Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus volgens die Evangelie van Johannes

LES EEN: WIE IS JESUS? Johannes 1:1 – 34

AGTERGROND: Hierdie is die eerste les in die reeks waarin Johannes ons aan Jesus gaan bekendstel –
sonder enige verwysing na sy geboorte.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
Vandag moet die kinders aangemoedig word om in Jesus te glo omdat hulle verstaan dat Hy die Lam van
God is wat die sonde van die wêreld wegneem.
TEKSVERWYSING: Johannes 1: 1 – 34 (veral vanaf v 19)
LES: Probeer om die volgende punte vir die kinders te leer:
• Iets van Johannes die Doper (vv 19-28) – veral vir die bietjie groter kinders – kry ook meer inligting uit
Matteus 3.
•

Johannes die Doper se getuienis oor Jesus: (vv 32 – 34) Jesus is die Seun van God. Alhoewel dit moeilik
is vir kinders om te verstaan, is dit goed vir hulle om die waarheid reeds van kleinsaf te hoor. Hulle,
en veral die ouer kinders, behoort te weet dat Jesus as God se Seun nog altyd, in die ewigheid, by God
die Vader was, al het God die Vader nie vir Jesus geskep nie. Hoewel dit moeilik is om nou te verstaan,
sal sulke waarhede later help om die kinders teen dwaalleringe te beskerm.

•

Johannes die Doper se getuienis oor Jesus: (v 29) Jesus is die Lam van God wat die sonde van die
wêreld wegneem. Hierdie is 'n belangrike sleutel tot die hele evangelie-boodskap. Dit kan nuttig wees
om tyd af te staan om oor die dood van Jesus vir sondaars te gesels. Die ouer kinders kan ook hulle
kennis van die beeld van die lammetjie in die Eksodus-verhaal, asook in die offerandes, herroep.

•

Weer eens, miskien meer vir die ouer kinders, kan julle kyk na die belangrike tekste wat die apostel
Johannes gebruik om Jesus aan ons bekend te stel: Johannes 1 vers 1 en vers 14.

•

Verse 12 en 13 is ook baie belangrik vir ons om die evangelie te verstaan – ook miskien meer geskik
vir die ouer kinders.

•

Beklemtoon die belangrikheid van redding deur Jesus se dood vir ons, en lê dit op die hart van hulle
wat nog nie gered is nie, om daaraan te dink dat hulle 'n groot behoefte het aan 'n Verlosser/Redder.
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Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

LES EEN: WIE IS JESUS? Johannes 1:1 – 34
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer hoe Johannes, die apostel, die
Evangelie verduidelik. Johannes het baie dinge wat Jesus geleer en gedoen het,
opgeskryf. Hy wou graag sy lesers leer dat Jesus regtig die Seun van God en die beloofde
Christus is – sodat ons die ewige lewe kan hê as ons in Jesus glo. Ons sal van die
dinge wat Jesus gedoen en gesê het, leer – terwyl ons altyd onthou dat Hy die Seun van
God is wat aarde toe gekom en gesterf het om die straf vir ons sonde weg te neem. As
ons ons sonde bely en in Hom glo, sal God ons vergewe en sal ons vir ewig saam met Hom
in die hemel lewe! Vandag beantwoord Johannes die vraag: “WIE IS JESUS?”
Johannes, die boekskrywer, verduidelik dat Jesus nooit geskep was nie,
maar nog altyd as God, by en saam met God die Vader, bestaan het in die
ewigheid. Omdat God dit toe al so beplan het, het Jesus op 'n bepaalde dag
aarde toe gekom as 'n baba – Hy was steeds ten volle God, maar het nou
ook ten volle mens geword soos ons. Jy het seker al hierdie storie in die
Kerstyd gehoor? Johannes vertel verder hoe Jesus as grootmens vir
Johannes die Doper in die woestyn gaan sien het – moenie dié twee
Johannesse verwar nie!
God het vir Johannes die Doper gestuur om mense te waarsku dat Jesus op
pad is. Toe hy Jesus sien, roep hy uit: “Kyk! Daar is die Lam van God wat
die sonde van die wêreld wegneem!” Toe het hy – Johannes die Doper – vir
Jesus gedoop. Daarna het hierdie Johannes vir sy volgelinge gesê: “Ek het
Hom gesien en getuig daarvan dat Hy die Seun van God is!”
Johannes die apostel leer ons twee belangrike dinge oor Jesus: Hy is die
Seun van God, en hy neem die sonde van die wêreld weg. Lees dit in jou
Bybel in Johannes 1:29 en 34.

