Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees nnn
in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

LES EEN: JESUS SE HEMELVAART: Handelinge 1:1 – 11
AGTERGROND: As inleiding tot die boek Handelinge, begin ons met Jesus se laaste woorde aan Sy
dissipels en met Sy hemelvaart.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag is ‘n inleiding tot die boek en hulle behoort verwonderd te wees oor Sy hemelvaart, asook
bemoedig te word deur die woorde van die engele dat Jesus weer sal terugkom!
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 1:1 – 11
LES: bespreek die feit dat hierdie die tweede brief is wat Lukas geskryf het aan Teofilus, en die opvolg
is van die Evangelie van Lukas. Die hoofpunte wat onderrig moet word, is:
 Die brief is geskryf om ons te vertel van wat die dissipels gedoen het in reaksie op Jesus se opdrag
om Sy getuies te wees.
 Jesus se opdragte aan Sy dissipels en aan ons om Sy getuies te wees. Bespreek wat hierdie woord
beteken en herhaal dit in elke les. Gee praktiese voorbeelde van waar die kinders die Evangelie kan
deel en oefen miskien ook in rollespel om vir ander van Jesus te vertel.
 Jesus se hemelvaart – hulle behoort besonderlik bemoedig te word dat Jesus weer gaan terugkom.
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Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees nnn
in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES EEN: JESUS SE HEMELVAART: Handelinge 1:1 – 11
Ons gaan hierdie kwartaal in die Sondagskool ‘n brief lees wat reeds 2000 jaar
gelede geskryf is. Hierdie brief is geskryf deur ‘n man met die naam van Lukas, en
hy het dit aan sy vriend Teofilus geskryf. Dit is eintlik die tweede brief wat Lukas
geskryf het. In sy eerste brief het hy vir sy vriend alles van Jesus vertel. In sy
tweede brief skryf hy vir sy vriend van alles wat Jesus se volgelinge gedoen het
nadat Hy teruggegaan het hemel toe. Ons gaan leer hoe God altyd in beheer is
daarvan om mense deel te laat word van sy kerk, en dat dit ons werk is om vir ander
mense van Jesus te vertel sodat hulle ook in Hom kan glo. Die woord wat die Bybel
gebruik, is “getuies” – ons gaan leer wat hierdie woord beteken.

Vandag gaan ons twee dinge in die brief uitvind. Ons gaan eers leer wat die
laaste ding was wat Jesus vir sy dissipels gesê het om te doen, en dan gaan
ons leer van die interessante manier waarop Jesus tot siens gesê het!
Net voordat Jesus teruggegaan het hemel toe, het
Hy vir sy apostels een voorskrif gegee:

“en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die
hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die
wêreld.” (Handelinge 1:8)
Hierdie voorskrif is vir alle christene – ons moet vir
ander vertel dat Jesus red!

Toe Jesus klaar was om met hulle te
praat, het Hy opgevaar en het ‘n wolk
Hom uit hulle gesigsveld weggeneem.
Kan jy jou voorstel om iemand so te
sien opvaar hemel toe?
Maar die engele het vir die dissipels
vertel dat Jesus eendag weer gaan
terugkom – is dit nie opwindend nie?
(Hand 1:9 – 11)

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 2:10-11
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:

10. sodat in die Naam van Jesus elkeen
wat in die hemel
prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐and‐
girl‐reading en http://www.sermons4kids.com/ascension.gif
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9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor
hulle oë weggeneem. 10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan
daar twee manne in wit klere by hulle, 11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en
kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos
julle Hom na die hemel sien wegvaar het. (Hand 1:9 – 11, AFR83)

Galilése manne, waarom staan
julle en kyk na die hemel?
Hierdie Jesus wat van julle
opgeneem is in die hemel, sal net
so kom soos julle Hom na die
hemel sien wegvaar het.

1
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Galilése manne, waarom staan
julle en kyk na die hemel?
Hierdie Jesus wat van julle
opgeneem is in die hemel, sal net
so kom soos julle Hom na die
hemel sien wegvaar het.

Galilése manne, waarom staan
julle en kyk na die hemel?
Hierdie Jesus wat van julle
opgeneem is in die hemel, sal net
so kom soos julle Hom na die
hemel sien wegvaar het.

Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees nnn
in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

LES TWEE: DIE PINKSTERFEES: Handelinge 2:1 – 47
AGTERGROND: Verlede week het ons geleer van die hemelvaart van Jesus en die belofte van die Heilige
Gees asook die opdrag om te getuig. Hierdie week sal ons sien hoe die Heilige Gees gekom het en hoe
die dissipels van Jesus getuig het.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag behoort die kinders te leer van die historiese gebeurtenis van die koms van die Heilige Gees na
die hemelvaart van Jesus. Hulle moet herinner word aan ons behoefte aan redding en hulle moet ook
die waarheid leer dat elke persoon wat tot bekering kom, die Heilige Gees ontvang.
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 2:1 – 47 veral: 1‐15; 22‐24; 36‐41 (wat van toepassing is op jou
ouderdomsgroep)
LES: Vertel die verhaal van die koms van die Heilige Gees in wat voorgekom het as tonge van vuur. Dit
was sodat die gelowiges kon sien dat iets besig was om te gebeur, want ons kan nie die Heilige Gees
regtig sien nie. Vertel die verhaal van die apostels wat in al die tale gepreek het sodat almal die
boodskap kon verstaan. Verduidelik ook die inhoud van die hoofpunte van Petrus se preek en die mense
se reaksie daarop, wat sonde belydenis was. Hier volg die hoofpunte van wat ek graag wil hê die kinders
moet leer: (soos wat toepaslik is op jou ouderdomsgroep)
 Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid by ons.
 Die Heilige Gees is ‘n geskenk (gawe) aan elke gelowige wanneer hulle gered word. (v 38)
 Die Heilige Gees help en rus ons toe om God te dien. (1:8)
 God het reeds in die verlede ‘n reddingsplan voorberei. (v 23)
 Ons moet ons sonde bely sodat ons vergewe en gered kan word. Dit is die enigste geskikte reaksie
op die Evangelie. (vv 38 – 39) Moedig die kinders aan om hul lewens vir die Here te gee.
 Net soos wat Petrus en die ander die mense vertel het hoe hulle gered kan word, moet ons dit ook
doen. Moedig die kinders aan om te dink aan mense teenoor wie hulle kan getuig.
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Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in
Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES TWEE: DIE PINKSTERFEES: Handelinge 2:1 – 47
Lukas vertel ons nou verder in sy brief dat die dissipels weer een
keer in ‘n kamer saamgekom het nadat Jesus weggegaan het hemel
toe. Toe hoor hulle ‘n geluid soos ‘n wind wat waai, en op elkeen van
hulle se koppe sien hulle iets wat soos vuur lyk. Dit is die Heilige
Gees wat God beloof het! Die Heilige Gees is natuurlik nie regtig ‘n
vlam nie – maar God wou seker maak dat hierdie vroeë christene
verstaan dat die Heilige Gees werklik gekom het om hulle te help.

Nadat hulle vervul was met die
Heilige
Gees,
het
hulle
in
verskillende tale gepraat, sodat
elkeen in Jerusalem kon verstaan.
Petrus het vir al die mense vertel dat
God Jesus aarde toe gestuur het om
vir hulle sonde te sterf, presies net
soos wat Hy in die verlede beloof
het. Die mense was baie bekommerd
en het gevra: “Wat sal ons doen?”
Petrus antwoord toe: (Handelinge 2:
38) “Bekeer julle en laat elkeen van
julle gedoop word in die Naam van
Jesus Christus,.."

Het jy vir Jesus gesê jy
is jammer oor jou sonde?
Hierdie kwartaal leer ons Filippense 2:10-11 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:

10. sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die
hemel en op die aarde en onder die aarde is,
prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐and‐
girl‐reading en http://www.sermons4kids.com/pentecost_wp_colorpg.gif
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1 Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2 Skielik was
1
daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar
hulle gesit het. 3 Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom
het. 4 Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige
Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. (Handelinge 2:1‐4 AFR83)

(Bekeer julle en laat elkeen van julle
gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe
en julle sal die Heilige Gees as gawe
ontvang. (Handelinge 2:38)
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Bekeer julle en laat elkeen van julle
gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe
en julle sal die Heilige Gees as gawe
ontvang. (Handelinge 2:38)

Bekeer julle en laat elkeen van julle
gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe
en julle sal die Heilige Gees as gawe
ontvang. (Handelinge 2:38)

Bekeer julle en laat elkeen van julle
gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe
en julle sal die Heilige Gees as gawe
ontvang. (Handelinge 2:38)

