Agur en Lemuel.
Spreuke word ook die wysheidspreuke genoem. Die woord wysheid word deur die
“Illustrated Bible” op bladsy 540 verduidelik as “die vermoë, deur God geskenk en opgebou deur lewenslange ervaring, om in verskillende situasies besluite te neem en dit deur
te voer sodat dit tot God se eer is en die persoon sosiaal en persoonlik tot voordeel strek.”
Wysheid beteken ook: verstaan, begryp, kennis, insig en onderskeiding. Wysheid kom van
God af, maar word aan ons oorgedra deur mense. Mense soos ouers, oupa en oumas en
ander mense wat meer lewenswysheid en ervaring het as ons.
In die Afrikaanse Bybel sal ons dit nie eers oplet nie, maar in Hebreeus is baie van die
spreuke ook kort gedigte. Die bekende spreuke 31 is byvoorbeeld ‘n alfabet-gedig. Dit
beteken elke versie begin met die volgende Hebreeuse letter van die alfabet (22 verse wat
begin met opeenvolgende alfabet letters!)
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Die spreuke is geskryf om:
•
•
•
•
•
•

Mense te leer van regverdigheid
Om mense meer verstandig te laat optree
Goeie leiers te mentor
Jongmense te waarsku teen slegte gewoontes
Om wys op te tree
Morele standaarde daar te stel

in kort, hoe om ‘n ordentlike lewe vir die Here te lei!
In die Spreuke boek is daar baie verskillende skryfstyle:
•
Poësie, soos in Spreuke 31 en kort gediggies
Gelykenisse soos Jesus se stories met ‘n les
•
•
Vrae (soms retories)
Teenstellings, soos dwase optrede teenoor wyse optrede
•
•
Vergelykings, dit is soos… en
•
Personifikasie
Die hooftemas in die Spreuke boek is
wysheid,
verhoudings (gesinslewe, huwelike, onsedelikheid, morele standaarde),
gesproke woorde (die tong),
werketiek en gesag (sake aangeleenthede en luiheid) en
sukses (selfbeheersing, weerstand teen versoeking, rykdom en armoede en
ewigheidswaarde)
God is vir jou as Christen die sleutel tot alle wysheid. Pas die waarde van Spreuke toe op
jou eie lewe. Lééf Spreuke!

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Spreuke” op die rugkant van ons derde poëtiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les17 en vul in:
‘n Spreuk is ‘n kort sinnetjie wat ‘n ernstige lewenswaarheid inhou. Spreuke is ‘n
versameling van wyse woorde. Spreuke wil ons leer hoe om te leef dit wat ons leer uit die
Bybel. In Spreuke leer ons hoe om te dien, te prys en te doen in die regte lewe. Spreuke
laat ons onderskei tussen die goeie en die slegte maar ook wat die heel belangrikste van
als is.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
In die Spreuke boek word ons daaraan herinner dat God die bron van alle wysheid is en
die eerste stappie tot wysheid is om God te “vrees.” Om ware wysheid te hê is om toe te
laat dat Jesus in jou lewe kom, sê Paulus.
Spreuke word 14 keer direk in die Nuwe Testament aangehaal. Kyk of jy ‘n paar
voorbeelde kan kry! (Romeine 12, 2 Petrus, Hebreërs 12, die hele Jakobus brief..)

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit help nie ons ken elke Bybelverhaal, maar ons ken U nie. Mag ek die
gesonde verstand wat U vir my gegee het elke dag nuut laat word deur na die goeie raad
wat U vir my in Spreuke gee te luister en dit dan toe te pas in my lewe.
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Amen

Idees vir VET pret
Suikerklontjies of suikerkristalle. In Spreuke 6: 6 staan daar die baie bekende stuk van:
“Gaan na die mier, luiaard, kyk hoe hy werk, en leer by hom.” Wie van julle het al gesien
hoe vining ‘n mier uitkom by suiker wat jy per ongeluk gemors het? Net so ywerig moet
ons werk vir God se koningkryk.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Spreuke 1: 7
“Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding
gering ag.”

My stiltetyd lekker kry
Spreuke is ‘n goeie mengsel van gesonde verstand (common sense) en waarskuwings, dus
goeie raad vir jou lewe. Ongelukkig het ons gesonde verstand deur die sonde baie “siek”
geword en het ons nodig om ons denke elke dag te vernuwe deur na God se raad te
luister. Watse goeie raad kom dadelik by jou op as jy aan jou ma of pa dink? En jou
ouma? Is daar iemand anders in jou lewe wat al vir jou baie goeie raad gegee het? Wat
was die raad? Slaan jou Bybel oop by die Spreuke boek en lees elke aand hierdie week
daaruit. Skryf ‘n paar Spreuke neer wat vir jou regtig na goeie raad klink. Plak dit sommer
teen jou kamer muur op. Sit elke dag vir jou ‘n nuwe spreuk op jou profile!
Toets hierdie week die Spreuk wat sê: “’n Sagte antwoord keer die grimmigheid af,” deur
by die skool iemand wat lelik is met ‘n sagte antwoord te troef (terug te antwoord). Het dit
gewerk?
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Prediker

18

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Prediker

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Spookasem
Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Meeste aanvaar dat dit Salomo was.
Wat was die doel van die boek: Om die toekomstige geslagte te waarsku dat alles buiten
God waardeloos is.
Betekenis van die naam Prediker: “Onderwyser” of “Dominee.”
Waar speel dit af: Waarskynlik tydens Salomo se laaste deel van sy lewe in Israel.
Belangrikste karakters: Die skrywer (Salomo?) kyk terug oor sy eie lewe.
Ons is nie doodseker wie die boek Prediker geskryf het nie, hoewel die meeste mense
aanvaar dat dit Salomo was. Salomo was hier reeds aan die einde van sy lewe en taamlik
teleurgesteld in ‘n klomp goed! Die woord “prediker” beteken “onderwyser of dominee.”
Die skrywer van hierdie boek kyk terug op sy lewe, en dis ‘n lewe wat nie altyd na aan
die Here was nie, en hy waarsku die nuwe geslag dat hulle moet weet alles buiten God is
nutteloos en sinneloos. Dit is amper asof die skrywer die voor en die nadele van die lewe
teen mekaar opweeg in ‘n debat.
Die woord “tydelik” word 38 keer in hierde boek gebruik terwyl die skrywer probeer uikom
by dit wat nié tydelik is nie, maar ewigheidswaarde het. Die skrywer kyk onder ander na
Hoogtepunte in ons aardse lewens (‘achievements’)
•
•
Wysheid
•
Tydelike en ewige waardes
•
Verhoudings en
•
Rykdom
Die Prediker skrywer kom tot die slotsom dat
•
slegte tye kan wel goeie dinge tot gevolg hê (6: 10 – 7: 14)
•
Om regverdig te wees en wys op te tree verseker nie altyd wêreldse sukses nie
(7: 15 – 29)
•
Dat ons gehoorsaam moet wees aan die regering al is dit soms onregverdig
(8: 1 – 17)
•
Almal van ons gaan dood, maak daarom gebruik van al jou geleenthede (9: 1 – 10)
•
Omarm wyse optrede en verfoei uitspattigheid (9: 11 – 10: 20)
•
Geniet die lewe voluit maar hê respek vir God (11: 1 – 12: 7)
In Prediker benadruk die skrywer dat God graag aan ons gee of uitdeel. Hy gee harde werk
en die genietinge van die lewe, wysheid en kennis, rydom en erkenning en ons daaglikse
gespaarde lewens! In Prediker lees ons van ‘n verskeidenheid aktiwiteite waaraan die
skrywer deel geneem het ten einde geluk te probeer vind. God se werke en optrede is vir
ons klein menslike breintjies onverstaanbaar. Aanvaar jou Goddelike lot al is dit moeilik
en die toekoms onbekend, maar omarm ook die gunste en gawes wat God aan jou skenk.
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Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Prediker” op die rugkant van ons vierde poëtiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 18 en vul in:
Prediker laat ons op die oog af dink dit is geskryf deur ‘n baie depressiewe persoon wat
sommer moeilik is oor die lewe. Die naam Prediker beteken dominee of onderwyser.Die
skrywer kyk terug op sy lewe en waarsku mense dat alles buiten God op niks uitloop en
sinneloos is.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Die Prediker boek benadruk dat alles wat in hierdie lewe gebeur, met ons gebeur op God
se tyd. Menslike wysheid en op jou eie gaan jy definitief teleurgestel word. Die Nuwe
Testament herinner ons daaraan dat Christus ons wysheid is en dat ons niks meer nodig
het as Jesus nie. Deur Jesus leer ons “hoekom” ons leef, maar ook “hoe” ons moet leef.
Niks het sonder Jesus enige betekenis nie, maar SAAM met Christus het alles betekenis.
Vir baie mense is Prediker hierdie depressiewe boek maar eintlik is dit glad nie die
boodskap wat Prediker wil oordra nie. Prediker wil sê dat sonder die Here jou lewe eintlik
niks beteken nie. Dit is soos ‘n sandkasteel waaraan jy ure bou en werskaf net om te sien
hoe die gety dit wegspoel en daar niks oorbly nie. Of soos om Monopoly te speel en al die
huise en hotelle te besit en aan die einde van die speletjie word alles net weer weggepak
in die boks. Dit beteken niks nie- dis nie eg nie. Net in Jesus het ons lewens enige
betekenis en sal dit altyd staande bly. Andersins is dit absoluut waardeloos – ‘n gejaag na
wind.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, as ek sing, of sport doen of hard studeer om goeie punte te behaal wil ek dit
doen ter ere van U naam. Ek wil nie my eie sandkastele bou nie, maar met my lewe en
talente bou aan U koningkryk. U het my die vermoëns gegee sodat ek U daarmee kan eer
en nie myself nie. Help my Jesus om alles wat ek doen ter ere van U naam te doen. Ons
wil nie agter wind aanjaag nie Here! Ons wil die wyheid hê om nederig en vol eerbied voor
U te lewe. Skenk ons asseblief die onderskeidingsvermoë tussen dit wat waarde het en dit
wat wind is.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet spookasem. Ons gaan elkeen ‘n stukkie op ons tonge sit en kyk hoe dit sommer
net wegsmelt. Dit lyk na baie, maar dit is eintlik niks Ons lewens kan soos mis voor die
son van ons weggeneem word. Maak die beste van jou lewe en vertrou 100% op God.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Prediker 12: 13
“Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam Sy gebooie. Dit
is wat van die mens gevra word.”
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My stiltetyd lekker kry
Vra vir oupa en ouma as hulle terugkyk op hulle lewe, wat was waardevol en wat was
nutteloos? Watse raad sou jy aan jonger kinders oor die lewe kon gee? Lees die boek
Prediker en dink sommer aan so 5 goed wat jy vir iemand sou noem wat by jou aanklop vir
raad.
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Hooglied