Johannes 1:29 (AFR83) Dáár is
die Lam van God wat die
sonde van die wêreld
wegneem!
Hierdie kwartaal leer ons Johannes 14:1-6 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My.
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29 Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van
God wat die sonde van die wêreld wegneem! 30 Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het:
‘Ná my kom daar 'n Man wat my vóór is, want Hy was voor my reeds daar.’ 31 Ek het self ook
1
nie
geweet wie Hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat Hy aan Israel bekend
gestel kan word.” 32 Verder het Johannes getuig: “Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit
die hemel sien kom, en Hy het op Hom gebly. 33 Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar
God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: ‘Die Een op wie jy die Gees
sien kom en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’ 34 Ek het dit self gesien en daarom
getuig ek: Hy is die Seun van God.” 35 Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met
twee van sy volgelinge by hom. 36Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en
gesê: “Dáár is die Lam van God!” (Johannes 1:29-36 AFR83)

Behold, the Lamb of God,
who takes away the sin of
the world!
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus volgens die Evangelie van Johannes

LES TWEE: JESUS VERANDER WATER IN WYN Johannes 2:1 – 11
AGTERGROND: Hierdie is die tweede les in die reeks. Verlede week het Johannes die kinders aan Jesus
bekend gestel.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
Ons wil die kinders vandag blootstel aan een van Jesus se wonderwerke en hulle aanmoedig om Hom te
sien as die Seun van God.
TEKSVERWYSING: Johannes 2:1 – 11
LES: Vertel die storie uit die betrokke Skrifgedeelte – dit is 'n maklike verhaal om te vertel. Probeer dan
om die volgende punte vir hulle te leer:
•

Toe die dissipels sien dat Jesus iets kan doen wat geen ander mens in staat is om te doen nie, het
hulle geglo dat Hy regtig God is. Dit is ook die rede waarom Johannes dit vir ons opgeskryf het – sodat
ons ook kan glo dat Jesus God is.

•

Moedig die kinders aan om na hulleself te kyk en hulself te toets of hulle glo dat Jesus God is, en dat
Hy die mag het om hulle te vergewe en hulle in die regte verhouding met God te bring.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, hersien 2020, vertaal deur Alta Vorster 2020

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

NAAM_________________________________________________________________

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
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LES TWEE: JESUS VERANDER WATER IN WYN Johannes 2:1-11
Hierdie kwartaal kyk ons na die evangelie soos wat die apostel Johannes dit vir ons
opgeteken het. Onthou julle hoe ons verlede keer geleer het van die ontmoeting tussen
Jesus en Johannes die Doper, wat toe verklaar het dat Jesus die Lam van God is wat die
sonde van die wêreld wegneem? Nou gaan Johannes die apostel verder om met baie ander
verhale van wat Jesus alles gedoen het, die mense van toe en ook vir ons nou te help
om te glo wie Hy regtig is – die Seun van God. As ons glo dat Jesus God se volmaakte
Seun is wat aan die kruis gesterf het om die straf vir ons sonde te dra, sal God ons
vergewe en ons vir altyd saam met Hom in die hemel laat lewe!!
Johannes vertel die verhaal van die troue in Kana waarheen Jesus en sy
vriende gegaan het. Jesus was nog nie algemeen bekend nie en Hy het ook
nog geen wonderwerke gedoen nie. Terwyl die gaste die huweliksfees geniet
het, het die wyn skielik opgeraak. Jesus sê toe vir die mense hulle moet die
leë kanne vol water maak en dit vir die gaste voorsit om te drink. As jy
water in 'n beker gooi en dit skink, sou jy tog dink dat dit steeds water sal
wees, nie waar nie? Maar so werk dit nie met Jesus by hierdie troue nie!
Toe hulle die water uit die kanne gooi, het dit in wyn verander!
Johannes vertel dat Jesus se volgelinge in Hom geglo het toe hulle dit sien.
Lees dit gerus self in Joh 2:11.
Met hierdie storie help Johannes ook vir ons om in Jesus te glo. Glo jy dat
Jesus God se Seun is wat gesterf het om die straf vir jou sonde te dra?
As dit so is, sal jy ook die ewige lewe in die hemel hê!

Johannes 2:11 (AFR83) Hierdie eerste
wonderteken het Jesus in Kana in Galilea
gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid
laat blyk, en sy dissipels het tot geloof in
Hom gekom.

Hierdie kwartaal leer ons Johannes 14:1-6 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie
woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.
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Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea
gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy
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dissipels het tot geloof in Hom gekom. (Johannes 2:11 AFR83)
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gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy
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gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy
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Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea
gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy
dissipels het tot geloof in Hom gekom. (Johannes 2:11 AFR83)

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

LES DRIE: DIE SAMARITAANSE VROU JOHANNES 4: 1 - 42
AGTERGROND: Hierdie is die derde les in die reeks. Die kinders is uit Johannes se evangelie aan Jesus
bekendgestel en het van Sy eerste wonderwerk geleer.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
Vandag moet die kinders aangemoedig word om Jesus as die Messias (die Christus) te sien en in Hom te
glo.
TEKSVERWYSING: Johannes 4: 1 – 42 (veral 1 – 30, 39 – 42)
LES: Vertel die verhaal uit die Skrifgedeelte – dit is 'n maklike storie om te vertel. Probeer om die volgende
punte vir hulle te leer:
•

Nadat die mense in die dorp geluister het na wat Jesus hulle geleer het, het hulle in Hom geglo. Hy
het vir die vrou en skynbaar ook vir die hele dorp vertel dat Hy die Messias is waarvoor hulle so lank
gewag het (v 26). Dit is die rede waarom Johannes dit vir ons opgeskryf het – sodat ons ook kan glo
dat Jesus die Christus – die Messias – is wat God beloof het.