LES DRIE: DIE GENESING VAN DIE LAM MAN: Handelinge 3:1 – 4:22
AGTERGROND: Die kinders het nou al geleer van Jesus se opdrag om van Hom te getuig, en van die
gebeure rondom pinksterdag, en nou beweeg ons verder na nog aksies/handelinge van die apostels om
Jesus se opdragte uit te voer.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag gaan die kinders leer dat Jesus in en deur ons werk tot Sy eer, asook van die dringendheid om
die Evangelie voortdurend met ander te deel, ongeag van wat dit mag kos. Hulle sal ook aangespoor
word om sonde te bely en te getuig, deur op die noodsaak daarvan te wys.
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 3:1 – 4:22 (soos van toepassing op jou ouderdomsgroep)
LES: Hierdie is ‘n lang verhaal wat bestaan uit drie dele:
 die genesing van die lam man
 Petrus se preek op pinksterdag (kan vir kleiner kinders uitgelaat word)
 die inhegtenisneming van Petrus en sy boodskap daarna, saam met die verklaring dat hulle gekies
het om eerder aan God as aan mense gehoorsaam te wees.
Doen soveel as moontlik volgens wat jy meen geskik is vir jou ouderdomsgroep. Probeer om selfs ‘n
kort opsomming te gee van Petrus se preek. (Om byvoorbeeld net sonde belydenis te beklemtoon, sal
ook goed wees.)
Die lesse wat ek graag sou wou hê die kinders moet leer, is:
 Wat God ookal deur ons doen, doen Hy deur Sy krag en tot Sy eer. Wanneer ons enige iets goeds
doen – om byvoorbeeld vriendelik of gehoorsaam te wees – is dit omdat Hy ons daartoe in staat
gestel het, en ons moet Hom dank en die eer aan Hom bring daarvoor.
 Ons moet nooit ‘n geleentheid laat verbygaan om die Evangelie te deel nie – selfs wanneer daar
teenstand is – kyk net na die gevolge! (4:3‐4). Vertel vir die kinders dat daar selfs in ons dag lande
is waar mense in die tronk gestop word omdat hulle in Jesus glo en vir ander van Hom vertel.
Miskien kan julle ook bid vir die vervolgde kerk en herinner jou kinders telkens daaraan wanneer
dit ter sake is.
 Dit maak nie saak wat die opposisie is nie – ons moet kies om aan God gehoorsaam te wees. Hier,
soos dwarsdeur die gedeelte – gehoorsaam hulle die opdrag om Jesus se getuies te wees.
 Die noodsaak van belydenis – bemoedig hulle wat gered is, en spoor hulle wat nie gered is nie,
aan. Dit is belangrik dat ons die kinders gedurig met die Evangelie konfronteer.
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees
in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES DRIE: ‘n LAM MAN WORD GESOND GEMAAK: Handelinge 3:1 – 4:22
1

Vandag se storie het plaasgevind kort na die vorige keer se verhaal.
Petrus en Johannes het ‘n groot wonderwerk gedoen – hulle het ‘n
man gesond gemaak wat lam was van sy geboorte af! Die Bybel vertel
vir ons dat mense na die wonderwerk begin het om God te loof vir
wat hulle gesien het, en Petrus kry toe nog ‘n geleentheid om vir hulle
alles oor Jesus se reddingswerk te verduidelik.

Ek is seker julle sal nie kan
glo wat die leiers met Petrus
en Johannes gedoen het
nadat hulle die lam man
gesond gemaak het nie – lees
Hand 4:3. Maar lees dan ook
Hand 4:4 – dit is nog meer
verbasend!!

Geld het ek nie; maar wat ek
het, gee ek vir jou: in die Naam
van Jesus Christus van Nasaret,
staan op en loop! Handelinge 3:6
(AFR83)

Petrus was nie bang om vir ander te vertel
dat Jesus red nie – selfs al het hy tronk toe
gegaan – kyk wat sê hy in 4:19 – 20. Vertel
jy vir jou maats hoe om Christene te word
deur in Jesus te glo? Vra vir die Here om jou
daarmee te help.

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 2:10-11
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:

10. sodat in die Naam van
Jesus elkeen wat in die hemel
en op die aarde en onder die
aarde is, die knie sou buig,
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Die leiers het vir Petrus en Johannes in die tronk
gesit – maar kyk net wat gebeur toe – “Tog het baie
van die mense wat hulle hoor preek het, geglo; en
die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent vyf
duisend.”(4:4) Sien jy wat het gebeur? Soos wat sy
dissipels aangehou het om vir ander van Jesus te
vertel – het God gesorg dat baie mense begin glo
het. Selfs al het sommige Christene tronk toe gegaan
– het God steeds meer en meer mense in Sy familie
ingebring – is Hy nie verbasend nie!

prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐
and‐girl‐reading en http://www.westarkchurchofchrist.org/wings/lbcjudi1.htm
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Silwer en goud het ek nie;
maar wat ek het, dit gee ek
vir jou: In die Naam van
Jesus
Christus,
die
Nasaréner, staan op en loop!