19

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Hooglied

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Hartjie lekkers

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Salomo, hoewel meeste Bybelkenners glo dis ’n onbekende skrywer.
Wat was die doel van die boek: Dit handel oor die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou.
Betekenis van die naam Hooglied: “Die mooiste lied van almal.”
Waar speel dit af: Die woestyn, die oop veld, die stad en die huis.
Belangrikste karakters: Die verliefde man en vrou.
Die naam Hooglied is afgelei van die naam wat Martin Luther in Duits vir hierdie boek
gebruik het, dit beteken letterlik “die mooiste lied van almal.” Die boek Hooglied handel
doodeenvoudig oor die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou, hulle liefde, hofmakery en
huwelik. Dit is ‘n Bybelboek waar die naam van die Here nie eenkeer genoem word nie.
Tradisioneel word Salomo beskou as die skrywer van hierdie boek, maar die meeste
Bybelkenners glo dit was nie regtig Salomo nie.
Die Here het verhoudings en ook seks geskep en dit goed gemaak. In die Bybel is daar
baie verwysings na seksuele gedrag en ons word gewaarsku om nie riglyne te verbreek nie
maar om dit ernstig op te neem.
Hooglied is nogal ‘n dramatiese boek wat die liefdesboodskappies en taal tussen ‘n Joodse
meisie en haar geliefde beskryf. Al die sintuie word ingespan, reuk, visie,
aanraking, gehoor en smaak. Tot in die fynste besonderhede leer ons van die twee se
gevoelens vir mekaar en hulle verlange na mekaar. Vir die Jode is Hooglied egter nie net
‘n boek wat die dialoog tussen twee geliefdes beskryf nie, hulle lees hierdie boek tydens
paasfees en vir hulle is dit ‘n baie heilige boek. Party Joodse priesters trek selfs hulle
skoene uit wanneer hulle die boek voorlees om te wys hoe heilig dit vir hulle is. Hulle
vergelyk Hooglied met die allerheiligste deel van die tempel. Die verhaal dui vir hulle op
God se liefde vir Israel en die kerk. Op een vlak leer ons dus meer oor liefde, die huwelik
en seks en op ‘n ander vlak meer oor hoe groot die liefde van God vir ons is. Tot vandag
toe word daar by Ortodokse Joodse huwelike dele van Hooglied tydens die seremonie
gesing.
Hooglied is natuurlik ook in poësie of digterlike vorm geskryf. Die skrywer gebruik die
ritme van woorde, vergelykings, metafore en sinonieme. In Hoogliede is daar ‘n paar vergelykings wat vandag vir ons snaaks is en glad nie soos ‘n kompliment lyk nie,
byvoorbeeld: “jou maag is soos ‘n hoop koring (7: 2) of “jou neus is soos die toring van
Libanon.” (7: 4) Die skrywer kan ons modern lesers ook laat bloos of skok met baie reguit
liefdestaal, maar sulke skrywes was tipies van liefdesgedigte 2000 jaar voor Christus se
geboorte. Vegelykings van die geliefdes met natuurelemente soos bome, vrugte, kos en
parfuum was ook algemeen. Party Bybelkenners vra selfs die vraag of daar waarde is in ‘n
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boek wat glad nie iets sê oor geloof nie en nie eers die naam van God noem nie!
Wanneer jy Hooglied lees moet jy daaraan dink dat die Here jou oneindig liefhet. Neem
jou voor om jou huwelik eendag vanuit God se perspektief te sien en te geniet soos wat hy
in Hooglied ‘n liefdesverhouding beskryf.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Hooglied” op die rugkant van ons vyfde poëtiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 19 en vul in:
Wat dink jy behels ‘n huwelik? As ‘n man en ‘n vrou beloof om vir altyd getrou te wees
aan mekaar.
Hoekom trou mense? Omdat hulle lief is vir mekaar.
Dink jy Hooglied is net ‘n liefdesverhaal tussen ‘n man en ‘n vrou? Nee, dit wys ook na
Jesus se liefde vir ons.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Om ‘n Christen te wees hou nie net in dat jy kerk toe moet gaan, Bybel lees, sendelinge
ondersteun en nou en dan bid nie, dit beteken jou moet ‘n diep en innige liefde (amper
soos verlief wees) vir God hê. Die hele Ou Testament kan vergelyk word met ‘n bruidegom
(God) wie se vrou (Israel) aaklig en sondig optree. In die Nuwe Testament is daar dieselfde
tema. Jesus is die bruidegom wat soek na sy bruid (gelowiges). Jesus vra gereeld “Het jy
My lief?” Ons verhouding met Jesus en God is nie eroties nie, maar emosioneel. Dit is ook
‘n baie openbare verhouding. Wat help dit jy probeer wegsteek dat jy so lief is vir Jesus!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, mag dit ons strewe wees om ‘n maat te kry wat liewer is vir U as vir ons!
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet hartjielekkers. Ons dink vandag aan ons aardse geliefdes, maar ook aan hoe lief
die Here ons het.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Hooglied 5: 1
“Ek het na my tuin toe gekom, my beminde bruid, ek pluk my mirre, my lekkerruik-kruie,
ek eet my lekker vars heuning, ek drink my wyn en my melk. Eet, vriende, drink, word
dronk van die liefde.”

My stiltetyd lekker kry
Watter eienskappe sou jy graag wou hê in jou toekomstige man of vrou? Watse
eienskappe sal vir jou totaal en al onaanvaarbaar wees? Hoe belangrik dink jy is dit dat
God deel is van ‘n verhouding? Kan mens verhoudinge hê met mense wat nie vir God ken
nie? Maak ‘n lys van moet-hê eienskappe vir jou toekomstige maat.
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Klaagliedere

20

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Klaagliedere

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Smarties – een lekkertjie per kind
Suurlemoensap

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Profeet Jeremia, of ‘n ooggetuie van die inval deur Babilonië, digters
uit Israel.
Wat was die doel van die boek: Om voor God te pleit vir die volk.
Betekenis van die naam Klaagliedere: “‘n Hartseer lied.”
Waar speel dit af: In Babilonië.
Belangrikste karakters: Die Israeliete in ballingskap.
Die boek Klaagliedere is geskryf in ‘n klaagritme, tipies van die tipe gesange wat in die
Bybelse tyd tydens die dood van iemand gesing is. Meeste Bybelkenners dink die boek
Klaagliedere is deur die profeet Jeremia geskryf of deur iemand wat ten minste ‘n
ooggetuie was van die inval deur Babilonië. Die doel van hierdie boek is om vir gelowiges
te wys dat krisisse soms tot ontnugtering of “ongeloof” in God kan lei. Jy moet egter weet
dat God jou steeds vashou en dat ‘n krisis daartoe kan bydra dat jou geloof verdiep. As
Bybelskrywers die boek ontleed, dan sien hulle dat daar baie struktuur aan al die versies
is en hulle dink dit is omdat daar tydens so ‘n Bybelse gekla-in-‘n-groep, tog ‘n mate van
orde moes wees, andersins sou alles net in ‘n deurmekaar spul ontaard het.
Party mense beleef sulke ernstige krisisse, soos iemand vir wie jy baie lief is wat dood
gaan, dat hulle begin wonder of God hulle nog raaksien. Ander se krisisse is so erg, dat
hulle wonder of God regtig bestaan! Die Israeliete was amper in so ‘n krisistyd toe hulle
tempel platgeslaan is, hulle hoofstad verwoes is en hulle midde in ‘n oorlog was. Die
Babiloniërs het hulle aangeval en omsingel en vir 18 maande het die mense van die stad
uitgehou! Daar was so ‘n groot hongersnood in Jerusalem dat daar gevalle aangeteken is
waar vrouens selfs hulle eie kinders geëet het om aan die lewe te bly! Mense is
doodgemaak, selfs die koning, vroue is verkrag en God se volk is verneder. Hoe kon God
dit toelaat? Waar was Hy? Was Hy kwaad oor Sy volk se sonde? Hoekom gebeur al hierdie
aaklige goed? Hoe moes die volk al hierdie traumatiese gebeur interpreteer?
Hierdie is die vrae wat die skrywer van die Klaagliedere boek vra, net soos gelowiges oor
die wêreld heen tydens krisisse met hierdie vrae worstel. Die skrywer van Klaagliedere laat
God egter NOOIT los nie, hy hou vas aan sy geloof. Hierdie skrywer het nie antwoorde wat
gou ‘n salfie aan jou seerplekke smeer nie.
Ons weet daar is EEN wat in ons plek ook gely het en daarom moet ons lyding vir ons ook
‘n ander dimensie hê. Net deur ons geloof is daar ‘n sekere toekoms en iets beters waarna
ons kan uitsien. As jy jou sonde besef en hartseer is daaroor, sal jy ‘n lewe sonder sonde
wil lei. Jou grootste sekerheid in die lewe moet nie afhang van jou aardse geluk nie, maar
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van hoe sterk jou verhouding met God is en of jy leef soos Hy graag wil hê jy moet leef.
Selfs vandag nog lees Ortodokse Jode hierdie boek voor om hulle te herinner aan die
vernietiging van Salomo (587 VC) en Herodes (70 NC) se tempels.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Klaagliedere” op die rugkant van ons sesde en
laaste poëtiese boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 20 en vul in:
Klaagliedere is ‘n boek geskryf deur digters. In watter tye word hierdie boek geskryf? In tye
van krisisse. Kan krisisse daartoe lei dat mense hulle geloof verloor? Ja. Hoekom dink jy is
dit so? Hulle glo die leun dat God hulle nie meer liefhet nie.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?