•

Die beeld van die lewende water kan vir die ouer kinders verduidelik word – net soos wat water genoeg
is om 'n mens se dors te les, kan 'n verhouding met Jesus genoeg wees om ons heeltemal te bevredig
en gelukkig te maak. Wanneer ons Jesus as ons Verlosser het, het ons niks anders wat meer belangrik
is, nodig nie.

•

Moedig die kinders aan om na hulleself te kyk en hulself te toets of hulle glo dat Jesus die Christus is
wat vir hulle sonde gesterf het.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, hersien 2020, vertaal deur Alta Vorster 2020

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

NAAM_________________________________________________________________

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
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die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
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LES DRIE: DIE SAMARITAANSE VROU Johannes 4: 1 - 42
Hierdie kwartaal leer ons in die Sondagskool van die evangelie soos opgeteken deur die
apostel Johannes. Onthou julle verlede keer se les oor Jesus se eerste wonderwerk?
Vandag leer ons van Sy ontmoeting met 'n Samaritaanse vrou. Hoewel die Samaritane en
Jode vyande is, glo hulle ook in Jesus as hulle na Hom luister. Dit is vir ons ook net
so belangrik om te glo in Jesus as God se Seun wat in ons plek gesterf het vir ons
sonde. Dan sal Hy ons sonde vergewe en wanneer ons doodgaan, sal ons hemel toe gaan om
vir ewig saam met Hom te lewe!
Op een van Jesus se reise het Hy by Jacob se put gestop om te rus, terwyl die
dissipels in die dorp gaan kos koop het. Toe 'n Samaritaanse vrou daar kom water
skep, vra Jesus haar vir 'n slukkie water. Sy is toe baie verbaas, want Joodse
mans praat normaalweg nie met 'n Samaritaanse vrou nie.
Jesus sê toe verder vir haar dat sy eerder vir Hóm water sou vra as sy maar net
geweet het wie Hy is. Dan sou Hy vir haar lewende water gegee het, want dit laat
'n mens nooit weer dors word nie. Daarmee het Jesus bedoel dat as jy in Hom glo,
jy nie enige iets anders méér nodig sal hê nie. Omdat sy nie verstaan het wat Hy
bedoel nie, vra die vrou Hom toe vir daardie soort water. Sy het gedink dat sy dan
nie weer nodig sal hê om water by die put te gaan skep nie. Tot haar verbasing
gesels Jesus toe met haar oor sekere geheime van haar lewe, en vertel haar dat
Hy die Messias is. Sy gaan roep toe dadelik die mense van die dorp om ook na
Jesus te kom luister.
Jesus het vir twee dae in die dorp gebly en die mense baie dinge geleer, ook dat
Hy die Verlosser van die wêreld is. Lees dit in Johannes 4, veral verse 41 en 42.
Glo jy dat Jesus regtig die Seun van God is wat gesterf het om die straf vir jou
sonde te dra? Indien wel, sal jy eendag ook hemel toe gaan om daar vir ewig saam
met Hom te leef.

Johannes 4:41 – 42 (AFR83) 41 Nog baie meer van hulle het toe
tot geloof in Hom gekom op grond van wat Hy gesê het; 42 en
hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo nie meer op grond van
wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en
ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is.”
Hierdie kwartaal leer ons Johannes 14:1-6 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so
was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
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39 Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van
die woorde van die vrou wat getuig het: “Hy het my alles vertel wat ek gedoen het.”
40 Toe die Samaritane by Hom kom, het hulle by Hom daarop aangedring om by hulle
te 1bly. Hy het twee dae daar gebly. 41 Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in
Hom gekom op grond van wat Hy gesê het; 42 en hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo
nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons
weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is.” (Johannes 4:39-42 AFR83)

Elkeen wat van hierdie water drink,
sal weer dors kry; maar wie van die
water gedrink het wat Ek hom sal
gee, sal in alle ewigheid nooit dors
kry nie. (Johannes 4:13-14 AFR83)

)
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gee, sal in alle ewigheid nooit dors
kry nie. (Johannes 4:13-14 AFR83)
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Elkeen wat van hierdie water drink,
sal weer dors kry; maar wie van die
water gedrink het wat Ek hom sal
gee, sal in alle ewigheid nooit dors
kry nie. (Johannes 4:13-14 AFR83)

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

LES VIER: JESUS MAAK DIE OFFISIER SE SEUN GESOND Johannes 4:43 – 54
AGTERGROND: Hierdie is die vierde les in die reeks. Die kinders is deur Johannes aan Jesus bekend gestel
en het sover geleer van Sy eerste wonderwerk asook van die Samaritaanse vrou se ontmoeting met Hom.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
Vandag gaan die kinders van nog ‘n wonderwerk leer in die lig van die feit dat Jesus die Seun van God is.
TEKSVERWYSING: Johannes 4: 43 – 54
LES: Die verhaal is weer eens eenvoudig om te verduidelik. Vertel dit en probeer om die volgende punte
te beklemtoon:
•

Die offisier het geglo dat Jesus die mag het om selfs van ver af sy seun te genees. Nadat Jesus die
seun gesond gemaak het, het almal in die offisier se huishouding in Jesus geglo.

