DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan.
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES EEN: INLEIDING EN DIE WET
AGTERGROND: Hier het ons die eerste les in hierdie reeks.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: GENESIS – DEUTERONOMIUM
LES: Die hoofdoel is dat kinders vertroud sal raak met die Bybel en dat hulle die verskillende dele sal ken en
herken – eerder as om net ‘n bepaalde verhaal te ken. Hierdie week sal ons konsentreer op ‘n meer algemene
kennis van die Bybel, en dan verder in groter besonderhede kyk na die eerste vyf boeke – die wet. Probeer om
die volgende paar punte vir hulle te leer:
• Die onderskeie afdelings in die Bybel, verskillende tydperke en skrywers – die inligting is in hulle saamneembladsye. Jy kan enige iets byvoeg wat interessant is.
• Die feit dat daar steeds baie mense is wat nie die Bybel in hulle eie taal het nie. 513 taalgroepe het ‘n volledige
Bybel, 1294 groepe het die Nuwe Testament, 1010 ander groepe het ten minste een boek van die Bybel,
maar 4000 taalgroepe het nog glad nie enige deel van die Bybel in hulle eie taal nie.
(https://wycliffe.org.uk/wycliffe/about/vision-whatwedo.html#http://www.unitedbiblesocieties.org/sample-page/bible-translation/)

• Die eerste vyf boeke van die Bybel is bekend as die Wet, of die Pentateug. Dit word algemeen aanvaar dat
Moses hierdie boeke geskryf het deur die inspirasie van die Heilige Gees.
• In hierdie boeke leer ons ‘n klomp belangrike dinge, onder andere:
- God het die wêreld geskape
- Sonde het in die wêreld ingekom
- God het ‘n Verlosser beloof
- God het spesifieke mense vir Homself uitgekies en gered, en vir hulle die wette (reëls) voorsien wat hulle
nodig gehad het om so te leef dat hulle Hom kon verheerlik
- God se uitverkiesing en redding van Israel teken vir ons ‘n prentjie van Sy groot plan van redding wat
slegs baie later ten volle geopenbaar sou word in Jesus Christus.
• Kyk watter interessante verhale jou kinders mag ken uit hierdie 5 boeke (die Ark, Josef, Moses) en probeer
hulle sover kry om vas te stel waar hulle daardie stories kan opsoek. Hoe gemakliker hulle voel om in hulle
Bybels rond te blaai, hoe beter!

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

DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES EEN: INLEIDING EN DIE WET
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se
belangrikste boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God
is, maar dat Hy uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en
in Hom glo – ons gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh
3:16 is nie, wat ons juis hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook
hoe om God lief te hê en hoe om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie
vinnige reis deur die Bybel!
INLEIDING
Die Bybel is ingedeel in twee dele – die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament begin met die
skepping van die wêreld en die Nuwe Testament begin met Jesus se koms na hierdie wêreld toe as ‘n mens.
Daar is 66 boeke in die Bybel – 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament.
Die Bybel was geskryf oor ‘n tydperk van 1500 jaar (van 1400 v.C. tot 100 n.C.) deur 40 skrywers uit baie
verskillende beroepe en agtergronde (konings, kleinboere, filosowe, vissermanne, digters, staatsmanne, geleerdes,
herders, boere, tent-makers, dokters en priesters). Dit was geskryf in verskillende plekke (woestyn, tronke,
paleise) en in verskillende tye in die geskiedenis (oorlog en vredestyd) in drie oorspronklike tale (Hebreeus,
Aramees en Grieks). Moses het die meeste bygedra tot die Ou Testament en Paulus het weer die meeste van die
Nuwe Testament geskryf. Oor die jare heen is die Bybel al vertaal in baie tale. Dit was vir die eerste keer in Engels
vertaal in 1382 deur John Wycliffe. (Die eerste Afrikaanse vertaling is deur Totius gedoen en het in 1933 verskyn).
Dele van die Bybel is reeds in meer as 2500 tale vertaal, maar daar is steeds meer as 4000 taalgroepe wat nog
nie enige deel van die Bybel in hulle moedertaal het nie.*
DIE WET
Die eerste vyf boeke van die Bybel is bekend as die Wet of die Pentateug. Dit word
algemeen aanvaar dat Moses hierdie boeke geskryf het onder leiding van die Heilige
Gees. In hierdie boeke leer ons ‘n hele klomp belangrike dinge:
- God het die wêreld geskape
- Sonde het in die wêreld ingekom
- God het ‘n Verlosser beloof
- God het spesifieke mense uitgekies vir Homself en hulle gered en vir hulle die nodige
wette gegee waarvolgens hulle so kon leef, dat hulle Hom sou verheerlik.
- God se uitverkiesing en redding van Israel wys vir ons ‘n prentjie van Sy groot
verlossingsplan wat slegs baie later ten volle geopenbaar sou word in Jesus Christus.
In hierdie vyf boeke kry ons die verhaal van die
skepping en van sonde. Ons lees ook hier die
stories van die toring van Babel, Noag se ark, die
roeping van Abraham, die verhale van Josef en
Moses en hoe die Tien Gebooie vir die volk gegee
is. Ons leer ook hier van die reis van die Israeliete
na die Beloofde Land, van God se strafmaatreëls en
seëninge en van Sy voorsiening vir sy volk.