1

19 Toe antwoord Petrus en
Johannes en sê vir hulle: Of dit
reg is voor God om julle meer
gehoorsaam te wees as God,
moet julle self beslis; 20 want
vir ons is dit onmoontlik om
nie te spreek oor wat ons
gesien en gehoor het nie. 21
En
nadat
hulle
nog
dreigemente bygevoeg het,
aangesien hulle geen rede kon
vind om hulle te straf nie, het
hulle wille van die volk hulle
losgelaat, want almal het God
verheerlik oor wat gebeur het.
22 Want die man aan wie
hierdie teken van genesing
plaasgevind het, was meer as
veertig jaar oud. (Hand 4:19 –
22) (AFR83)
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Silwer en goud het ek nie;
maar wat ek het, dit gee ek
vir jou: In die Naam van
Jesus
Christus,
die
Nasaréner, staan op en loop!
Silwer en goud het ek nie;
maar wat ek het, dit gee ek
vir jou: In die Naam van
Jesus
Christus,
die
Nasaréner, staan op en loop!
Silwer en goud het ek nie;
maar wat ek het, dit gee ek
vir jou: In die Naam van
Jesus
Christus,
die
Nasaréner, staan op en loop!

LES VIER: DIE ETIOPIËR: Handelinge 8: 26 – 40
AGTERGROND: Die kinders is besig om te leer van hoe die vroeë kerk Jesus se opdrag aan hulle om Sy
getuies te wees, uitgevoer het – en dit ten spyte van hewige opposisie. Hier het ons nog ‘n verhaal van
die getrouheid van Sy mense.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag sal die kinders aangemoedig en aangespoor word om die goeie nuus van redding in Christus uit
te dra na almal wat hulle ontmoet, terwyl hulle moet onthou dat God mense Self red, op Sy eie tyd.
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 8: 26 – 40
LES: Vertel die verhaal – hier het ons aksie‐belaaide gebeure! Verduidelik miskien waar Etiopië is en wat
se betrekking hierdie man beklee het. (Dit mag die beste wees om die ontmande te beskryf as ‘n man
wat nie getrou het nie?) Wys vir die kinders die gedeelte waaruit die Etiopiër in Jesaja gelees het. (Jes
53:7‐8) Die volgende punte is van belang:
 Filippus was gehoorsaam aan die bevel van Jesus om vir ander van Hom te vertel – moedig die
kinders aan om ook vir ander van Jesus te vertel.
 God red Sy mense, maar Hy het verkies om deur ons te werk. Soos wat ons die Evangelie verkondig,
en soos wat ons die Bybel vir mense leer – God sal Sy mense red.
 Jy kan dalk met die ouer kinders praat oor die feit dat die doop ‘n simbool/teken was en steeds is
wat heenwys na redding, maar dat dit nie op sigself redding is nie. Jy kan ook die profesie oor Jesus
in Jesaja bespreek, en hoe dit in Hom vervul is.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in
Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES VIER: DIE ETIOPIËR: Handelinge 8: 26 – 40
Vandag se verhaal gaan oor Filippus, een van Jesus se volgelinge. ‘n Engel het hom
na ‘n man van Etiopië gestuur. Hierdie man was besig om uit die Ou Testament te
lees. Toe Filippus hom vra of hy darem verstaan wat hy lees, antwoord hy nee,
glad nie. Filippus kon toe vir hom die gedeelte verduidelik en vir hom van Jesus
vertel. Omdat die man in Jesus geglo het, het Filippus hom gedoop. So is die
Here nog steeds besig om sy mense van oor die hele wêreld te red!

Selfs al is dit moeilik om ‘n Christen te wees, vertel
baie mense steeds vir ander van Jesus, soos wat
Filippus gedoen het. Ons weet God het ‘n plan om
mense te red en hemel toe te laat gaan as hulle glo
in Jesus en Sy dood vir hulle sonde aan die kruis.
Ons behoort daarom ook vir ander mense van Jesus
te vertel. Ken jy enigeen met wie jy kan gesels – net
soos wat Filippus met die Etiopiese man gepraat
het?

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 2:10-11
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:

10. sodat in die Naam van
Jesus elkeen wat in die hemel
en op die aarde en onder die
aarde is, die knie sou buig,
11. en elke tong sou erken:
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Handelinge 8:35 Filippus het by
hierdie Skrifgedeelte begin en die
evangelie oor Jesus aan hom
verkondig. (AFR83)

prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐
and‐girl‐reading en http://gkvpn.nl/gallery/displayimage.php?album=3&pos=106

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

35 En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom
verkondig. 36 En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar
is water; wat verhinder my om gedoop te word? 37 Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof.
En
hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. 38 En hy het beveel dat die wa moes
1
stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.
(Handelinge 8:35‐38 AFR83)

Do you understand what you
are reading? (from Acts 8:30
ESV)