.
Die Klaagliedere is ‘n boek oor Jeremia se hartseer oor die volk wat so swaarkry omdat
God hulle gestraf het oor hulle sonde. Daar is egter ook hoop in hierdie boek. Hoop in die
feit dat God weer vergewe as ons ons sonde belei. Ons kan Jesus in hierdie hoop sien.
Die straf wat ons moes gekry het vir ons sonde het Jesus aan die kruis vir ons gedra en
ons is nou vry van God se straf. Die volk moes egter gestraf word omdat hulle teen God
gerebelleer het. Jesus het hierdie straf van ons weggeneem. Jeremia huil oor die volk se
sonde, net soos wat Jesus gehuil het oor die mense se ongeloof en hartseer omdat hulle
nie in Hom as die Verlosser wou glo nie. Hy weet dat God die mense sal straf wat Hom nie
aanvaar nie, net soos wat Jeremia geweet het dat God die volk sou straf omdat hulle nie
na sy waarskuwings wou luister en hulle wou bekeer nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, gee my ‘n hart vir mense wat verlore gaan, sodat ek hulle van U sal vertel.
Maak my hartseer oor die sonde wat mense so maklik doen, wat U seermaak en die
mense wat dit doen vernietig. Help my ook, Jesus, om elke dag my eie sonde te belei,
want ek val so maklik. Vergewe my asseblief.
Amen

Idees vir VET pret
Iets baie bitter soos suurlemoensap en iets baie soet soos een “smartie” lekker. Daar is
lekker en sleg in die lewe. Vir Sy kinders wil die Here altyd goeie dinge hê, al gebeur dit
nie altyd so nie!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Klaagliedere 3: 31 - 33
“Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het,
ontferm Hy Hom weer, want Sy liefde is groot: dit is teen Sy sin dat Hy mense in ellende
en beproewing bring.”
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My stiltetyd lekker kry
Die verlore seun het in die varkhok gesit en baie gekla, maar hy het geweet wat hy
verkeerd gedoen het en was bereid om dit te gaaan regmaak met sy pa. Dit herinner ons a
mper aan die Israeliete in Klaagliedere. Dink aan ‘n situasie waarin jy al was waar jy iets
verkeerds gedoen het, jammer was daaroor en dit toe gaan regmaak het. Skryf ‘n kort
paragrafie daaroor en vra dan ook Jesus se vergifnis as jy nog nie het nie.
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Die grootprofete – Jesaja

21

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Jesaja

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Druiwe

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Inleiding
Iemand kon op grond van die volgende ‘n profeet word:
•
•
•
•
•
•

God het jou persoonlik en direk geroep
Die Woord van God spreek jou aan
God het jou geïnspireer
Jy ontvang ‘n droom of openbaring
‘n Ander profeet wys jou aan
Party mense het net aangesluit by die profetegroep

Jou werk as profeet was om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘n Boodskapper van God te wees
As wagter oor die volk op te tree
Die sondes van die konings uit te wys
Oordeel oor die volk te verkondig
Uitsprake oor die toekoms en die verlede te lewer
Die volk tot bekering te roep
Drome uit te lê
Hoop aan die volk te verkondig
Boodskappe van God neer te skryf

Jy was net ‘n ware profeet as:
•
•
•

Jou voorspellings waar geword het
Met God se Woord ooreengestem het
Jy as profeet ‘n Godvresende lewe gelei het

Ons praat van die grootprofete (Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël) en die kleinprofete
(Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Safanja, Hagai, Sagaria en
Maleagi). In Hebreeus beteken die woord profeet “die geroepene.” Meestal was die profete
mans en het hulle die wette van Moses baie goed geken. Twee hoofboodskappe uit die
profetiese boeke was:
* Die aanbidding van God
* Sosiale optrede en gedrag
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In ‘n sekere sin was ‘n profeet die “mond” waarmee God met sy volgelinge gepraat het.
So iemand moes ‘n boodskap van God bring en dit was definitief nie net ‘n klomp
toekomsvoorspellings nie. Daar is heelwat profete waarvan ons in die boeke Konings,
Kronieke, Samuel en Rigters ook lees. Die skrifprofete (die profete wie se name gekoppel
word aan die 15 profetiese boeke) is egter die bekendste profete
Wie was die skrywer: Jesaja self.
Wat was die doel van die boek: Om God se oordeel aan te kondig, maar ook te vertel van
die hoop.
Betekenis van die naam Jesaja: “God is ons Redder.”
Waar speel dit af: Hoofsaaklik Jerusalem.
Belangrikste karakters: Jesaja en die konings Agas en Hiskia.
Soos wat die volgorde van die boek in ons Bybel is, is Jesaja, Jeremia en Esegiël, die
eerste drie profete waarvan ons leer. Ons eerste profetiese boek, Jesaja, is deur die
profeet Jesaja geskryf.
Ons weet Jesaja was baie lief vir Jerusalem, het Juda se konings goed geken, was getroud
en het twee kinders gehad. Baie van sy profesië het te doen gehad met die politiek in die
land. Die naam Jesaja beteken: “God is redding.” Jesaja was ‘n geleerde man wat in
Jerusalem gebly het. Die tydperk waarin hy geprofeteer het, was ‘n tydperk van groot
onrus vir Israel. Hy profeteer deur die bewind van vier konings! Jesaja was ‘n goeie
spreker wat ook pragtige taal gebruik het en ‘n uitgebreide woordeskat in sy boek gebruik.
Hy skryf hierdie boek in prosa sowel as poësie vorm. Jesaja profeteer oor die nuwe hemel
en die nuwe aarde en die koms van die Messias. Hy het vir amper 40 jaar geprofeteer.
Die boek kan in 3 dele gedeel word: Die tyd van die konings van Juda, die ballingskap in
Babel en die omstandighede in Jerusalem na die ballingskap. Jesaja is uiteindelik deur
koning Manasse vermoor.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Jesaja” op die rugkant van ons eerste profetiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 21 en vul in:
Wie was een van die grootste profete in die Ou Testament? Jesaja
Hoe kon iemand in die Ou Testament ‘n profeet word? Noem drie dinge.
God het jou persoonlik en direk geroep
•
Die Woord van God spreek jou aan
•
God het jou geïnspireer
•
Jy ontvang ‘n droom of openbaring
•
‘n Ander profeet wys jou aan
•
Party mense het net aangesluit by die profetegroep
Wat moes die profeet doen nadat hy of sy God se stem gehoor het?
•
‘n Boodskapper van God te wees
•
As wagter oor die volk op te tree
•
Die sondes van die konings uit te wys
•
Oordeel oor die volk te verkondig
•
Uitsprake oor die toekoms en die verlede te lewer
•
Die volk tot bekering te roep
•
Drome uit te lê
•
Hoop aan die volk te verkondig
•
Boodskappe van God neer te skryf
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Hoe weet ons iemand is ‘n vals profeet?
As jou voorspellings nie waar geword het nie.
As jou profesie nie met God se Woord ooreengestem het nie.
As jy as profeet nie’n godvresende lewe gelei het nie.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Al die profesieë van die Ou Testament kom in Jesus waar. Jesus word selfs op ‘n paar
plekke in die Nuwe Testament ‘n “profeet” genoem (Johannes 16: 14 en Johannes 7: 40).
Maar nog meer, Jesus verwys na Homself as ‘n profeet! (Matt 13: 57).
In Johannes 12: 38 en 39 word daar direk uit Jesaja aangehaal (Jesaja 53: 1 en 6: 10).
Jesaja is die Ou Testamentiese boek wat die meeste deur Jesus en Paulus aangehaal
word. Jesaja se boodskap was dat die volk na God moes terugkeer, hulle sondes moes
bely en nuut moes lewe. ‘n Boodskap wat net so op ons lewens vandag van toepassing is.
Christus is ons verlosser en dit moet ons so opgewonde maak!
Filippus het die Ethiopiese man ontmoet (in die Nuwe Testament) waar hy besig was om
uit die boek Jesaja 53 voor te lees.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, U is ons Verlosser en dit maak ons so opgewonde. Dankie vir die profetiese
voorspelling deur Jesaja. Daardeur bevestig U hoe akkuraat en betroubaar U Woord is
en kan ons aan ander bewys dat Jesus waarlik die Messias is, die Messias wat vir ons die
hoop van die ewige lewe gebring het. Gee my die moed om vandag iemand te vra of hulle
van hierdie profesië geweet het.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet druiwe. In Jesaja is daar verwysings daarna dat God se volk soos Sy druiwe oes is.
Hy wil graag ‘n goeie oes hê (Jesaja 27: 6), maar daarvoor moet die druiwestok se wortels
diep wees.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Jesaja 30: 15
“As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stilwees en
vertroue.”

My stiltetyd lekker kry
Lees Jesaja 53: 5. Wat dink jy hiervan? Hoe lank voor Jesus se geboorte het Jesaja
hierdie woorde geskryf? (soek dit op Google) Weet julle dat Jesaja een van die bes
bewaarde boeke van die Ou Testament is. Wie het al gehoor wat die Dooie See boekrolle
is? Wanneer is dit ontdek? Skryf ‘n paar sinne hieroor.
Transkribeer (skryf dit af uit die Bybel) die volgende verse: Jesaja 7: 14, Jesaja 9: 6
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Die grootprofete – Jeremia

22

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Jeremia

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Marsipein/deeg/soutklei/uitrol versiersuiker

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Inleiding
Kom ons herhaal net gou laasweek se inleiding.
Iemand kon op grond van die volgende ‘n profeet word:
God het jou persoonlik en direk geroep
•
•
Die Woord van God spreek jou aan
•
God het jou geïnspireer
•
Jy ontvang ‘n droom of openbaring
•
‘n Ander profeet wys jou aan
•
Party mense het net aangesluit by die profetegroep
Jou werk as profeet was om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘n Boodskapper van God te wees
As wagter oor die volk op te tree
Die sondes van die konings uit te wys
Oordeel oor die volk te verkondig
Uitsprake oor die toekoms en die verlede te lewer
Die volk tot bekering te roep
Drome uit te lê
Hoop aan die volk te verkondig
Boodskappe van God neer te skryf

Jy was net ‘n ware profeet as:
•
•
•

Jou voorspellings waar geword het
Met God se Woord ooreengestem het
Jy as profeet ‘n Godvresende lewe gelei het