Hierdie kwartaal leer ons 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer

prentjie vanaf http://freecoloringpagesite.com/22-moses-coloring-pages.html/Moses-coloring-6
*Hoofsaaklik geneem uit http://bibleresources.bible.com/afacts.php en
http://www.allaboutgod.com/bible-facts.htm en https://wycliffe.org.uk/wycliffe/about/visionwhatwedo.html#)
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voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster 2017

DIE WET OF DIE PENTATEUG
DIE EERSTE VYF BOEKE VAN DIE BYBEL IS BEKEND AS DIE WET, OF
DIE PENTATEUG EN IS DEUR MOSES GESKRYF
GENESIS

EKSODUS

LEVITIKUS

NUMERI

DEUTERONOMIUM

DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES TWEE: GESKIEDENIS
AGTERGROND: Die kinders is aan die Bybel bekend gestel en het reeds iets oor die eerste afdeling geleer –
naamlik die Wet.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: JOSUA – ESTER
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken.
Probeer om die volgende punte van belang aan hulle oor te dra:
•

Die verskillende boeke waaruit hierdie gedeelte bestaan – soek asseblief hierdie boeke op in die Bybel.

•

Soos wat dit toepaslik mag wees vir jou bepaalde ouderdomsgroep, kies óf een verhaal uit hierdie
gedeelte van die geskiedenis om vir hulle te leer, óf gaan vinnig oor al die betrokke boeke en vra hulle om
verwysings op te soek van stories wat hulle alreeds ken. Dit sal hulle help om hulleself te oriënteer ten
opsigte van die verhale in daardie bepaalde deel van die geskiedenis en sal dit hulle dus help om vaardiger
te raak om die boeke in die Bybel te vind.

•

Herinner die kinders aan God se getrouheid teenoor Sy volk Israel en dat Hy hulle sonde vergewe – en aan
ons behoefte aan redding, sowel as aan die noodsaak van berou oor ons sonde.

voorbereideur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaaldeur Alta Vorster 2017
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voorbereideur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaaldeur Alta Vorster 2017

DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES TWEE: GESKIEDENIS
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se belangrikste
boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God is, maar dat Hy
uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en in Hom glo – ons
gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh 3:16 is nie, wat ons juis
hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook hoe om God lief te hê en hoe
om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie vinnige reis deur die Bybel!
In die volgende 12 boeke van die Bybel leer ons van die geskiedenis van Israel vandat die volk in die Beloofde
Land ingegaan het, dwarsdeur die tydperke van die rigters en konings, totdat hulle in ballingskap weggevoer is en
weer teruggekeer het na Jerusalem. (Van omtrent 1400 vC tot 400 nC). Ons lees baie bekende stories in hierdie
boeke, soos dié van die val van Jerigo se mure, Rut, Simson, Dawid en Goliat, Daniël in die leeukuil, en die heropbou
van die mure van Jerusalem.
Ons lees ook hier van die vele kere wat die Israeliete aan God ongehoorsaam was, waarna God hulle gestraf het.
Wanneer hulle na die profeet geluister het wat deur God gestuur is, en berou gehad het, dan het God hulle geseën
en vergewe. Selfs al het die mense dikwels van God vergeet – was God altyd getrou en het Hy diegene wat op
Hom vertrou, altyd gered.
Hieruit leer ons dat God ‘n betroubare God is wat altyd Sy beloftes hou en ons mense altyd red as ons terugdraai
na Hom toe en vir Hom sê hoe jammer ons is oor ons sonde. Ons leer ook dat God die wêreld voorberei het om Sy
Seun te stuur om ons Verlosser te wees. Deur hierdie verhale leer die Bybel ons van redding.

Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld
vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons
wat die einde van die tye al beleef. (1 Korintiërs
10:11 AFR83)
Hierdie kwartaal leer ons 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te
bestry,
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prentjie vanaf http://www.hem-of-his-garment-bible-study.org/joshua-and-jericho.html
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster 2017

GESKIEDENIS
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEKE:
Josua, Rigters, Rut, 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Konings, 1 & 2 Kronieke, Esra, Nehemia and Ester

JOSUA

1 & 2 SAMUEL

ESRA/NEHEMIA
ESTER

http://imgarcade.com/1/joshua‐and‐the‐walls‐of‐jericho/
http://imgarcade.com/1/king‐david‐clipart/
http://biblefactsplusii.blogspot.com/2013_06_01_archive.html
http://ourpreciouslambs.files.wordpress.com/2008/04/esther2.jpg

DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES DRIE: WYSHEID
AGTERGROND: Die kinders is aan die Bybel bekendgestel en het van die eerste twee afdelings geleer, naamlik
die Wet en Geskiedenis. Vandag sal ons die Wysheids-gedeelte behandel, wat uit baie poësie (gedigte) bestaan.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: JOB - HOOGLIED
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken.
Probeer om die volgende punte van belang aan hulle oor te dra:
•

Die styl van hierdie afdeling (wysheid in die vorm van gedigte/liedere).

•

Die boeke in hierdie afdeling: soek asseblief ‘n vers op in elke boek – jy kan die verse gebruik wat ek
uitgekies het vir die Saamneem-bladsye, of kies enige verse waarvan jy hou – wees asseblief versigtig met
Hooglied!!

•

Probeer om hulle te help om die wysheid asook die digvorm van die boeke raak te sien... Miskien kan jy
konsentreer op die beeldspraak in ‘n bekende gedeelte soos Psalm 23. Hulle mag dalk nog nooit daaraan
gedink het dat die Bybel ook gedigte bevat nie.

•

Miskien kan jy ook vir hulle ‘n paar sleutelwaarhede in Spreuke uitwys... hulle mag die praktiese wysheid
daarin baie geniet!

voorbereideur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaaldeur Alta Vorster 2017

DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES DRIE: WYSHEID
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se
belangrikste boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God
is, maar dat Hy uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en
in Hom glo – ons gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh
3:16 is nie, wat ons juis hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook
hoe om God lief te hê en hoe om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie
vinnige reis deur die Bybel!
Die Bybel is saamgestel uit baie verskillende literatuurvorme, en ons kan na hierdie volgende afdeling
verwys as die Wysheids-boeke, wat meestal geskryf is in poësie en liedere. Al die boeke in hierdie
afdeling verskil van mekaar: JOB, PSALMS, SPREUKE, PREDIKER en HOOGLIED; maar in elkeen is
daar pragtige, beskrywende gedeeltes. In hierdie boeke leer ons baie waarhede oor God – en dikwels
word hierdie waarhede in ‘n vloeiende, poëtiese trant beskryf, eerder as wat dit as feite gestel word.
Die boek van Job leer ons van God se getrouheid en soewereiniteit dwarsdeur Job se lyding heen. Die
beskrywings van God en Sy mag is pragtig. Ons lees die volgende in Job:

Waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gelê het? Praat as jy die antwoord het. Wie het die aarde afgemeet?
Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aanmekaargesit
daardie oggend toe die sterre saamgesing het en al die hemelinge gejubel het? Wie het die see opgedam toe hy begin
uitborrel het? Ek het hom met wolke bedek, hom met donkerte toegemaak. Ek het vir hom perke gestel, hom agter slot en grendel
gesit. Ek het gesê: ‘Tot hiertoe mag jy kom, nie verder nie; hier is die grens van jou magtige golwe. (Job 38:4-11 AFR83)
Baie mense ken die Psalms. Hierdie boek bestaan uit baie liedere, waarvan die meeste deur Dawid geskryf is. Een
van die bekendstes is Psalm 23, wat begin met: “Die Here is my herder”. Sommige Psalms beskryf verskillende
emosies/gevoelens – vreugde en lofprysing en wanhoop en berou.
Die Spreuke-boek bevat baie wyse uitsprake en net soveel goeie raad. Spreuke 22:1 (AFR83) sê “n Goeie naam is
meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud”
Die boek van die Prediker bevat baie uitsprake wat nogal bedrukkend voorkom, maar eintlik leer dit ons dat God
die enigste een is wat betekenis en vervulling aan ons lewe gee, en dan kom dit tot die gevolgtrekking in 12:13
(AFR83) “Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die
mens gevra word.”
Hooglied is in werklikheid ‘n liefdeslied en teken ‘n pragtige prentjie van God se liefde vir Sy mense.