•

Ook hierdie verhaal is deur Johannes opgeteken sodat selfs ons wat nou lewe, in Jesus as die Seun
van God kan glo. Druk dit weer eens op die kinders se harte dat hulle hul sonde moet bely en in Jesus
moet glo om gered te word en die ewige lewe te kry.
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LES VIER: JESUS MAAK DIE OFFISIER SE SEUN GESOND Johannes 4:43 – 54
Hierdie kwartaal is ons besig met die evangelie van die apostel Johannes. Onthou julle
verlede week se les? 'n Samaritaanse vrou ontmoet vir Jesus en gaan roep haar vriende
om ook na Hom te kom luister. Nadat Jesus met hulle almal gepraat het, glo hulle in
Hom. Vandag hoor ons hoe Jesus die seun van 'n belangrike man gesond maak, waarna
hierdie hele familie ook in Hom begin glo. Net so moet ons ook glo dat Jesus God se
Seun is wat in ons plek gesterf het vir ons sonde. Dan vergewe Hy ons en sal ons ook
eendag na ons dood vir ewig saam met Hom in die hemel woon!
!
Jesus reis na Kana in Galilea toe, terwyl 'n baie belangrike man se seun
sterwend in Kapernaum lê. Wanneer dié man hoor dat Jesus in Galilea is,
gaan hy dadelik na Hom toe en vra dat Hy saam met hom sal kom om sy
seun gesond te maak. “Meneer”, sê hy, “kom asseblief voordat my kind
doodgaan!” Jesus antwoord hom egter net met dié woorde: “Gaan, jou seun
sal lewe.” Die man glo Jesus en gaan terug huis toe. Op pad kom van sy
bediendes hom tegemoet en vertel hom dat sy seun beter is. Die
belangrike man vra hulle wanneer dit gebeur het, en hulle antwoord hom:
“Gister teen die sewende uur het sy koors begin wyk.” Die pa besef dit is
die presiese tyd wat Jesus vir hom gesê het: “Jou seun sal lewe!”
Die man en sy familie en almal in sy huishouding glo toe in Jesus.
Jy kan hierdie storie self lees in Johannes 4: 43 – 54.
Glo jy dat Jesus regtig die Seun van God is wat gesterf het om die straf
vir jou sonde te dra? As dit so is, sal jy eendag hemel toe gaan om daar
vir ewig saam met Hom te lewe.

Johannes 4:53 (AFR83) Die pa het toe besef
dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus
vir hom gesê het: “Jou seun lewe.” En hy en sy
hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom
Hierdie kwartaal leer ons Johannes 14:1-6 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so
was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na
die plek waarheen Ek gaan.”
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46 Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar Hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n
sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. 47 Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy
na Hom toe gegaan en Hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. 48 Jesus sê toe
vir hom: “As
julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.” 49 En toe sê die amptenaar vir Hom: “Here,
1
kom tog voordat my kindjie sterwe.” 50 Maar Jesus sê vir hom: “Gaan maar huis toe, jou seun lewe.” Die man het
geglo wat Jesus vir hom gesê het, en gegaan. 51 Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan
en vertel dat sy kind lewe. 52 Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom:
“Gistermiddag eenuur het die koors hom verlaat.” 53 Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop
Jesus vir hom gesê het: “Jou seun lewe.” En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. (Johannes 4:46-53
AFR83)

Gaan maar huis toe,
jou seun lewe.
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

LES VYF: JESUS VOED VYF DUISEND MENSE Johannes 6:1–14
AGTERGROND: Hierdie is die vyfde les in die reeks. Die kinders is deur die apostel Johannes aan Jesus
bekend gestel. Tot dusver het hulle geleer van Sy eerste wonderwerk, asook van Sy ontmoeting met die
Samaritaanse vrou en van Sy genesing van die offisier se seun.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
Vandag dien die volgende wonderwerk weer eens as ‘n bewys daarvan dat Jesus gesien moet word as die
Seun van God.
TEKSVERWYSING: Johannes 6: 1 – 14
LES: Vertel die verhaal in ons Skrifgedeelte – dit is, soos die voriges, maklik om oor te vertel. Probeer om
nie die indrukwekkendheid van die wonderwerke af te water nie, want dan kan hulle maklik hul wonderkwaliteit verloor. Beklemtoon die volgende punte:
•

Wanneer die mense die wonderwerk sien wat Jesus doen, herken hulle Hom vir wie Hy werklik is en
glo hulle dat Hy die een is wat deur God beloof is.