Ons praat van die grootprofete (Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël) en die kleinprofete
(Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Safanja, Hagai, Sagaria en
Maleagi). In Hebreeus beteken die woord profeet “die geroepene.” Meestal was die profete
mans en het hulle die wette van Moses baie goed geken. Twee hoofboodskappe uit die
profetiese boeke was:
* Die aanbidding van God
* Sosiale optrede en gedrag
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In ‘n sekere sin was ‘n profeet die “mond” waarmee God met sy volgelinge gepraat het. So
iemand moes ‘n boodskap van God bring en dit was definitief nie net ‘n klomp
toekomsvoorspellings nie. Daar is heelwat profete waarvan ons in die boeke Konings,
Kronieke, Samuel en Rigters ook lees. Die skrifprofete (die profete wie se name gekoppel
word aan die 15 profetiese boeke) is egter die bekendste profete
Wie was die skrywer: Jeremia en sy sekretaris Baruk.
Wat was die doel van die boek: Om te leer dat net God alleen gedien moet word.
Betekenis van die naam Jeremia: “Mag God verheerlik word.”
Waar speel dit af: Tydens Juda se laaste 5 konings (in die Suidryk).
Belangrikste karakters: Die konings van Juda en koning Nebukadneser.
Jeremia is die langste boek in die Bybel en is geskryf deur die profeet Jeremia en sy
sekretaris, Baruk. Die naam Jeremia beteken “God is verheerlik.” Tydens Jeremia se
profesië was Juda in ‘n absolute morele en politieke krisistydperk. Hy was ook die laaste
profeet wat sou profeteer in die Suidryk van Juda voordat die volk weggeneem sou word
in ballingskap. Korrupsie was aan die orde van die dag. Jeremia is gebore in ‘n priestelike
familie en was in sy middel of laat tienerjare toe hy begin profeteer het. Sy hoofboodskap
was waarskuwings aan die konings en volke om terug te draai na God en hy was baie
krities op almal, dit het hom nie gewild gemaak nie! Op ‘n slag is hy in ‘n moddergat
gegooi waar hy amper dood is en ‘n ander keer is hy amper geslaan, baie kere moes hy
wegkruip vir sy agtervolgers. Jeremia het dikwels simbolies opgetree. Hy sou ‘n nuwe
baadjie koop en dit in die sand begrawe, of ‘n beker vat en dit voor die oë van die mense
aspris breek. Op een slag het hy selfs die juk van osse op hom gesit. Hy het boeke in
die rivier gegooi en selfs ‘n pot op sy kop gedra, alles sodat die mense die simboliek sou
raaksien en na sy boodskap sou luister! Jeremia het dikwels natuurbeelde gebruik, veral
voëls, om sy boodskap oor te dra.
Hy was nie net ‘n profeet vir Israel nie, maar ook vir ander nasies. Die feit dat die mense
nie na sy waarskuwings wou luister nie, was vir Jerimia baie swaar, hy het sommer
depressief geraak en gewens hy was nooit gebore nie. Hy was ‘n sensitiewe, saggeaarde
persoon wat sleg gevoel het dat God die mense sou straf, maar hy het nogtans sy
boodskap uitgedra. Sy profesie tydperk was amper 40 jaar lank en oor vyf konings se
regeringstyd.
Jeremia gebruik 82 keer die woorde “God die Allerhoogste.” Omdat die Jode nie meer
God as die Allerhoogste gesag erken het nie, het hulle nie meer na die weduwees, die
armes en die wese omgesien nie. Geweld en seksuele losbandigheid was algemeen. Selfs
die “kerkmense” het hulle skuldig gemaak aan hierdie sondes. Iemand wat God se reguit
pad wil stap, soos Jeremia, stap soms ‘n baie swaar pad van teenstand en ongewildheid.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Jeremia” op die rugkant van ons tweede profetiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 22 en vul in:
Wat beteken die woord profeet? Die geroepene
Watter boek is die langste boek in die Bybel? Jeremia
Hoeveel bekeerlinge het Jeremia in sy leeftyd gehad? Geen
Jeremia het baie keer ‘n simbool gebruik om sy boodskap oor te dra. Noem een so ‘n
simbool. Hy het ‘n nuwe baadjie gekoop en dit in die sand begrawe

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Al die profesieë van die Ou Testament kom in Jesus waar. Jesus word self op ‘n paar
plekke in die Nuwe Testament ‘n “profeet” genoem (Johannes 16: 14 en Johannes 7: 40).
Maar nog meer, Jesus verwys na Homself as ‘n profeet! (Matt 13: 57).
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In Mateus 16:14 word daar na Jeremia verwys. Net soos Jesus was hy ook erg gekant teen
die kamstige godsdienstige leiers. In Hebreers 8 is daar ‘n lang aanhaling uit
Jeremia 31: 31 – 34.
Jeremia belowe dat die volk ‘n nuwe leier sou kry, hy noem hierdie leier: Die goeie herder,
die Messiaanse prins, die loot van Dawid se boom en die fontein van die lewe.
Aan wie herinner hierdie beskrywings ons? Definitief aan Jesus.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, vir U is menslike wysheid, mag of geld van geen waarde nie, ons weet U smag
daarna dat ons U sal ken as ‘n God van regverdigheid. Dankie dat ons voor U as gelyke
mense kan staan, maak nie saak wat ons posisie in die samelewing is nie. U is nie ons
versekeringspolis teen teëspoed nie, U is die Ware God!
Amen

Idees vir VET pret
Ons gaan elkeen met marsipein of deeg of soutklei of uitrol versiersuiker ‘n letter J maak.
In Jeremia 18 kry ons die baie bekende storie van die pottebakker en die klei. Hierdie
letter kan ons herinner aan Jeremia se beeld, maar ook aan Jesus en hoe Hy sou kom om
ons te red van al ons sonde.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Jeremia 7:3
“So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel: Maak julle lewe en julle dade reg, dat
Ek julle kan laat bly in hierdie land.”

My stiltetyd lekker kry
In Jeremia word daar genoem dat godsdienstige rituele absoluut niks werd is, as jou hart
nie daarin is nie en jy dit nie vir die regte redes doen nie. Die Jode het vreeslik baie
godsdienstige rituele gehad. Watse tradisies en rituele is daar in jou kerk? Maak ‘n lys.
Gesels ook hieroor in jou klas. Wat is die verskil tussen rituele en sakramente. Dink aan
die doop, nagmaal, belydenis, As-Woendag, lydingstyd, pinkster ens.
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Die grootprofete – Esegiël

23

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Esegiël

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Water

Lesinhoud - vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Inleiding
Kan julle nog hierdie onthou?
Iemand kon op grond van die volgende ‘n profeet word:
•
•
•
•
•
•

God het jou persoonlik en direk geroep
Die Woord van God spreek jou aan
God het jou geïnspireer
Jy ontvang ‘n droom of openbaring
‘n Ander profeet wys jou aan
Party mense het net aangesluit by die profetegroep

Jou werk as profeet was om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘n Boodskapper van God te wees
As wagter oor die volk op te tree
Die sondes van die konings uit te wys
Oordeel oor die volk te verkondig
Uitsprake oor die toekoms en die verlede te lewer
Die volk tot bekering te roep
Drome uit te lê
Hoop aan die volk te verkondig
Boodskappe van God neer te skryf

Jy was net ‘n ware profeet as:
•
•
•

Jou voorspellings waar geword het
Met God se Woord ooreengestem het
Jy as profeet ‘n Godvresende lewe gelei het

Ons praat van die grootprofete (Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël) en die kleinprofete
(Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Safanja, Hagai, Sagaria en
Maleagi). In Hebreeus beteken die woord profeet “die geroepene.” Meestal was die profete
mans en het hulle die wette van Moses baie goed geken. Twee hoofboodskappe uit die
profetiese boeke was:
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* Die aanbidding van God
* Sosiale optrede en gedrag
In ‘n sekere sin was ‘n profeet die “mond” waarmee God met sy volgelinge gepraat het. So
iemand moes ‘n boodskap van God bring en dit was definitief nie net ‘n klomp toekomsvoorspellings nie. Daar is heelwat profete waarvan ons in die boeke Konings, Kronieke,
Samuel en Rigters ook lees. Die skrifprofete (die profete wie se name gekoppel word aan
die 15 profetiese boeke) is egter die bekendste profete
Wie was die skrywer: Een of meer digters uit Israel.
Wat was die doel van die boek: Al ontnugter die lewe ons, hou God ons nogsteeds vas en
kan ons geloof verdiep.
Betekenis van die naam Esegiël: “God gee krag.”
Waar speel dit af: Kort na die val van Israel, of in Jerusalem of in Babel.
Belangrikste karakters: Die volk Israel.
Esegiël is gebore in ‘n priesterlike familie maar geroep om ‘n profeet te wees. Ons is
taamlik seker dat Esegiël se familie tot die adel behoort het. Sy naam beteken: “God sal
my sterk maak.” Hy is saam met die eerste groep Jode, waarin Daniël ook was, na
Babilonië weggevoer toe hy omtrent 25 jaar oud was. Esegiël se totale prediking is gedoen
buite Palestina tydens die ballingskap in Babilonië. Hy het vir omtrent 22 jaar geprofeteer.
Ons weet hy was getroud maar weet nie of hy kinders gehad het nie. Esegiël het geprofeteer onder die twee stamme van die Suidryk, Juda. Vir hom was die heel beste uitkoms
nie die herbouing van die tempel, die herbouing van Jerusalem se mure of ‘n verenigde
volk nie, dit was God se teenwoordigheid tydens al hierdie aktiwiteite. Sy doel met hierdie
brief was om die leser te laat besef dat God die enigste God was.
In Esegiël se tyd het die mense geglo dat God in die tempel woon. Jy kan jou nou indink
dat hulle moes wonder waar God is as die tempel verwoes is en God se volk nie meer in
Juda was nie. Die Jode se godsdiens het gedurende hierdie tydperk so afgewater, dat hulle
tot God geoffer het, maar ook ander gode aanbid het. Esegiël wou wys dat die ballingskap
(die straf) nie die einddoel vir God was nie, maar net ‘n doel sodat hulle kon besef wie die
ware Here is. God wil hê dat mense tot bekering kom en ‘n lewende verhouding met Hom
moet hê. In Esegiël se tyd was die deursnee mens hoogmoedig, magshonger, genadeloos,
dislojaal, sonder insig en skelm. Hulle sou op die harde manier leer (met die ballingskap)
hoe God van Sy volgelinge hou. Een frase verskyn 74 keer in hierdie boek …”dan sal julle
weet dat ek die Here God is.” Ons kan hierdeur sien hoe belangrik hierdie besef vir Esegiël
was.
Gedurende sy profesietydperk moes Esegiël ’n paar baie vreemde goed doen. Hy het ‘n
prent van Jerusalem in klei geteken en toe die klei vernietig met houe, hy moes 390 dae
op sy linkersy lê en toe weer 40 dae op sy regtersy. Dit was om te wys hoe lank Israel en
Juda ongehoorsaam was aan God. Op ‘n ander keer was hy weer op ‘n hongerstaking, nog
‘n keer het hy sy baard en hare afgeskeer en drie hopies met die hare gemaak. Maar die
swaarste taak was sekerlik dat hy nie mag gehuil het toe sy vrou dood is nie. Al hierdie
take het Esegiël sonder teenstribbel uitgevoer.
Esegiël verduidelik die baie belangrike konsep dat met die laaste oordeel, elke persoon
verantwoordelik sal wees vir sy of haar eie sondes (hoofstuk 18). Dis baie hartseer dat
Esegiël sou sterf voordat hy weer die tempel of Jerusalem sou sien.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Esegiël” op die rugkant van ons derde profetiese
boek van die Ou Testament kry.