Hierdie kwartaal leer ons 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde
om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,
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WYSHEID
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEKE:
Job, Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied

JOB

PSALMS

SPREUKE, PREDIKER en HOOGLIED
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DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES VIER: PROFESIE
AGTERGROND: Die kinders is aan die Bybel bekendgestel en het van die eerste drie afdelings geleer, naamlik die
Wet, Geskiedenis- en Wysheidsliteratuur. Vandag sal ons die afdeling oor Profesie behandel.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: JESAJA - MALEAGI
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken. Probeer om die volgende
punte van belang aan hulle oor te dra:
• Die volgende stel boeke in die Ou Testament staan normaalweg bekend as die Profete. Die boeke van Jesaja,
Jeremia, Klaagliedere van Jeremia, Esegiël en Daniël staan bekend as die groot profete, en die res – van Hosea
af tot by Maleagie – staan bekend as die klein profete. Dit is in werklikheid net ‘n beskrywing van die grootte
van die boek, en nie van die belangrikheid daarvan nie.
• Hierdie boeke bevat die geskrifte van God se profete, wat Sy mense onderrig het in God se Woord aan hulle.
2 Petrus 1:21
• Hierdie is manne wat deur God gestuur is om met Sy mense te gaan praat. Deur hierdie profete het God die
mense geleer hoe Hy wou hê hulle moet leef, en hulle gewaarsku oor hulle sonde, en oor die straf op hulle
sonde, en hulle vertel van die koms van die Messias en Redder, asook van gebeure wat in die toekoms sou
plaasvind – beide in die nabye toekoms en duisende jare verder.
• Terwyl sommige van die ander boeke in die Ou Testament – soos by voorbeeld die Psalms – ook baie
profesieë oor Jesus bevat – is hierdie profetiese boeke die hoof- of primêre profetiese geskrifte – wat God se
mense onderrig, asook die gebeure voorspel wat in die toekoms gaan plaasvind. Hulle is bowenal gerig
daarop om ons van Jesus te vertel. Lukas 24:44
• Indien jy tyd het, leer hulle hierdie gelykenis in Lukas 20:9 – 18 : dit illustreer die rol van die profete, en wys
hulle dan ook op Hebreërs 1: 1, of laat hulle dit opsoek.
• Slaan hierdie profesieë op, asook die vervullings daarvan (of gebruik enige van jou keuse ):
Miga 5:2 (Matt 2:1); Jes 7:14 (Matt 1:23); Sag 9:9 (Matt 21:4 – 5).
voorbereideur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaaldeur Alta Vorster 2017

DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES VIER: PROFESIE
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se
belangrikste boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God
is, maar dat Hy uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en
in Hom glo – ons gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh
3:16 is nie, wat ons juis hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook
hoe om God lief te hê en hoe om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie
vinnige reis deur die Bybel!
.

want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees
meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig. 2 Petrus 1:21 (AFR83)

Die volgende stel boeke in die Ou Testament staan normaalweg bekend as die Profete. Die boeke van Jesaja af tot
by Daniël, staan bekend as die groot profete, en die res van die boeke – van Hosea af tot by Maleagie – staan bekend
as die klein profete. Dit is in werklikheid net ‘n beskrywing van die grootte van die boek, en nie van die belangrikheid
daarvan nie. Hierdie boeke bevat die geskrifte van God se profete. Hierdie is manne wat deur God gestuur is om met
Sy mense te gaan praat. Deur hierdie profete het God die mense geleer hoe Hy wou hê hulle moet leef, en hulle
gewaarsku oor hulle sonde, en oor die straf op hulle sonde, en hulle vertel van die koms van die Messias en Redder,
asook van gebeure wat in die toekoms sou plaasvind – beide in die nabye toekoms en duisende jare verder.
In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, (Hebreërs 1:1
AFR83)

Terwyl sommige van die ander boeke in die Ou Testament – soos by voorbeeld die Psalms – ook baie profesieë oor
Jesus bevat – is hierdie profetiese boeke die hoof- of primêre profetiese geskrifte – wat God se mense onderrig,
asook die gebeure voorspel wat in die toekoms gaan plaasvind. Hulle is bowenal gerig daarop om ons van Jesus te
vertel. Lukas 24:44 (AFR83) Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die betekenis van die woorde
wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat
in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.”