1
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“How

can I, unless
someone guides
me?” (from Acts
8:31 ESV)
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kan ek tog
as niemand my
die weg wys nie?
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LES VYF: PAULUS SE BEKERING: Handelinge 9: 1 – 22
AGTERGROND: Die kinders is besig om te leer van hoe die vroeë kerk Jesus se opdrag aan hulle om Sy
getuies te wees, uitgevoer het – en dit ten spyte van hewige teenstand. Hierdie verhaal gaan oor die
bekering van Paulus – en daarmee word geïllustreer hoe God Sy kerk laat groei het, in aanskyn van
opposisie, en hoe dat Paulus dadelik begin het om te getuig – en gevolglik ook vervolg is.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag word die kinders aangemoedig om te leer dat selfs diegene wat skynbaar sterk teen God gekant
is, net so sal omdraai en Hom sal volg as Hy hulle roep. Niemand kan nee sê vir God nie.
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 9: 1 – 22
LES: Vertel die verhaal – hier het ons weer besondere aksie en jy kan dit baie interessant maak. Vir die
ouer kinders kan jy Paulus se teenwoordigheid by Stefanus se steniging uitwys (Hand 7:58). Die
volgende punte is belangrik:


God roep hulle wat Hy in Sy familie wil hê – selfs wanneer ons Hom weerstaan – God se wil vind
altyd plaas.



God kan die mees onwaarskynlike mense red.



Hier het ons ‘n goeie illustrasie van “berou/bekering” – om om te draai. Herinner die kinders aan
die konsep van berou.



Die oomblik toe Paulus gered is, het hy vir ander van Jesus begin vertel. Maar terselfdertyd het hy
ook dadelik die voorwerp van vervolging geword.



Ons moet ook vir ander van Jesus en Sy verlossing vertel. Moedig die kinders aan om dit te doen –
en miskien om ook te praat oor die teenkanting wat hulle ervaar of wat hulle dink hulle mag
teëkom, en om te bid vir moed om dit te oorkom.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES VYF: PAULUS SE BEKERING: Handeling 9: 1 – 22
Lukas vertel vir ons in sy brief van ‘n man met die naam van Paulus. Paulus
het christene gehaat, want hy het nie verstaan dat Jesus God se Seun is
nie. As ‘n Jood, het Paulus gedink dat hy werklik lief is vir God en dat dit
‘n baie goeie ding is om die christene aan te val en te vervolg. Maar eendag
het hy die mees verbasende ervaring gehad – kom ons kyk wat sê die Bybel
in Handelinge 9: 1 – 22.

Ken jy ook sekere mense wat vir jou lyk asof hulle nooit
ooit vir Jesus sal liefkry nie? Ek dink die mense wat vir
Paulus geken het, moes dieselfde gedagtes oor hom
gehad het. Maar toe God besluit dat dit nou die regte
tyd is vir Paulus om van sy sonde af weg te draai en
Jesus te aanvaar as sy Verlosser – toe roep Hy hom en
Paulus luister na God! Ons behoort nooit moed te
verloor met mense nie, maar ons moet aanhou om vir
hulle van Jesus te vertel en om te bid en God te vra om
hulle in Sy familie in te roep.
Onthou dat Jesus
gesterf het vir almal wat in Hom glo.

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 2:10-11
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:

10. sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel en op
die aarde en onder die aarde
is, die knie sou buig,
11. en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”

Maar Saulus het al hoe
kragtiger gepreek en die
Jode wat in Damaskus woon,
in die war gebring deur te
bewys dat Jesus die Christus
is. (Handelinge 9:22 AFR83)

Where Truth Matters

37 Old Main Road Hillcrest 031 765 3750
www.baptistchurchhillcrest.com

prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐and‐
girl‐readingenhttp://blog.daum.net/chanyanghaja/8119078

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

1

Who are you
Lord?

Saul, Saul,
why are you
persecuting
me?

1 Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die
dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan 2 en van hom bekendstellingsbriewe aan
die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here
wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. 3 Toe
hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. 4 Hy het
op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” 5 “Wie
is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg. 6Maar staan
op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.”7 Die mense wat saam
met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor maar niemand gesien
nie. 8 Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy
hand gevat en hom na Damaskus toe gelei.