Gaan na les 23 en vul in:

Wat beteken die naam Esegiël? God sal my sterk maak.
In watter land is al Esegiël se profesië gemaak? Babilonië
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In Esegiël 36 praat God van Israel wat ‘n harde hart het wat Hy sal sagmaak.
Watter frase was vir Esegiël baie belangrik en het hy 74 keer na verwys in sy boek?
(Esegiël 36: 38b en sal jou ‘n idee gee wat dit is) Dan sal julle weet dat Ek die Here God is.
Waar het die mense van die Ou Testament gedink bly God? In die tempel.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Al die profesieë van die Ou Testament kom in Jesus waar. Jesus word self op ‘n paar
plekke in die Nuwe Testament ‘n “profeet” genoem (Johannes 16: 14 en Johannes 7: 40).
Maar nog meer, Jesus verwys na Homself as ‘n profeet! (Matt 13: 57).
In Esegiël 34 word daar gepraat van die goeie herder en die slegte herder. Dit herinner ons
darem baie aan die Nuwe Testament. In Esegiël was die slegte skaapwagters die profete,
priesters en konings wat nie God se volk reg gelei het nie. Wie dink jy word hier as die
goeie herder beskryf?

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit is sulke ongelooflike nuus dat U nie in die tempel of die kerk bly nie, maar
ons kom ontmoet waar en in watter omstandighede ookal ons is.
Amen

Idees vir VET pret
Esegiël was op ‘n hongerstaking om te wys hoe swaar die Jode sou kry wanneer Jerusalem
ingeneem word. Wat eet mense wat op’n hongerstaking gaan? Hoe lank dink jy kan mens
lewe sonder kos? En sonder water? Vandag kry ons elkeen net ‘n klein slukkie water om
ons aan Esegiël se profesie te herinner. Dink jou in dit is al wat jy vir die hele dag mag eet
of drink!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Esegiël 34: 11 en 12
“So sê die Here my God: Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. Soos ’n herder
omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal Ek omsien na my kleinvee en
hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag.”

My stiltetyd lekker kry
Verwerping is iets aakligs. Het jy al ooit verwerping ervaar oor jou Christenskap? Dink
aan die wêreld van vandag, waar word Christene verwerp? Sirië, Irak, die Arabiese lande,
Noord Korea ens. Watter emosies ervaar ‘n mens tydens verwerping? Dink jy God voel sleg
as ons as mense Hom verwerp? Hoekom sê jy JA of NEE?
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Daniël

24

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Daniël

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
‘n Pakkie van iets lekkers wat die kosher merk op het, byvoorbeeld KFC se hoender pops.

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Sommiges glo iemand het lank na Daniël se dood hierdie verhale
opgeteken. Ander dink weer dit was Daniël self. Ons weet eintlik nie.
Wat was die doel van die boek: Om God se volk te troos in ‘n tyd van leiding. God is selfs
in beheer van die geskiedenis.
Betekenis van die naam Daniël: “God is my regter.”
Waar speel dit af: Babilonië.
Belangrikste karakters: Daniël, koning Nebukadneser, Sadrag, Mesag, Abednego, Belsasar,
koning Darius en koning Kores.
Die meeste Bybelkenners glo Daniël self was die skrywer van hierdie boek. Daniël beteken
“ God is die Regter.” Die doel van hierdie boek was om God se volk te troos en te verseker
dat God in beheer van die geskiedenis is. Daniël sou uiteindelik in Babilonië onder drie
konings dien, Nebukadneser, Beltsasar en Darius. Hierdie boek is oorspronklik in
Hebreeus en Aramees (die offisiële taal van die tyd) geskryf. Die eerste deel van die boek
is hoofsaaklik wonderwerke en die tweede deel hoofsaaklik Goddelike voorspellings.
Daniël en sy drie vriende is ontvoer uit Juda saam met ‘n klomp ander mense van die
adel. Ons weet dat Daniël nooit na sy vaderland terug gekeer het nie.Hulle sou opgelei
word om die nuwe koning te dien. Koning Nebukadneser het als in sy vermoë gedoen om
van hulle goeie Babiloniërs te maak. Hulle het nuwe name gekry en nuwe eetgewoontes,
maar alle pogins is deur die vriende weerstaan. Daniël en sy vriende het ‘n magdom
wonderwerke beleef. ‘n Paar keer het Daniël die koning se drome reg uitgelê, die vriende
is in ‘n brandende oond gegooi en het dit oorleef, die koning sien woorde wat verskyn
teen die muur tydens ‘n feesmaal en Daniël lê dit uit en dan die bekende wonderwerk van
Daniêl in die leeuhok. Die arme ou was teen hierdie tyd al amper 90 jaar oud!

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Daniël” op die rugkant van ons vierde profetiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 24 en vul in:
Daniël se naam beteken God is die regter.
Wie was koning toe Daniël in Babilonië aangekom het? Nebukadneser
Hoekom wou Daniël nie die koning se kos eet nie? Dit was teen die Joodse wette.
Hoeveel mense het die koning in die vuuroond gesien toe hy inkyk? 4
Wie was die ander persoon? “Die Seun van die mens”
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Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Die soldate wat deur die venster van die oond na binne gekyk het, het nog ‘n persoon
saam met die drie vriende gesien. En hierdie vierde persoon het gelyk soos “die Seun van
die Mens.” Dit is ‘n direkte verwysing na Jesus en die naam wat Jesus dikwels in die Nuwe
Testament genoem is.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, Daniël was onverskrokke ‘n kind van God. Self in ‘n vreemde land was hy nie
bang vir vervolging nie. Ons is sulke papbroeke, ons kan nie eers opstaan vir U voor party
vriende nie. Here, ons is skaam daaroor! Gee ons asseblief die moed om te sê waarin ons
glo!
Amen

Idees vir VET pret
Daniël het geweier om vreemde kos te eet en het by sy “kosher” Joodse dieet gehou. Wat
is “kosher”? Hoe moet kos voorberei word wat “kosher” is? Dalk kan ons vandag aan iets
proe wat n kosher merk op die verpakking het, iets soos KFC se hoender pops!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Daniël 3: 16 - 17
“Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: Ons hoef U nie
hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red
uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag.”

My stiltetyd lekker kry
Ken jy iemand wat oorsee bly? Is daar van julle familie wat al geïmmigreer het? Dink jy dit
is moontlik om ‘n Christen te bly in ‘n land waar daar nie godsdiensvryheid is nie? Wat van
in ‘n land waar dit so goed gaan dat niemand glo hulle het God nodig nie?
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Die kleinprofete – Hosea, Joël,
Amos, Obadja

25

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boeke Hosea, Joël, Amos en Obadja

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les.
Hartjie lekkers

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Hierdie profete is genoem die “kleinprofete” en die rede daarvoor was nie dat hulle
minder belangrik as die ander was nie, maar bloot omdat die geskrifte (boeke) korter was
as die drie langste boeke, Jesaja, Jeremia en Esegiël.
Hosea
Wie was die skrywer: Hoofsaaklik Hosea, van sy volgelinge en ‘n paar ander met kleiner
bydraes.
Wat was die doel van die boek: Om te wys dat God na alles nogsteeds getrou was aan Sy
volk.
Betekenis van die naam Hosea: “Redder.”
Waar speel dit af: Die Noordryk.
Belangrikste karakters: Hosea, Gomer, Israel en die Here.
Ons weet min van Hosea, nie sy beroep, ouderdom of waar hy gebore is nie. Ons weet wel
sy pa se naam was Beeri. Hosea was die laaste profeet wat God na die 10 stamme in die
Noordryk gestuur het voordat hulle finaal verstrooi sou word. Die Here beveel Hosea om
met Gomer te trou. Sy was ‘n slegte vrou in alle opsigte. Hosea se huwelik word gebruik as
die beeld dat al is die “huweliksmaat” hoe vrot, die Here nogsteeds in die “huwelik” met sy
volk bly glo en bly vergewe. Die Here is ‘n God van vergifnis, liefde en genade. Hosea het
deur sy huwelik maar te goed verstaan hoe seer Israel God se hart maak deur ook ander
gode te aanbid (ander mans te hê). Israel was soos ‘n ontroue eggenoot van die Here.
Hosea vergelyk God met ‘n leeu, ‘n luiperd en ‘n denneboom terwyl Israel vergelyk word
met ‘n hardkoppige os, ‘n oond, wilde vrugte, ‘n lawwe duif, rook of dou wat verdwyn. Sy
prediking het 2 hooftemas gehad, Israel se ontrouheid en God se getrouheid.
Joël
Wie was die skrywer: Dalk Joël, maar ons is nie seker nie.
Wat was die doel van die boek: Om die moedelose volk van Juda weer hoop te gee.
Betekenis van die naam Joël: “Die Here is God.”
Waar speel dit af: In Juda (die Suidryk), na die ballingskap en die herstel van die tempel
terwyl die volk baie moedeloos was.
Belangrikste karakters: Joël, die mense van Juda.
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Joël was die seun van Petuel en ons dink hy het in Jerusalem gebly en moontlik ‘n werk
by die tempel gehad. Hier tref ‘n natuurramp die mense van Juda, ‘n sprinkaanplaag vreet
alle plante op. Hierdie ramp moes dien as ‘n teken dat die oordeel van die Here oppad
was. Indien die volk hulle bekeer sou God hulle lot kon omdraai en Sy Gees aan hulle gee.
God het die mag om onheil in heil te verander. Ons sien Juda verander van ramp,
hongersnood, bannelingskap tot herstel! En nie net fisiese herstel nie, maar herstel van
hulle gehoorsaamheid teenoor God. Joël verwys baie na die pentateug as die fondament
van sy profesië.
Amos
Wie was die skrywer: Dit is Amos se preke maar ons is onseker of hyself dit neergeskryf
het.
Wat was die doel van die boek: God gaan Israel oordeel. Slegs ware bekering sou die
oordeel kon keer.
Betekenis van die naam Amos: “Dapper”
Waar speel dit af: In Israel (die Noordryk) tusssen die ryk en die arm bevolking.
Belangrikste karakters: Amos en Jerobeam II
Ons weet nie baie van Amos nie, behalwe dat hy in ‘n klein dorpie in Juda, nie te ver van
Jerusalem af, grootgeword het en dat sy profetiese tydperk min of meer ‘n jaar lank was.
Amos het visoene gehad terwyl hy wakker was en ook drome terwyl hy geslaap het. Die
koning van daardie tyd, Jerobeam II, se regering is gekenmerk deur vrede. Mense was
materieël ryk en voorspoedig maar moreel arm. Amos was ‘n veeboer. God stuur hom
na die Noordryk met ‘n boodskap van erge kritiek. Amos het visioene van ‘n swaar wa, ‘n
brullende leeu, ‘n verskeurde skaaplam, vet beeste en ‘n mandjie met ryp vrugte gesien.
Sy visoene was die van ‘n boer of landbouer wat die veld en die diere goed geken het.
Amos se kritiek het nie goed afgegaan nie, want daar was dan voorspoed! Daar was ‘n
sterk weermag en ‘n goeie ekonomie. Die mense was ryk en party mense het selfs
vakansiehuise gehad! Daar is geëet, partytjies gehou en wyn gedrink! Amos kritiseer die
skelm besigheidsmanne wat die armes beduiwel, die eiendomsmagnate wat te veel huur
vra, die mense wat regters omkoop, ander tot bankrotskap dwing en die wat slawe sleg
behandel. Dit het nie eers gehelp dat party van die rykes gereeld offers gebring het nie,
God het geweet dit is bloot net om by die ander te spog en dat hulle harte nie daarin was
nie! Die God van Israel is Almagtig en regeer in die hemel en op aarde en Hy straf
ongehoorsaamheid!
Obadja
Wie was die skrywer: Die profeet Obadja
Wat was die doel van die boek: Om die herstel van die bannelinge uit Juda as volk aan te
kondig maar ook ‘n oordeelsaankondiging vir die Edomiete.
Betekenis van die naam Obadja: “Dienskneg van die Here”
Waar speel dit af: In Israel en Edom, na die val van Jerusalem, maar voor die terugkeer
van die volk uit ballingskap.
Belangrikste karakters: Die Judeërs in ballingskap en die Edomiete wat hulle verdruk.
Wie help regverdiges en wie vergeld die onderdruktes? Hierdie is ‘n boek vol vrae.
Obadja is die kortste boek in die Bybel en bestaan uit slegs 21 verse. Ons weet nie baie
van Obadja persoonlik nie en moet aflei dat sy boodskap belangriker as die persoon was.
Hy preek veral oor die “dag van die Here.” Hierdie is een van ‘n paar profetiese uitsprake
teen Edom. Obadja herinner ons nogal baie aan die uitsprake van Jeremia. God oordeel
Edom en verhef Juda. Die stede van Edom was baie goed beveilig en die mense was nogal
wêreldwys en slim omdat die land op ’n handelsroete was. Die mense was hooghartig en
dit het God vies gemaak. Hulle het aaklige goed gedoen soos om mense te offer aan hulle
gode. Die Edomiete (afstammelinge van Esau), was bly toe Juda deur die Babiloniërs
ingeneem is. Nou sou Edom verneder word. God is in beheer en kan Juda se lot omkeer
en die volk red.
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Odos boekie