Vandag gaan ons kyk na ‘n paar van die profesieë oor Jesus, en hoe hulle vervul is. As ons
sien dat hierdie profesieë waar is, sal ons weet dat al die ander profesieë in die Bybel ook
sal waar word. Soos wat God beloof het, het Hy ‘n Redder gestuur wat vir ons gesterf het –
en so weet ons dat Hy Jesus weer sal terugstuur na die aarde toe om Christene hemel toe
te neem vir ewig, en om hulle wat nie in Hom glo nie, vir ewig te straf. Glo jy in God se
beloftes in die Bybel? Het jy jou hart vir Jesus gegee sodat, wanneer Hy terugkom, Hy jou saam met Hom hemel toe
sal neem?
Hierdie kwartaal leer ons 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan,
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PROFESIE
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEKE:
JESEJA JEREMIA KLAAGLIEDERE ESEGIËL DANIËL
HOSEA JOËL AMOS OBADJA JONA MIGA NAHUM HABAKUK SEFANJA HAGGAI SAGARIA MALEAGI

JESEJA

DANIËL

JONA
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DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES VYF: DIE EVANGELIES
AGTERGROND: Die kinders was bekendgestel aan die Ou Testament. Vandag begin ons met die Nuwe
Testament, en kyk ons na die vier Evangelies.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: MATTEUS, MARKUS, LUKAS, JOHANNES
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken. Probeer om die volgende
punte van belang aan hulle oor te dra:
• Die struktuur van die evangelies.
• Die sinoptiese evangelies en Johannes.
• Iets oor die skrywers (hulle roeping en ander feite oor hulle waaroor die kinders kennis mag dra).
• Soek sekere verhale of gebeure op wat die kinders mag ken, en wys waar dit in die evangelies staan (Jesus se
geboorte, ‘n bekende gelykenis, Jesus se dood). Laat hulle gemaklik raak daarmee om in die evangelies rond
te blaai.
• Alhoewel ons die verhaal van verlossing te alle tye moet oordra – is hierdie ‘n sleutel-moment om ons
kinders te herinner aan God se Evangelie of Goeie Boodskap, en om hulle uit te daag om oor hulle eie
redding ‘n antwoord te gee. Sonder die gebeure wat in hierdie vier boeke vir ons opgeteken is, het ons
werklikwaar geen hoop op redding nie.
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DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES VYF: DIE EVANGELIES
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se belangrikste
boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God is, maar dat Hy
uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en in Hom glo – ons
gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh 3:16 is nie, wat ons
juis hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook hoe om God lief te hê en
hoe om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie vinnige reis deur die Bybel!
.

Die Nuwe Testament begin met vier boeke wat ons die evangelies noem. Die woord evangelie beteken “goeie nuus”.
Hierdie boeke dra elkeen die naam van hulle onderskeie skrywers – Matteus, Markus, Lukas en Johannes – en is baie
belangrik, aangesien hulle ons vertel van die geboorte, lewe, bediening, onderrig, dood en opstanding van ons Here
Jesus. Daar word na Matteus, Markus en Lukas verwys as die sinoptiese evangelies, omdat hulle die verhaal van Jesus
vertel soos wat dit werklik gebeur het. Johannes skryf weer meer oor wat Jesus die mense geleer het. Die evangelies
is geskryf tussen 65 – 80 nC.
Matteus was een van Jesus se 12 apostels. Matteus 9:9 (AFR83) sê: “Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het Hy
'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: Volg My! Hy het toe opgestaan en Hom gevolg.
Matteus se evangelie het baie ooreenkomste met Markus s’n.
Markus het saam met Paulus en Barnabas gereis. Hierdie is 'n evangelie wat baie vinnig beweeg, en lyk asof dit geskryf
is vanuit Petrus se gesigspunt. Ongeveer een derde van die evangelie handel net oor die laaste week van Jesus se
lewe op aarde. Dit was waarskynlik geskryf vir nie-Joodse gelowiges. Die evangelie van Lukas is geskryf deur Lukas
aan Teofilus – waar hy onderneem om alles aangaande Jesus te verduidelik, sodat sy vriend die waarheid oor Jesus
sal ken. Hierdie is die langste evangelie. Lukas het ook die boek van Handelinge geskryf. Lukas was 'n dokter (Kol
4:14). Sy evangelie bevat die meeste gelykenisse van almal.
Die evangelie van Johannes is geskryf deur nog een van Jesus se apostels. Hy het ook die Briewe van
Johannes en die boek Openbaring geskryf. In Joh 20:30 – 31 (AFR83) skryf hy:30. Jesus het nog baie ander
wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. 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.
In die Evangelies leer ons dat Jesus soos ‘n baba na die aarde toegekom het, die perfekte lewe geleef het en groot
geword het en op die kruis sy lewe gegee het om die straf vir ons sondes te dra. God het Hom toe uit die dood
opgewek. As ons in Hom glo sal God ons sonde vergewe en wanneer ons doodgaan sal ons in die hemel saam met
God vir altyd bly.
Hierdie kwartaal leer ons 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig,
dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat
in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
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DIE EVANGELIES
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEKE:
MATTEUS, MARKUS, LUKAS, JOHANNES
Hierdie boeke vertel ons van die geboorte, lewe, bediening, onderrig, dood en opstanding van ons Here Jesus.