1
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17 Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê:
“Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou
toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” 18 Onmiddellik
het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en
hy is gedoop; 19en hy het geëet en sy kragte herwin. (vanaf Hand 9:1‐18)
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Try to print this on bright yellow paper

LES SES: PETRUS GENEES: Handelinge 9: 32 – 43
AGTERGROND: Die kinders is besig om te leer van hoe die vroeë kerk Jesus se opdrag aan hulle om Sy
getuies te wees, uitgevoer het – en dit ten spyte van hewige teenstand. In hierdie verhaal leer ons van
die wonderwerke wat Petrus gedoen het – wat mense in Jesus laat glo het.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag gaan die kinders leer dat God wonderwerke gebruik het om te bewys dat die apostels die
waarheid praat (baie soos wat Jesus Self ook gedoen het), maar dat die doel daarvan altyd was dat
mense die Evangelie moes hoor en gered word.
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 9: 32 – 43
LES: Vertel die storie van die twee genesings – dit behoort eenvoudig genoeg te wees om te verstaan.
Probeer om die volgende waarhede oor te dra:
 Omdat baie mense nie van Jesus gehoor het nie – en sodat God bewyse kon gee dat dit wat die
dissipels sê, die waarheid is – het God wonderwerke gedoen. Sulke wonderbaarlike dinge kon slegs
plaasvind deur die krag van God. (v 34)


Deur die wonderwerke het baie mense na God toe gedraai (hulle bekeer) en is hulle gered deur in
Jesus te glo. (vv 35 and 42)



Herinner die kinders aan die belangrikheid daarvan om vir ander mense te vertel van die redding
wat daar is in Jesus – vra of hulle in staat was om dit te doen en bemoedig hulle en bid saam met
hulle.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Geloof in Aksie
Die Vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES SES: PETRUS GENEES: Handeling 9: 32 – 43
Vandag gaan ons meer leer van Petrus. Julle onthou seker dat hy een
van Jesus se dissipels was. Hy was ook die apostel wat op Pinksterdag
opgestaan en gepreek het. Verder het Petrus die lam man gesond
gemaak. Hy was ook gedurig besig om vir mense van Jesus te vertel
en deur Jesus se krag baie van hulle gesond te maak. Nou gaan ons
vandag nog meer leer van wat Petrus gedoen het.

Petrus was nie bang om vir mense van
Jesus te vertel nie. God het hom die krag
gegee om mense gesond te maak, sodat
almal kon weet dat God met hom is en dat
alles wat hy van Jesus sê, waar is.
Onthou dat Jesus gesterf het vir almal
wat in Hom sal glo. Glo jy dat Jesus vir jou
gesterf het?

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 2:10-11
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:

10. sodat in die Naam van
Jesus elkeen wat in die
hemel en op die aarde en
onder die aarde is, die knie
sou buig,11. en elke tong
sou erken: “Jesus Christus
is Here!” tot eer van God
die Vader.

Where Truth Matters

37 Old Main Road Hillcrest 031 765 3750
www.baptistchurchhillcrest.com

Het jy agtergekom wat gebeur het nadat
Petrus die mense gesond gemaak het?
Lees verse 35 Al die mense van Lidda en
die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot
die Here bekeer.(Handelinge 9:35, AFR83)
en 42 Die hele Joppe het hiervan gehoor,
en baie mense het tot geloof in die Here
gekom. (Handelinge 9:42,AFR83)

Prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐
and‐girl‐reading en http://www.sundayschoollessons.com/sunfolderxn/image3.gif

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Tabitha,
arise
1

40 Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die
liggaam gedraai en gesê: “Tabita, staan op!” Sy het haar oë oopgemaak en toe
sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. 41Hy het haar met die hand help opstaan,
die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle
gebring. 42 Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in
die Here gekom. (Hand 9:40 – 43 AFR83)
1
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LES SEWE: PETRUS EN KORNELIUS: Handelinge 10:1 – 11:18
AGTERGROND: Die kinders is besig om te leer van hoe die vroeë kerk Jesus se opdrag aan hulle om Sy
getuies te wees oor die hele wêreld, uitgevoer het – en dit ten spyte van hewige opposisie. Nou gaan
hulle leer dat die Evangelie ook vir heidene bedoel is, en hoe dit ook na hulle, die nie‐Jode, toe versprei
het.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag gaan die kinders aangemoedig en uitgedaag word om die goeie nuus van redding in Jesus uit te
dra na almal wat hulle ontmoet, ongeag wie hulle is, want die Evangelie is vir almal.
BYBELSE VERWYSING: Handelinge 10:1 – 11:18
LES: Vertel die storie. Dit mag makliker wees as om die elle‐lange verhaal uit die Bybel te lees. Moenie
vasval in die Joodse eetgebruike en wette nie, aangesien hierdie gedeelte oor redding gaan en nie oor
kos nie. As ‘n geskikte agtergrond, kan jy wel vir die groter kinders gedeeltes soos Lev 11:1‐23 uitwys.
Indien dit vir die kinders enige probleme veroorsaak, leer hulle wat die rede vir hierdie wette was: God
wou hulle leer om te onderskei tussen skoon/rein en vuil/onrein kos. Net so het Hy hulle
afgesonder/eenkant gehou van ander mense, as Sy ‘rein’ mense. Nou dat die Evangelie oopgegaan het
vir alle mense, is dit nie meer nodig nie. Alle christene is nou God se spesiale mense, eenkant gesit vir
Hom en herkenbaar deur hulle heiligheid.
Die belangrike punte uit hierdie verhaal is eenvoudig:
 Redding is nie net vir die Jode nie – maar vir elkeen uit elke nasie. Daarom moet ons vir almal van
Jesus vertel. (10: 34 – 35)