•

Soos altyd, vertel Johannes hierdie verhaal sodat ons ook in Jesus kan glo. Moedig die kinders aan
met die volgende: besef hulle wie Jesus regtig is? Glo hulle in Hom, en het hulle Sy werk aan die kruis
vir hulle persoonlik aanvaar? Indien wel, herinner hulle aan die belofte van die ewige lewe vir hulle
wat só glo.
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Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

NAAM_________________________________________________________________
LES VYF: JESUS VOED VYF DUISEND MENSE Johannes 6:1–14
Hierdie kwartaal is ons besig met die evangelie van die apostel Johannes. Verlede keer
het ons gesien hoe Jesus 'n belangrike man se seun genees het, waarna die man en sy
hele familie in Hom geglo het. Vandag gaan ons leer hoe Jesus meer as 5000 mense gevoed
het met slegs 5 brode en 2 visse! Ons sien ook dat baie mense hierna in Hom glo. Ons
moet glo dat Jesus die Seun van God is wat 'n volmaakte lewe gelei het en toe in ons
plek, vir ons sonde, gesterf het. As ons in Jesus glo en wegdraai van ons sonde af,
vergewe Hy ons sonde en sal ons na ons dood vir ewig saam met Hom lewe!
Jesus gaan na die see van Galilea toe terwyl 'n groot skare Hom volg. Wanneer
Hy teen die berg opklim, sien Hy die klomp mense en sê vir Filippus: “Waar kan
ons brood koop sodat die mense kan eet?” Maar Filippus antwoord: “Brood ter
waarde van twee honderd denarii sal nie eers genoeg wees om vir elkeen 'n klein
stukkie te gee nie.” En Andreas voeg by: “Hier is 'n seuntjie wat 5 garsbrode en
twee visse het, maar wat help dit vir soveel mense?” Daarop sê Jesus: “Laat die
mense sit.” Die mans is omtrent so vyfduisend in getal en gaan almal sit. Dan neem
Jesus die brode, sê 'n dankgebed en gee vir hulle soveel vis en brood as wat hulle
nodig het. Daarna beveel Hy die dissipels: “Tel al die oorskiet-stukkies op, sodat
niks verlore gaan nie.” Al die oorskiet bymekaar maak twaalf mandjies vol – wat
'n verbasende gesig moet dit nie wees om te sien nie!
Wanneer die mense hierdie wonderteken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: “Hy
is waarlik die Profeet wat wêreld toe moes kom!”
Jy kan hierdie storie self lees in Johannes 6:1 – 14.
Glo jy ook dat Jesus waarlik die Seun van God is wat gesterf het om die straf vir
jou sonde te dra? Het jy gesê dat jy jammer is oor jou sonde? Ja? Dan sal Jesus
jou vergewe en sal jy eendag hemel toe gaan om vir ewig saam met hom te lewe!

Johannes 6:14 (AFR83) Toe die mense die
wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle
gesê: “Hy is werklik die Profeet, die Een wat na
die wêreld toe moes kom.”
Hierdie kwartaal leer ons Johannes 15:1-6 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so
was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na
die plek waarheen Ek gaan.” 5 Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg
daarheen ken?”
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5 Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na Hom toe aankom, sê Hy vir Filippus: “Waar kan ons brood gaan
koop sodat die mense kan eet?”6 Dit het Hy net gesê om hom op die proef te stel, want Hy het self goed geweet wat Hy
gaan doen.7 Filippus antwoord Hom toe: “Twee honderd mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n
1
stukkie brood te laat kry nie.”8 'n Ander dissipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir Hom: 9 “Hier is 'n seuntjie
met vyf garsbrode en twee vis sies; maar wat is dit vir so baie mense?”10 Toe sê Jesus: “Laat die mense gaan sit.” Daar was
baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent vyf duisend. 11 Daarna het Jesus die
brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as
wat hulle wou hê.12 Nadat die mense versadig was, sê Hy vir sy dissipels: “Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het
sodat daar niks verlore gaan nie.”13 Hulle het dit toe bymekaargemaak. Daar was twaalf mandjies vol met die stukke wat
van die vyf garsbrode oorgebly het nadat die mense klaar geëet het.14 Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus
gedoen het, het hulle gesê: “Hy is werklik die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” (Johannes 6:5-14 AFR83)

Hy is werklik die Profeet, die
Een wat na die wêreld toe
moes kom.
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

LES SES: JESUS GENEES 'n BLINDE MAN Johannes 9:1 – 38
AGTERGROND: Hierdie is die sesde les in die reeks. Aan die hand van die evangelie van die apostel
Johannes is die kinders aan Jesus bekend gestel. Tot dusver het hulle geleer van Sy eerste wonderwerk,
asook van Sy ontmoeting met die Samaritaanse vrou, die genesing van die offisier se seun en die
vermeerdering van die brood om vyf duidend mense kos te gee.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
Vandag word die kinders aan nog 'n wonderwerk van Jesus bekend gestel, sodat hulle Hom ook daardeur
kan leer ken as die Seun van God.
TEKSVERWYSING: Johannes 9: 1 – 38
LES: Vertel die verhaal in ons teksgedeelte – dit is interessant om hierdie wonderwerk vir kinders te leer.
Probeer om die volgende punte te beklemtoon:
•

Na die genesing van die blinde man, glo hy in Jesus. Johannes wil hê dat ons dieselfde moet doen as
ons die verhaal lees – daarom het hy dit vir ons opgeskryf.