i
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Hosea, Joël, Amos en Obadja” op die rugkant van
ons vyfde, sesde, sewende en agtste profetiese boeke van die Ou Testament kry.
Gaan na les 25 en vul in:
Hoekom word daar van kleinprofete gepraat in die Bybel? Die profete se boeke was korter.
Die doel van Hosea(God se getrouheid), Joël(Die volk Juda hoop te gee.), Amos (Ware
bekering sal Israel se oordeel keer.) en Obadja(Om die herstel van die bannelinge van
Juda aan te kondig.)

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
God is genadig en regverdig. In die Ou Testament stuur Hy profete om die mense te
waarsku oor wat hulle straf gaan wees, net soos wat God in Openbaring ons waarsku oor
wat gaan gebeur as ons volhou met ongehoorsaamheid aan Hom. God het nie vandag
meer ‘n spesifieke volk nie. Almal wat Christus as die Verlosser aanneem, is deel van Sy
volk. God sal ons almal in voor en teëspoed lei, net soos wat hy met sy volk Israel gedoen
het. Daar sal weer ‘n “dag van die Here” wees wanneer Hy finaal oor ons dade sal oordeel.
Amos en Hosea was eintlik twee onsuksesvolle profete want die mense het nie na hulle
geluister nie. Vir ons het God Sy eie Seun gestuur, is dit genoeg vir ons om te luister?
Joël vertel vir die volk dat God hulle nie sou red net omdat hulle Sy uitverkore volk was
nie. Dit was nogal ‘n skok om te hoor vir party. Christene vandag moet hierdie boodskap
ernstig opneem, jy het nie ‘n gratis kaartjie hemel toe net omdat jy sê jy is ‘n Christen nie.
Jou lewe moet dit wys! Joël sê dat God sy Heilige Gees op alle mense sou uitstort maak
nie saak van volk, agtergrond of geslag nie en hierdie is die boodskap wat Paulus ook so
getrou sou uitdra in die Nuwe Testament.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, die profete se boodskap kom daarop neer dat God regeverdig is, maar dat hy
nie ongehoorsaamheid sal duld nie. Hoekom is dit vir ons soms so moeilik om net U wil te
doen! Ons volg ons eie koppe en hoop vir die beste. Ag Here, dit is nie hoe ons wil lewe
nie! Lei ons asseblief tot gehoorsaamheid aan U.
Amen

Idees vir VET pret
Hartjie lekkers. Deur al die visoene en drome word daar oor gehoorsaamheid aan God
gepraat. God kan sien wat in jou hart aangaan, vir Hom kan jy niks wegsteek nie.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Joël 2: 12 - 13
“Maar nou sê die Here: Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur! Skeur
julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe; Hy is genadig en
barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep.”
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My stiltetyd lekker kry
Almal van ons was al ongehoorsaam. Partykeer is dit in ons dade en soms net in ons
gedagtes wanneer ons iets leliks dink van iemand wat ons ‘n opdrag gee. Skryf ‘n paar
voorbeelde neer van kere wat jy ongehoorsaam was. As kind van Jesus wéét jy as jy
verkeerd optree. Vra nou vir Jesus vergifnis vir elkeen van hierdie verkeerde optredes van
jou.
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Die kleinprofete – Miga, Nahum,
Habakuk, Sefanja en Haggai

26

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boeke Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja en Haggai

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Sjokolade geldjies

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Hierdie profete is genoem die “kleinprofete” en die rede daarvoor was nie dat hulle
minder belangrik as die ander was nie, maar bloot omdat die geskrifte (boeke) korter was
as die drie langste boeke, Jesaja, Jeremia en Esegiël. Elke profeet, hoe klein of groot, het
‘n belewenis van die Heilige Gees gehad. Baie keer klink die profete se boodskappe vir
ons maar baie dieselfde. Sonde, straf, berou en vergifnis! Dit wys net vir ons hoe genadig
God is en hoeveel keer hy sy mense wil waarsku om reg te lewe.
Miga
Wie was die skrywer: Miga.
Wat was die doel van die boek: God se oordeel word oor Sy volk uitgespreek. Hulle dade
stem nie ooreen met wat hulle bely nie.
Betekenis van die naam Miga: “Wie is soos die Here.”
Waar speel dit af: In die klein dorpie Moreset naby Jerusalem en in Jerusalem self.
Belangrikste karakters: Miga en die inwoners van Jerusalem en Samaria.
Ons dink Miga was ‘n veeboer, uit ‘n onbelangrike familie van ‘n klein dorpie in die
heuwels naby Jerusalem. In beide Israel en Jerusalem was godsdienstige en morele verval
aan die orde van die dag. Met die geldsake het dit goed gegaan, maar met dit wat regtig
belangrik was, maar vrot! Miga voorpel die vernietiging van Juda deur die Babiloniërs. Miga
leer ons van die almag van God. Jou belydenis dat jy in Hom glo en jou lewenswyse moes
in ooreenstemming wees, anders sou daar vir jou straf en ‘n oordeel wag. Maar vir die wat
getrou is, wag daar die sekerheid van verlossing.
Nahum
Wie was die skrywer: Nahum.
Wat was die doel van die boek: Die volk van Juda moes getroos word dat hulle
onderdrukkers, die Assiriërs, sou ondergaan.
Betekenis van die naam Nahum: “Troos.”
Waar speel dit af: Bybelkenners dink in die stad Nineve.
Belangrikste karakters: Die Jode in Juda.
Nahum was heel waarskynlik ‘n afstammeling van die bannelinge uit die Noordryk wat
deur die Assiriërs gevang is. In hierdie boek stuur hy sy troosboodskap uit Assirië aan
die mense van Juda. Bybelkenners dink Nahum skryf die brief uit Nineve uit. In hierdie
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tyd was Assirië die magtigste land op aarde. Nasies is met geweld onderdruk, stede is
verwoes, mense is vermoor en ontvoer en nou preek Nahum dat Iemand wat sterker is
as hulle, die Assiriërs se mag sou kom verbreek. Hy gebruik die beeld vir Nineve van ‘n
leeu sonder tande. Dis nogal ironies, want die leeu was die simbool van Assirië! Nahum
probeer hoop gee vir die arme, verslae Judese. God die Almagtige is daar en sal ingryp.
Die stad Nineve word as ‘n slegte vrou uitgebeeld wat die volk verlei het, maar nou haar
sondes in die lig gaan sien. En net soos Nahum profeteer, vernietig die Babiloniërs 40 jaar
later die stad Nineve! Wat ‘n verligting moes nuus soos hierdie nie vir die Judese gewees
het nie, die wiel sal draai en die Assiriërs sal kry wat hulle verdien! Vandag is die stad
Nineve net ‘n woestyn! Mense in ‘n magsposisie moet weet dat hulle aan God
verantwoording sal moet doen oor die wyse waarop hulle mag misbruik.
Habakuk
Wie was die skrywer: Die profeet Habakuk
Wat was die doel van die boek: Om God se volk aan te spoor om Hom te vertou in
onseker tye
Betekenis van die naam Habakuk: Iemand wat verwelkom(“embrace”)
Waar speel dit af: In Juda, waarskynlik in Jerusalem.
Belangrike karakters: Die Here,Habakuk, gelowiges en goddeloses.
In die meeste profetiese boeke praat God met die volk deur die profete, maar in Habakuk
praat die profeet alleen met God en is daar geen ander mense betrokke nie. Hierdie boek
is ‘n tweegesprek tussen God en Habakuk. God lyk onbetrokke by die nood van regverdiges, maar Habakuk leer deur sy gespek dat mense ten spyte van negatiewe omstandighede
onvoorwaardelik op God kan vertrou. Om net een maal in God te glo is nie geloof nie,
geloof is om aan te hou glo al gebeur wat ookal. Die tema van hierdie profetiese boek is
dat ‘n gelowige van moedeloos en geen hoop tot volle vertroue in God kan beweeg.
Sefanja
Wie was die skrywer: Sefanja se preke is deur latere mense opgeteken en verwerk.
Wat was die doel van die boek: Daar sal ‘n universele dag van oordeel wees.
Betekenis van die naam Sefanja: “God het beskerm.”
Waar speel dit af: In Juda tydens koning Josia se regeringstyd.
Belangrikste karakters: Jerusalem, Juda en sy buurnasies.
Sefanja preek in Jerusalem en hy ken die stad se sosiale en godsdienstige lewe. Hy is die
enigste profeet wie se voorgeslagte vier generasie terug genoem word, so ons kan aflei dat
Sefanja uit ‘n goeie familie met koninglike bloed gekom het. Voor Sefanja se profetiese
tydperk was daar vir sewentig jaar geen profeet in Juda nie. Koning Menasse, bekend as
die slegste koning van Juda, regeer met sy geboorte. Sefanja tree op in ‘n tyd van groot
morele en godsdienstige verval. Korrupsie, bedrog, moord, omkopery en afgode
aanbidding was maar net ‘n paar van die slegte goed wat daagliks gebeur het. Sy
gemeenskap was een wat nie hoop gehad het nie. Sefanja verkondig God se oordeel, nie
net oor Sy eie volk nie, maar oor die ander nasies ook. God sou nie sulke slegte dade duld
nie en Sy oordeelsdag sou ook vir Sy eie volk geldig wees. Die woorde “God se
oordeelsdag” word sommer drie-en-twintig keer in hierdie boek genoem, so ons kan sien
hoe belangrik dit vir Sefanja was. Sefanja sê egter ook dat die wat nederig is voor God
en hulle bekeer, verlos sou word. Sefanja preek van onheil, oordeel en verlossing. Die
eindtyd is naby, moenie afdwaal nie en BLY getrou! Sefanja het ‘n baie positiewe invloed
gehad op die koning wat Menasse opgevolg het, Koning Josia. Onder sy heerskappy is
afgode altare afgebreek en die wet is weer bestudeer.
Haggai
Wie was die skrywer: Haggai se preke is deur ‘n onbekende persoon neergeskryf.
Wat was die doel van die boek: Om die volk aan te moedig en hulle geloof te versterk om
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die bouwerk aan die tempel te voltooi.
Betekenis van die naam Haggai: “Fees.”
Waar speel dit af: In Jerusalem na die ballingskap.
Belangrikste karakters: Haggai, Serubbabel en die Jode.
Haggai was die eerste van die profete in die tyd na die ballingskap. Sy preektydperk was
net drie maande lank! Koning Kores het die Jode toegelaat om na hulle land terug te keer
en hulle tempel weer op te bou. Hulle het begin, maar daar was baie goed wat teen hulle
getel het, die swak ekonomie, onrustige politieke toestande en mismoedigheid. Die werk
is toe vir veertien jaar gestaak en net die fondasie en lae muurtjies het gestaan. Danksy
die aanmoediging van Haggai en die profeet Sagaria, is die tempel bouery uiteindelik weer
aangepak. Haggai weet dat die verkeerde waardes voorrang geniet het by hierdie
teruggekeerde Jode. Die werklike belangrike sake, soos die aanbidding van God, is
verwaarloos. Die tempel was in daardie tyd die teken van God se teenwoordigheid, en dit
was nou net ‘n bouval! Tyd en geld en arbeid is eerder aan hulle eie huise en sake bestee
as aan God. Die Judeërs het in moeilike tye geleef. Serubbabel was die leier van die
teruggekeerde Jode en het ook gehelp met die opbou van die tempel. Danksy Haggai se
aanmoediging is die tempel binne 4 jaar herbou. Haggai se hoofboodskap was dat die
mense hulle prioriteite moes regkry. God eerste en alle aardse behoeftes daarna.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja en Haggai” op die
rugkant van ons tiende, elfde, twaalfde, dertiende en veertiende profetiese boeke van die
Ou Testament kry.
Gaan na les 26 en vul in:
Wat is die vier groot temas van die kleiprofete? Sonde, straf, berou en vergifnis. Die doel
van Miga(God se oordeel),Nahum(Vertroosting van Juda),Habakuk(Bly vertou in onseker
tye), Sefanja(Daar sal een dag van oordeel wees) en Haggai(Om die volk aan te moedig)