Redding word nie verkry deur wette te gehoorsaam nie – maar deur in Jesus te glo. (10:43)



Die ouer kinders behoort deur Petrus se preek te lees – dit is ‘n treffende opsomming van die
Evangelie. Praat oor hierdie punte. (10:34 – 43)



God is besig om Sy dissipels te help om Sy opdrag in Hand 1:8 uit te voer.



Moedig die kinders weer eens aan om hulle lewens te ondersoek en seker te maak dat hulle gered
is, en om teenoor ander te getuig van Jesus.
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Geloof in Aksie
Die Vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES SEWE: PETRUS EN KORNELIUS: Handelinge 10:1 – 11:18
1

Vandag gaan ons leer van ‘n storie wat Lukas ook in sy brief geskryf het. Al is
dit bietjie moeiliker, moet ons tog probeer om dit te verstaan, want dit is ‘n
baie belangrike verhaal. Dit mag lyk asof dit gaan oor kos en eet – maar dit
gaan eintlik oor dinge wat soveel belangriker is as dit. Dit gaan eintlik oor God
wat vir Sy dissipels leer dat dit in Sy plan is dat mense van oor die hele wêreld
christene moet word.

Nadat Petrus hierdie besondere droom gehad
het, het hy Kornelius gaan besoek. Kornelius
was ‘n heiden, nie ‘n Jood nie. Maar God het
vir Petrus gewys dat Jesus se reddingswerk
bedoel is vir Jode
en vir nie-Jode.
Dit beteken dat enige persoon gered kan word
deur in Jesus te glo, en nie deur sekere wette
te gehoorsaam nie. Nadat Petrus vir die
heidene gepreek het, het hulle Jesus aanvaar
as hulle Redder, en christene geword.
Glo jy dat Jesus gesterf het om die straf vir
jou sonde te dra?
Welgedaan as jy Filippense 2:10-11 (AFR83)
geleer het, nou moet jy oefen.

10.sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel en op
die aarde en onder die aarde is,
die knie sou buig, 11. En elke
tong sou erken: “Jesus Christus
is Here!” tot eer van God die
Vader.

Where Truth Matters
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Handeling 10:34 Toe het Petrus aan
die woord gekom en gesê: “Waarlik,
ek begryp nou eers dat God nie
onderskeid maak nie, 35 maar in
enige volk die mense aanneem wat
Hom vereer en doen wat reg is.
(AFR83)

prentjies vanaf http://www.sheknows.com/kids‐activity‐center/print/mommy‐
and‐girl‐reading en http://www.calvarywilliamsport.com/5a144.htm

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en
gesê:
“God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om
1
aan hulle die lewe te gee.” Handelinge 11:18 (AFR83)

Waarlik, ek begryp nou eers dat God
nie onderskeid maak nie, maar in
enige volk die mense aanneem wat
Hom vereer en doen wat reg is. (Hand
10:34‐35 AFR83)

1
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LES AGT: GOD RED VIR PETRUS UIT DIE TRONK HANDELINGE 12:1 – 24
AGTERGROND: : Die kinders is besig om te leer van hoe die vroeë kerk Jesus se opdrag aan hulle om Sy
getuies dwarsoor die hele wêreld te wees, uitgevoer het – en dit ten spyte van hewige teenstand.
Vandag gaan ons leer van nog meer opposisie, maar ook weer hoe mense aangehou het om in die
Evangelie te glo soos wat God hulle na Hom toe geroep het.
UITKOMS: Die hoofdoel van hierdie reeks uit die eerste gedeelte van Handelinge is om vir die kinders
van Jesus se opdrag te leer om Sy getuies te wees. Hoewel hierdie opdrag vir hulle gegee was wat op
daardie tydstip by Hom was, weet ons dat dit nie net vir hulle bedoel was nie, maar vir alle christene –
as gevolg van die opdrag om na die hele wêreld toe te gaan. Dwarsdeur die boek sal ons sien hoe die
verskillende dissipels hierdie opdrag uitgevoer het en hoe God hulle getrouheid gebruik het om
gelowiges na Hom toe te trek. Ons sal ook sien hoe dikwels hulle teen opposisie te staan gekom het –
en ons sal daaruit ook iets leer. Die kinders sal aangemoedig word om nie alleenlik hul lewens vir Jesus
te gee nie, maar om ook vir ander van die Evangelie te vertel.
Vandag gaan die kinders leer van die getrouheid van die apostels om die Evangelie aan mense te
verkondig, en van God se getrouheid om na Sy mense om te sien. Dit behoort hulle aan te moedig om
vir mense te vertel van redding in Jesus.
BYBELSE VERWYSING: HANDELINGE 12:1 – 24 (laat miskien 20‐23 uit vir die kleintjies)
LES: Hierdie is ‘n prettige storie om te behandel, en die belangrike punte om te beklemtoon is:

Petrus en die ander was getrou aan Jesus se opdrag, selfs al het hulle geweet dat hulle in die tronk
kon beland.


God was getrou om Sy kinders te beskerm.



God het vir Herodus gestraf – let daarop dat God nie altyd Sy vyande in hierdie lewe straf nie,
maar hulle sal hulle straf kry in die ewigheid.



Moedig die kinders weer eens aan om hulle lewens te ondersoek en seker te maak dat hulle gered
is, en om teenoor ander te getuig van Jesus.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Geloof in Aksie
Die vroeë Kerk in Handelinge 1 – 12

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”
(Handelinge 1:8 AFR83)

NAAM:___________________________________________________________________
LES AGT: GOD RED PETRUS UIT DIE TRONK: HANDELINGE 12:1 – 24
1

Vandag gaan ons van ‘n ander verhaal leer waaroor Lukas vir Teofilus geskryf het
– ‘n verbasende storie van God se mag – hierdie storie is ook ‘n bietjie snaaks! Ons
sal sien dat God seker maak dat die Evangelie versprei word, selfs al probeer
mense om dit te keer. Ons sien hoe dapper die apostels was om die goeie nuus te
versprei, selfs al kon en het hulle ook in die tronk beland daarvoor.

Petrus is gevange geneem omdat hy vir die
mense van Jesus vertel het. Die kerk het vir
hom gebid, en toe stuur God ‘n engel om hom
te bevry.
Ons sien in vers 24 dat dit nie die mense
gekeer het om in Jesus te glo nie. Is dit nie
wonderlik dat God aanhou om mense in Sy
familie in te bring nie - selfs al probeer mense
om Hom te keer?
Welgedaan as jy Filippense 2:10-11 (AFR83) geleer
het, nou moet jy oefen.
10. sodat in die Naam van Jesus elkeen wat
in die hemel en op die aarde en onder die
aarde is, die knie sou buig,11. en elke tong
sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot
eer van God die Vader.

Dwarsdeur hierdie reeks uit die boek Handelinge, het ons gesien
dat christene nie opgehou het om vir ander van Jesus te vertel
nie, en God het nie opgehou om mense toe te voeg tot Sy familie
nie.
Glo jy dat Jesus gesterf het om die straf vir jou sonde te
dra?
Onthou jy om vir ander van Jesus te vertel?
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6. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was
met twee kettings geboei, en voor die deur het wagte die tronk bewaak. 7 Meteens staan daar 'n engel van
die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir
1
hom: “Staan
gou op.” Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. 8 Toe sê die engel vir hom: “Maak jou
gordel vas en trek jou skoene aan.” Petrus het dit gedoen, en toe sê die engel vir hom: “Trek jou bokleed
aan en kom saam met my.” 9 Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik
bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. 10 Hulle is by die eerste wag verby en ook by die
tweede, en toe hulle by die ysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit vanself vir hulle oopgegaan. Toe
hulle buite kom en 'n ent met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. 11 Toe dring dit tot
Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink: nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het
om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. (Hand
12:6‐11 AFR83)
Vanaf Hand 12:7,8 (AFR83)

Staan gou op.
Maak jou gordel vas
en trek jou skoene
aan.
Trek jou bokleed aan
en kom saam met
my.
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Vanaf Hand 12:7,8 (AFR83)

Staan gou op.
Maak jou gordel vas
en trek jou skoene
aan.
Trek jou bokleed aan
en kom saam met
my.
Vanaf Hand 12:7,8 (AFR83)

Staan gou op.
Maak jou gordel vas
en trek jou skoene
aan.
Trek jou bokleed aan
en kom saam met
my.
Vanaf Hand 12:7,8 (AFR83)

Staan gou op.
Maak jou gordel vas
en trek jou skoene
aan.
Trek jou bokleed aan
en kom saam met
my.