•

Die ouer kinders kan vv 2 en 3 bespreek – dit leer ons die interessante feit dat slegte dinge en swaarkry
nie altyd oor ons pad kom omdat ons sonde gedoen het nie – maar dit is altyd bedoel om God te
verheerlik en Sy grootheid aan ons bekend te maak. Ons moet net voortdurend God se hand sien in
wat gebeur, of dit goed is of sleg.

•

Weer eens is dit duidelik dat Johannes met hierdie verhaal beoog dat ons ook in Jesus sal glo. Vestig
die kinders se aandag daarop met hierdie belangrike vraag – kan hulle agterkom wie Jesus is? Kan
hulle daarom glo dat Hy aan die kruis gesterf het vir hulle en kan hulle Hom dus vertrou om hulle
sonde te vergewe? Indien wel – beklemtoon die belofte van die ewige lewe wat wag, om hulle daarmee
aan te moedig.
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Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

NAAM_________________________________________________________________

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

LES SES: JESUS GENEES ‘n BLINDE MAN Johannes 9:1 – 38
Ons leer hierdie kwartaal uit die apostel Johannes se evangelie. Verlede keer het ons
gesien hoe Jesus meer as 5000 mense kos gegee het met net 5 brode en 2 visse! – en hoe
baie mense daarna in Hom geglo het. Vandag leer ons dat Jesus 'n blindgebore man laat
sien, en hoe hy dan ook in Jesus glo. Net so kan ons ook glo dat Jesus God se Seun is.
Hy het in ons plek gesterf om die straf vir ons sonde te dra. As ons in Jesus glo, sal
God ons sonde vergewe. Wanneer ons doodgaan, sal ons dan hemel toe gaan om vir ewig
saam met Hom te lewe!
Toe Jesus 'n man sien wat blind gebore was, maak Hy modder aan deur op die
grond te spoeg en smeer dit op die man se oë, terwyl Hy sê: “Gaan was jou nou in
die Siloambad.” Die man gaan doen het, en as hy terugkom, kan hy sien!
Almal is verstom, want hulle weet dat hy van sy geboorte af blind was – sou jy nie
ook gewees het nie? Maar die Fariseërs, wat glo dat dit teen die wet van God is
om selfs 'n wonderwerk op die Sabbatdag te doen, is nie hiermee gelukkig nie.
Hulle sê dus Jesus kan nie van God af kom nie. Hulle praat ook met die man se
ouers, maar hulle is bang vir die Fariseërs, wat dan weer met die man self gaan
praat. Die man dring egter daarop aan dat slegs iemand wat van God af kom, 'n
blinde man kan laat sien. As die Fariseërs hom daarom verbied om weer in die
sinagoge te kom, gaan vra Jesus vir hom: “Glo jy in die Seun van die mens?”, en
die man antwoord: “Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?” Jesus antwoord:
“Jy sien Hom, dit is Hy wat met jou praat!” Dan aanbid die man Hom en sê: “Ek
glo, Here!”
Jy kan hierdie storie self gaan lees in Johannes 9:1 – 38.
Glo jy dat Jesus regtig die Seun van God is wat gesterf het om die straf vir jou
sonde te dra? Het jy al gesê jy is baie jammer oor jou sonde? Dan sal Jesus jou
vergewe en sal jy eendag hemel toe gaan om vir ewig saam met Hom te lewe!

John 9:38 (AFR83) Die man sê
toe: “Ek glo, Here!”
Hierdie kwartaal leer ons Johannes 14:1-6 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so
was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na
die plek waarheen Ek gaan.” 5 Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg
daarheen ken?” 6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe
deur My nie.
prentjies vanaf http://www.higherpraise.com/pdf/New/Curr205/Curr20500002im.gif and
http://school.discoveryeducation.com/clipart/images/floor-reading2-color.gif
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1Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. …6 Nadat Hy
dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe
smeer
Hy die klei aan die man se oë 7en sê vir hom: “Gaan was jou in die Siloambad.”
1
Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy
terugkom, kon hy sien…. 35 …en toe Hy hom kry, vra Hy vir hom: “Glo jy in die Seun van
die mens?” 36 Hy het geantwoord: “Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?” 37
Jesus het vir hom gesê: “Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou praat.” 38 Die man sê toe:
“Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid. Johannes 9:1-38 (AFR83)

Ek glo, Here!

1
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

LES SEWE: JESUS WEK LASARUS OP UIT DIE DOOD – John 11:1 – 45
AGTERGROND: Vandag is ons by die sewende les in die reeks. Aan die hand van die evangelie van
Johannes is die kinders aan Jesus bekend gestel. Tot dusver het hulle geleer van Sy eerste
wonderwerk, asook van Sy ontmoeting met die Samaritaanse vrou, die genesing van die offisier se
seun, die vermeerdering van die brood om vyf duisend mense kos te gee en van die genesing van
die blinde man.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in
Jesus as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry
(20:31). Na hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het
na ‘n wonderwerk of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se
dood vir hulle, asook aan hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo
as hulle Redder.
In hierdie les moet die kinders aangemoedig word om na dié mees verstommende wonderwerk van
Jesus te kyk en weer eens te sien dat Hy die Seun van God is.
TEKSVERWYSING: Johannes 11: 1 – 45
LES: Vandag kyk ons na een van die verstommendste wonderwerke van Jesus wat Hom weer eens as
die Seun van God na vore laat kom. Verduidelik die volgende punte:
•

Niks is meer finaal as die dood nie. As mense, het ons ook geen beheer daaroor nie. Tog kom
Jesus hier en wys dat Hy mag het oor die dood. Daarmee bewys Hy wie Hy werklik is – naamlik
God. Die gevolg hiervan is dat baie mense in Hom glo.