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Haggai herinner ons daaraan dat ons selfs vandag, al is die omstandighede moeilik, ons
prioriteite moet regkry.
In Matteus word daar na Miga 4: 2 verwys as die vervulling van die voorspelling dat Jesus
in Betlehem gebore sou word. Miga verlang na ‘n regeerder uit die geslag van Dawid! 700
jaar voor Christus se geboorte lees ons in Miga 5: 1 die bekende deel: “Maar jy BetlehemEfrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My
behoort en hy sal in Israel regeer.”
Miga en Jesaja het ‘n stukkie in wat byna identies is. Dit verwys na die vrede wat sal heers
wanneer Christus terugkom.
In Sefanja word daar gepraat van die ou Jerusalem waar God se mense in vrede sal bly
(3: 9 – 20). In Openbaring is dit die nuwe Jerusalem. In Sefanja kom God as koning, maar
in Openbaring is Jesus die koning.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons skoolwerk en sport en toetse en naweke weg en vroeg opstaan en moeg
in die aand en sosiale lewe vat ons aandag weg van die heel belangrikste iemand in ons
lewens, Jesus Christus. Dit is nie hoe ons wil lewe nie! Jesus ons is jammer ons is so
selfsugtig. Asseblief vergewe ons en maak ons weer nederig voor U almag. Wees ons
sondaars genadig, asseblief!
Amen
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Idees vir VET pret
Ons eet vandag sjokolde geldjies om ons te herinner aan die verkeerde prioriteite
waarteen bykans al die profete gepreek het. Jou waarde lê nie in mag en geld nie, maar in
afhanklikheid aan Jesus Christus.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Miga 6: 8
“Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat
geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.”

My stiltetyd lekker kry
Bykans al hierdie profete preek teen morele verval! Morele verval is goed soos misdaad,
wegdwaling van God, aanhang van wêreldse waardes en misbruik van mag. Watse morele
verval sien jy raak onder die kinders by jou skool? Hoe voel jy daaroor? Hoe dink jy voel
God daaroor? Dink jy daar is iets wat jy daaraan kan doen?
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Sagaria

27

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Sagaria

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

‘
n Fles met warm sjokolade
‘n Paar klein bekertjies of weggooi koppies, genoeg vir elke maat

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Sagaria self en ander wat gehelp het met die optekening.
Wat was die doel van die boek: Om hoop te gee aan God se volk wat baie moedeloos was.
Betekenis van die naam Sagaria: “God onthou.”
Waar speel dit af: Tussen die Jode in Jerusalem wat teruggekeer het na die ballingskap.
Belangrikste karakters: Sagaria en die hoëpriester.
Sagaria het (net soos Haggai) die mense aangemoedig om weer met die bou van die
tempel voort te gaan, Sagaria het egter baie langer as Haggai as profeet opgetree. Hy was
‘n priester wat ook as profeet opgetree het. Na veertien jaar het daar nog net fondamente
en lae muurtjies vir die tempel gestaan. Sagaria is gestuur na moedelose mense wat geen
toekomsvisie gehad het nie. Baie van hierdie teruggekeerdes was priesters en hulle het vir
spirituele redes na Jerusalem terug gekom. Hierdie groep teruggekeerdes het nie verwag
dit sou so swaar gaan in Jerusalem nie. Daar was armoede, swak oeste, vyandige bure en
geestelike verval. Sagaria se aanmoediging tot die opbou van die tempel was egter net ‘n
deel van sy werk. Mense word bemoedig om hulle daaglikse werk met ywer aan te pak.
Sagaria se visioene beskryf die oordeel oor Israel se vyande, die seëninge wat vir God se
volk wag en die eis dat hulle getrou moet bly. Sagaria se eerste visoen was waar hy vier
perderuiters sien wat ry op twee rooi, een bruin en een wit perd. Hierdie ruiters rapporteer
aan God dat daar vrede op die aarde is. Die Israeliete moes hierdie vredestyd gebruik om
die tempel op te bou. Hierna sien hy vier hoefsmede aan die werk. God was besig om die
aggressors letterlik “uit te werk.” Sy derde visioen was een van ‘n man met ‘n maatband.
Die man was besig om Jerusalem se mure uit te meet. God sê vir die Israeliete dat hulle
nie eintlik ‘n muur rondom die stad nodig het nie, want Hy sou hulle beskerm. Die
volgende visioen was een waar Sagaria die hoëpriester sien skoon klere aantrek. Hy was
skoon voor God se oë.
Sagaria se vyfde visioen is een waar hy ‘n sewe-arm goue kandelaar in die tempel sien. Hy
sien ook ‘n houer met ‘n pyp wat afloop tot in die kandelaar/lamp. Die houer is vol olie
en niemand sal ooit die kandelaar/lamp vol olie hoef te maak nie. Hierdie verwys na die
Israeliete se leier, Serubbabel, wat vol was van die Heilige Gees. Sagaria sien ook twee
olyfbome wat Serubbabel en die hoëpriester voorstel. Daar sal ‘n dubbele leierskap wees.
Die sesde visioen is een van ‘n reuse boekrol wat deur die lug vlieg. Op die boekrol is daar
geskryf dat die wat steel en lieg gestraf sal word. Soos wat die boekrol deur die lug vlieg,
stop dit bokant huise van mense wat steel en jok en hulle huise is dan vernietig. Baie
eenvoudig, God hou nie van leunaars en diewe nie!
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Die sewende visioen is van ‘n vrou wat in ‘n mandjie sit. Twee ander vroue met vlerke
kom aangevlieg en tel die mandjie op. Dit verwys na God wat die volk se sondes sou wegneen na Babilon. Die agtste visioen was van vier strydwaens met rooi, swart, wit en gespikkelde perde wat oor die hele wêreld gaan om God se wil te doen. Sagaria het nog vele
ander drome en visioen gehad wat almal ‘n betekenis vir God se volk gehad het.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Sagaria” op die rugkant van ons vyftiende
profetiese boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 27 en vul in:
Wat beteken die naam Sagaria? God onthou. Wat is die doel van die boek Sagaria? Om
hoop te gee vir die moedelose volk van God. Hoeveel visioene het Sagaria gehad? 7
Wanneer het Sagaria as profeet begin optree? Met die terugkeer van die ballinge na
Jerusalem
.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?

Sagaria herinner ons daaraan dat God met die gelowiges ‘n pad stap na Sy eindpunt. Ons
word op hierdie pad bemoedig, want ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar God
weet. Ons mag nooit ons perspektief op die ewigheid verloor nie.
Sagaria (9: 9 – 10) praat van ‘n vredeskoning wat Jerusalem binnery op ‘n donkie. As dit
darem nie ‘n direkte verwysing na Jesus is nie! Sagaria (11: 4 - 17) vertel ook van ‘n
skaapwagter wie se skape verstrooi is, net soos Jesus na homself verwys het nadat sy
dissipels in die tuin van Getsemane gevlug het.
In die begin was daar patriargale figure (Abraham, Isak, Jakob), toe profete, toe konings
en daarna priesters. God het vir die Israeliete elke vorm van regering gewys en almal het
misluk. Wat hulle nodig gehad het was een leier wat al hierdie rolle sou kon vervul – Jesus
Christus.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, dit is wonderlik om te weet dat niks in ons toekoms ons bang of verskrik hoef
te maak nie. Daar is niks wat ons sonder moed en hoop moet laat nie! Ons toekoms is U!
Mag ons dit nooit vergeet nie!
Amen

Idees vir VET pret
Wanneer iemand nodig het dat jy hom moed inpraat, drink ons dikwels tee of koffie saam
en praat oor die saak. Kom ons drink vandag warm sjokolade en praat daaroor dat ons
NOOIT hoef moed op te gee oor enige saak nie. Sagaria het die Jode moed ingepraat en
net so kan ons mekaar vandag help.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Sagaria 9: 9
“Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n
oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ‘n donkie.”
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My stiltetyd lekker kry
Waaroor raak jy baie moedeloos? Maak ‘n lys van al jou bekommernisse. Begin nou,
sommer met oop oë sodat jy jou lys mooi kan sien, een na die ander sake met God
bespreek. Jy kan hardop praat of net stil dit opnoem. Kan jy iets verander aan van hierdie
bekommernisse? As daar wel iets is wat jy aan sommiges kan doen, spring dadelik weg en
maak werk daarvan! Die waaraan jy nie self kan verander nie, moet jy aan God oorlaat.
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Jona

28

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Jona

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Suurwurm lekkers

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Bybelkenners dink die profeet Jona, maar ons is nie seker nie.
Wat was die doel van die boek: Om te wys dat God se genade alle mense insluit.
Betekenis van die naam Jona: “Duif.”
Waar speel dit af: Nineve, die latere hoofstad van Assirië.
Belangrikste karakters: Jona.
Die boek Jona verskil van die ander profetiese boeke deurdat dit die storie van die profeet
vertel en nie veel van wat hy verkondig het nie. Jona, die seun van Ammitai, het van ‘n
klein dorpie naby Betlehem gekom. Hy het in die Noordryk van Israel gewoon. Jona se
opdrag van God was om Sy boodskap van verlossing na ‘n vreeslike misdadige,
geweldadige en goddelose groep mense te vat. Hierdie mense was so wreed hulle het
soms selfs koppe van slagoffers om hulle nekke gedra soos hangertjies. Jona was
hiervoor glad nie lus nie! Hy was ‘n onwillige profeet! Dit was dan Israel se mees
gevreesde en gehate vyande. Kon hulle nie maar kry wat hulle verdien het nie? Ons ken
almal die verhaal van hoe Jona toe probeer wegkom het van God se opdrag en op ‘n
skip na Tarsus, heeltemal aan die teenoorgestelde kant van Nineve, geklim het. In ‘n erge
storm word hy uitgewys as die skuldige en oorboord gegooi. ‘n Vis sluk hom in en spoeg
hom na drie dae weer uit op die droë land. Nou was Jona gereed vir Nineve! Hy verkondig
sy boodskap van bekering, maar is baie teleurgesteld toe die mense daarna luister en God
hulle red. Jona was sommer vies vir God en moes ‘n les leer deur die skaduboom wat
in een dag opkom en toe dood is. Jona moes in die warm son sit. As Jona omgee vir ‘n
plant, hoeveel te meer sal God omgee vir mense wat Hy geskape het!
Hierdie verhaal gaan eintlik nie oor ‘n man en ‘n groot vis nie, maar veel eerder oor ‘n
profeet, sy doel op aarde, sy ongehoorsaamheid en sy poging om weg te probeer kom
van sy opdrag, maar ook van God se oneindige genade. Jona weet dat God se boodskap
mense se lewens kan verander, en hy was nie lus dat die Assiriërs hulle lewens moes
verander nie, hulle het verdien om gestraf te word.
Die tweede keer voer Jona sy opdrag uit, maar toe God genade betoon, word hy baie vies.
Deur ‘n reeks wondergebeure ( die vis wat hom insluk, die skadu plant, die wurm en die
warm wind) kom Jona tot die besef dat God almagtig is. Ons sien hier die volle spektrum
van God se genade en liefde, niemand is vir hom onbelangrik nie. Vir almal wat berou
toon sal daar genade en vergifnis wees.
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Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Jona” op die rugkant van ons negende profetiese
boek van die Ou Testament kry.
Gaan na les 28 en vul in:
Hoekom wou Jona nie na Nineve toe gaan nie? Jona wou nie hê dat God Sy genade
betoon aan Israel se gehate vyande nie. Hy wou hê God moes hulle straf.
Wat was die doel van die boek Jona? God se genade sluit alle mense in
Wat was die hoofstad van Assirië? Nineve
Onder watse plant het Jona gaan sit om te kyk hoe die stad vergaan? ‘n Rankplant wat
skaduwee gee.

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
In die Nuwe Testament verwys Jesus self na Jona wanneer Hy sê: “Iemand groter as Jona
is nou hier.” Hy het ook Sy periode van dood (3 dae) vergelyk met die tyd wat Jona in die
vis was. Jona was vir Jesus ‘n regte, fisiese persoon, hoekom sal ons dan twyfel of Jona
regtig bestaan het!

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, ons wil aan U gehoorsaam wees en gaan waarheen u ons ookal stuur om U
boodskap uit te leef. Ons weet dat ons nêrens vir U kan wegkruip nie en dat U tot in die
diepste van ons harte kan sien. Help ons om ons vyande te vergewe al is hulle hoe wreed
en sonder genade teenoor ons.
Amen

Idees vir VET pret
Vandag eet ons suurwurms! Dit kan ons herinner aan die wurm wat die plant laat verdor
het en vir Jona so vies gemaak het. Jona se verhaal gaan oor baie meer as net ‘n groot vis
wat iemand insluk!

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.

Vers vir die week
Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Jona 4: 10 - 11
“Die Here het vir Jona gesê: Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk
het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar
Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ‘n stad waarin daar meer as
honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog
baie diere.”

My stiltetyd lekker kry
Wat is die grootste opdrag in die Bybel? (Matteus 28:19, Gaan dan na al die nasies toe en
maak die mense my dissipels.) As hierdie opdrag vir almal gegee is en nie net vir die
dissipels nie, wat beteken dit in jou lewe? En wat moet jy doen? Skryf jou gedagtes neer.
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Maleagi

29

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Die boek Maleagi

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Jellie lekkers wat soos ringe lyk

Lesinhoud – vra eers vir getuienis oor wat die Here laasweek in jou lewe gedoen het
Wie was die skrywer: Maleagi
Wat was die doel van die boek: Die volk moes opgeroep word om hulleself te bekeer.
Betekenis van die naam Maleagi: “My boodskapper.”
Waar speel dit af: In Juda na die terugkeer van die mense uit ballingskap.
Belangrikste karakters: Maleagi en die gemeente in Juda.
Ons weet baie min van die profeet Maleagi, maar Bybelkenners glo hy was ‘n
Levitiese priester. Hy het na die ballingskap gelewe in ‘n tyd toe die volk maar baie
mismoedig was. Die tempel was herbou, maar dit het maar afgesteek teen Salomo se
fabelagtige tempel en het nie juis gemoedere gelig nie! Was alles nog die moeite werd?!
Daar was droogtes, misdaad, ‘n swak ekonomie en geweld en die gelowiges het begin
twyfel aan hulle geloof. Hulle hoop vir ‘n Messias, vrede, ‘n nuwe tempel en die herstel
van die volk het gelyk of dit nooit waar gaan word nie.
God het Maleagi gebruik om juis te praat oor pessimisme, ontrouheid en die gevoel dat
godsdiens waardeloos was. Die mense het gekla dat God nie regtig omgee of jy getrou
lewe of goddeloos is nie. Afskeep offers is gebring en huwelike is nie as heilig gesien nie.
Uit gewoonte is die tempeldienste nog bygewoon maar niks was meer spesiaal nie. Die
volk het geglo dat God verander het. God reageer op hierdie klagtes deur sy profeet
Maleagi. Maleagi lig veral die volgende uit: Huwlikstrou, offers, sosiale aangeleenthede, jou
tiendes en die onderhouding van God se wette was belangrik. God se oordeelsdag sal totale uitwissing bring vir die goddeloses, maar oneindige blydskap vir diegene wat vir Hom
lief is. Ons dien nie God om te kyk wat ons daaruit kan kry of om voorspoed te verseker
nie. Ons dien God omdat Hy ons eerste lief gehad het. Selfs tydens teenspoed moet ons
ware toewyding aan God wys. God was so moedeloos oor sy volk, dat daar vir vier honderd jaar nie weer ‘n enkele woord van Hom gekom het nie! Die laaste woord in die Ou
Testament (in Maleagi) is “curse” of vernietiging. Jode lees nooit Maleagi se laaste vers in
die sinagoge nie want hulle wil nie so afsluit met God se boodskap nie, hulle lees eerder
weer ‘n vorige vers.

Odos boekie
Gaan na ons Odos boekrak. Kyk of jy “Maleagi” op die rugkant van ons sestiende en heel
laaste profetiese boek van die Ou Testament kry.
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Gaan na les 29 en vul in:
Dink julle God was kwaad in hierdie boek? Ja Hoekom? Die mense wou nie gehoorsaam
wees aan Hom nie
God was veral kwaad vir die geestelike leiers. Hoekom? Hulle het toegelaat dat die mense
ongehoorsaam aan God leef.
Is die huwelik vir God belangrik? Ja. Hoekom? (Maleagi 2: 15) God verlang ‘n nageslag wat
Hom eer.
Het jy al ooit gehoor van tiendes? Ja/Nee Gee jy iets van jou sakgeld vir die kerk? Ja/Nee

Sien jy Jesus raak in die Ou Testament?
Vir Christene is die bewys van God se liefde dit wat op Golgota gebeur het. Ons hoef nie
vrae te vra soos die mense in Maleagi se tyd nie. Ons ken reeds die antwoorde, God
verander nie, en sy liefde ook nie.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, selfs wanneer dit met ons sleg gaan wil ons volhard in ons geloof. Ons weet U
is lief vir ons en gee vir ons om. Bewaar ons teen depressie en donker gedagtes. Here, ons
wil na U lig toe lewe.
Amen

Idees vir VET pret
Ons eet jellie lekkers wat soos ringe lyk. Huwelikstrou was een van die dinge waaroor
Maleagi gepreek het. God sien huwelike as heilig.

Slim vingers
Speel ‘n speletjie en kyk wie kan eerste die week se Bybelboek in hulle Bybels kry. Merk
die plek met ‘n boekmerk vir die week se stiltetyd by die huis.
.

Vers vir die week

Kom ons soek hierdie versie in die Bybel op.
Maleagi 4: 1
“Die dag kom en hy brand soos ‘n oond. Dié wat teen God in opstand is, almal wat
verkeerd doen, sal die kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die
Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie ‘n wortel, nie ‘n tak oorbly nie.”

My stiltetyd lekker kry
Wat is Maleagi se opinie oor slegte tye en hoe jy daartydens moet optree? Maleagi is ‘n
kort boek, lees dit gerus weer deur as jy nie als kan onthou nie.
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