•

Die ouer kinders kan tot by v 53 bespreek. Hier sien ons dat die Joodse leiers Jesus nie net verwerp
nie, maar ook planne maak om Hom dood te maak – en dit nadat Hy bewys het dat Hy mag het
oor die dood! Ons kom dus onder die indruk dat nie almal wat Sy mag sien, wil glo wie Hy werklik
is nie. Dit is uiters belangrik dat ons nie soos hierdie leiers is nie – as ons sien wie Jesus is, moet
ons in Hom glo as die Seun van God wat die Verlosser is. Ons moet ook verstaan dat ons ons
sonde moet bely en ons aan Hom moet onderwerp.
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

NAAM_________________________________________________________________
LES SEWE: JESUS WEK LASARUS OP UIT DIE DOOD Johannes 11:1 - 45
Ons leer hierdie kwartaal in die Sondagskool uit die apostel Johannes se evangelie.
Verlede keer het ons gesien hoe Jesus 'n blindgebore man se sig vir hom teruggegee het,
waarna hy in Jesus geglo het. Vandag kyk ons na die verstommende verhaal van 'n dooie
man wat Jesus weer lewendig gemaak het! Die Bybel sê dat baie Jode hierna in Jesus
geglo het. Ons het ook nodig om in Jesus te glo as God se volmaakte Seun wat in ons
plek kom sterf het. Dan sal Hy ons sonde vergewe en sal ons na ons dood vir ewig by Hom
in die hemel woon!
Lasarus, Maria en Marta se broer, is 'n vriend van Jesus. Nou is Lasarus siek. Jesus het
dié familie baie lief, maar as Hy hoor dat Lasarus siek is, wag Hy twee dae voordat Hy
vir die dissipels sê: “Laat ons weer na Judea toe gaan.” Maar teen die tyd dat Jesus by
hulle uitkom, is Lasarus reeds vier dae in die graf. Marta sê vir Hom: “Here, as U hier
was, sou my broer nie gesterf het nie!” Jesus antwoord haar egter: “Ek is die opstanding
en die lewe. Wie in My glo, sal lewe al het hy gesterf…”
Maria gaan later ook na Jesus toe. Sy val huilend voor Sy voete neer as sy Hom sien en
sê dieselfde: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie!” As Jesus haar sien
huil, raak dit Hom so diep dat Sy gemoed in beweging gebring word. Dan huil Jesus. “Rol
die klip weg,” sê Hy vir die mense. Hy praat met Sy Vader en roep dan met 'n harde stem
uit: “Lasarus, kom uit!” Die dooie kom uit die graf uit, sy hande en voete nog toegedraai
met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Baie van die Jode wat saam met
Maria gekom het, sien wat Jesus hier doen. Nou glo hulle ook in Hom. Stel jou voor hoe
geskok hulle moes gewees het om te sien hoe 'n dooie man weer lewendig word!! Sou jy
nie ook nie?
Jy kan hierdie storie self lees in Johannes 11:1 – 45.
Glo jy dat Jesus regtig die Seun van God is wat gesterf het om die straf vir jou sonde
te dra? Het jy al vir Hom gesê dat jy jammer is? Indien wel, sal Hy jou sonde vergewe
sodat jy ook eendag vir ewig by Hom in die hemel kan gaan woon!

Johannes 11:45 (AFR83) Baie van die Jode wat
na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus
gedoen het, het tot geloof in Hom gekom.
Welgedaan as jy Johannes 14:1-6 (AFR83) geleer het, nou moet jy aanhou oefen:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so
was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na
die plek waarheen Ek gaan.” 5 Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg
daarheen ken?” 6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe
deur My nie.
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45 Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat
Jesus
gedoen het, het tot geloof in Hom gekom. (John 11:45 AFR83)
1

Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al
sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle
ewigheid nooit sterwe nie. Johannes 11:25-26 (AFR83)
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Dáár is die Lam van God…
'n Studie van Jesus in die Evangelie van Johannes

Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

LES AGT: JESUS STERF EN WORD OPGEWEK! Johannes 19 – 20
AGTERGROND: Vandag is ons by die agtste en laaste les in die reeks. Johannes het die kinders aan Jesus
bekend gestel en hulle geleer van Sy eerste wonderwerk, asook van Sy ontmoeting met die Samaritaanse
vrou, die genesing van die offisier se seun, die vermeerdering van die brood om vyf duisend mense kos
te gee, die genesing van die blinde man en van Lasarus se opwekking uit die dood.
UITKOMS: Die uitkoms van al die lesse wat ons in die evangelie van Johannes gaan doen, is geloof in Jesus
as die Christus en die Seun van God, en die ewige lewe wat ons deur hierdie geloof verkry (20:31). Na
hierdie inleiding sal elke les fokus op ‘n persoon of groep mense wat in Jesus geglo het na ‘n wonderwerk
of ‘n onderrig-situasie. Elke week sal ons die kinders ook herinner aan Jesus se dood vir hulle, asook aan
hulle behoefte aan vergifnis van sonde en ‘n ewige lewe, deur in Hom te glo as hulle Redder.
In hierdie les word die kinders gekonfronteer met Jesus se dood en opstanding, en dat dit hulle voor ‘n
beslissende keuse vir Hom plaas.
TEKSVERWYSING: Johannes 19 – 20
LES: Vertel die storie van Jesus se dood en opstanding soos wat dit toepaslik is vir jou kinders. Daar is baie
stof om te bespreek. Besluit dus wat spesifiek van toepassing is op jou kinders en probeer om die volgende
punte oor te dra:
•

Jesus het as die volmaakte mens gesterf om die straf vir ons sonde te dra. Hy het dié dood gesterf wat
ons verdien. Hy is op die derde dag opgewek – nou kan ons ook opgewek word. Hy lewe nou in die
hemel by God die Vader waar ons ook saam met Hom sal kan lewe.

•

Johannes wil ons met al hierdie dinge leer dat ons ook kan glo in die dood van Jesus in ons plek –
sodat ons ons sonde kan bely en na Hom toe kan draai (ons kan bekeer). Verduidelik weer eens vir
die kinders die evangelie en ons behoefte aan redding. Moedig hulle aan om te dink oor Jesus se
dood vir hulle – en in Hom te glo om die ewige lewe te kry.
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Johannes 20:31 Maar
hierdie wondertekens
is beskrywe sodat
julle kan glo dat Jesus
die Christus is, die
Seun van God, en
sodat julle deur te
glo, in sy Naam die
lewe kan hê.

LES AGT: JESUS STERF EN WORD OPGEWEK! Johannes 19 – 20
Die apostel Johannes het hierdie kwartaal in die Sondagskool vir ons die evangelie
verduidelik. Verlede keer het ons geleer hoe Jesus vir Lasarus uit die dood opgewek het
en baie mense daarna in Hom geglo het. Vandag leer ons van die heel belangrikste
gebeurtenis in die Bybel – van Jesus wat self in ons plek doodgaan en weer opgewek
word. Dit is belangrik dat ons hierdie storie glo. Jesus is die volmaakte Seun van God
en het 'n volmaakte lewe vir ons gelei, in ons plek doodgegaan en ons sonde se straf
gedra. As ons in Jesus glo en jammer is oor ons sonde, sal God ons sonde vergewe en sal
ons na ons dood hemel toe gaan om daar vir ewig saam met Hom te lewe!
Johannes sê vir ons dat die mense Jesus aan 'n kruis gehang en doodgemaak het,
alhoewel Hy niks verkeerds gedoen het nie. Ons moet verstaan dat Jesus self gekies het
om te sterf en dat dit ook die wil van Sy Vader was (Galasiërs 1:4) – dit was die manier
waarop God Hom in my en jou plek kon straf vir al die sonde in ons lewe.
Op die derde dag het Jesus opgestaan uit die dood – dit het gehelp om God se woede
oor die sonde te laat bedaar! 40 dae later is Jesus terug hemel toe.
Jy kan hierdie storie self lees in Johannes 19-20 en Handelinge 1.
Hierdie is die belangrikste storie van almal. Daarom is dit belangrik dat ons dit ook glo.
Johannes sê in 20:31 dat hy al hierdie dinge opgeskryf het sodat ons kan glo dat Jesus
die Seun van God is – en daardeur die ewige lewe kan hê!
As jy glo dat Jesus in jou plek, vir jou sonde, gesterf het, en jammer is oor jou sonde,
sal God jou vergewe en jou vir altyd 'n kind van Hom maak. As jy dan eendag doodgaan,
sal jy vir ewig saam met God in die hemel wees. As jy nie 'n christen is nie – praat gerus
vandag nog met jou onderwyser wat jou kan help. Dit is die belangrikste ding in jou lewe!

John 20:31 (AFR83) Maar hierdie wondertekens
is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die
Christus is, die Seun van God, en sodat julle
deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.
Welgedaan as jy Johannes 14:1-6 (AFR83) geleer het, nou moet jy aanhou oefen:
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so
was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na
die plek waarheen Ek gaan.” 5 Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg
daarheen ken?” 6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe
deur My nie.
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1

11 Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf
in te kyk. 12 Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een
waar die kop en een waar die voete was. 13 Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil jy?”Sy antwoord
hulle: “Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie.” 14 Nadat
sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit Hy is nie. 15
Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?” Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy
het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar
gaan haal.” 16 Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom:
“Rabboeni!” Dit beteken leermeester. 17 Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog
nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader
toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’ ”18 Maria Magdalena het toe vir die dissipels
gaan sê: “Ek het die Here gesien!” En sy het ook vertel wat Hy vir haar gesê het. (Johannes 20:11-18 AFR83)
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