Lukas 2:1 ‐ 21: Die geboorte van Jesus
Markus 1:15: Die begin van Jesus se bediending

Johannes 19: 1 ‐ 30: Jesus se dood

Matteus 28:1 ‐ 10: Jesus se opstanding
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DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES SES: GESKIEDENIS
AGTERGROND: Die kinders is reeds bekendgestel aan die Ou Testament, asook aan die evangelies – vandag doen
ons die geskiedenis-afdeling in die Nuwe Testament.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: HANDELINGE
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken. Probeer om die volgende
punte van belang aan hulle oor te dra:
• Daar is net een boek in die Nuwe Testament wat fokus op die geskiedenis, en dit is die boek wat handel oor
die Handelinge van die apostels.
• Dit is geskryf deur Lukas (wat ook die evangelie van Lukas geskryf het) en dis geskryf aan sy vriend Teofilus.
(Hand 1:1 – 2)
• Dit begin met die verhaal van Jesus wat terugvaar hemel toe. Daarvandaan gaan dit dan verder om ons te
vertel wat die apostels en ander volgelinge van Jesus daarna gedoen het. (Die kinders behoort almal bekend
te wees hiermee, aangesien ons reeds die eerste deel van Handelinge bestudeer het).
• Hand 1:8 beskryf die tema van die boek. Jesus vertel vir Sy dissipels dat hulle Sy getuies sal wees en die boek
beskryf dan in besonderhede die verspreiding van die Evangelie. Dwarsdeur die boek sien ons hoe hierdie
woorde van Jesus bewaarheid word.
• Ons leer van die koms van die Heilige Gees en Petrus se preek op Pinksterdag, wanneer 3000 mense gered
word; ons leer van die teenkanting teen die christene en hoe hulle vervolg en gevange geneem word, en ons
leer van die Jode se verwerping van Jesus. Ongeveer ‘n derde deur die boek, leer ons hoe Paulus geroep en
gered word deur God, en van al sy sendingreise om die evangelie van redding na die heidene te neem. Paulus
sowel as Petrus word dikwels gevange geneem, geslaan en in die tronk gegooi omdat hulle vir mense van
Jesus vertel – maar hulle hou net nie op nie!
• Wanneer ons hierdie boek lees, behoort ons aangemoedig te word om vir ons vriende van Jesus te vertel,
en om ook na plekke toe te gaan waar mense nog nooit van Jesus gehoor het nie, sodat ons vir hulle ook
die goeie nuus van redding kan vertel. Ons mag teenkanting ervaar wanneer ons dit doen, maar ons weet
dat God altyd met ons sal wees en dat Hy altyd diegene sal red wat Hy geroep het. Moedig die kinders aan
om ook oor hulle eie redding te dink.
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster 2017

DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES SES: GESKIEDENIS
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se belangrikste
boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God is, maar dat Hy
uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en in Hom glo – ons
gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh 3:16 is nie, wat ons juis
hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook hoe om God lief te hê en hoe
om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie vinnige reis deur die Bybel!

Daar is net een boek in die Nuwe Testament wat fokus op die geskiedenis, en dit is die boek wa gaan oor die
Handelinge van die apostels. Dit is geskryf deur Lukas (wat ook die evangelie van Lukas geskryf het) en dis geskryf
aan sy vriend Teofilus. (Hand 1:1 – 2) Dit begin met die verhaal van Jesus wat terugvaar hemel toe. Daarvandaan gaan
dit dan verder om ons te vertel wat die apostels en ander volgelinge van Jesus daarna gedoen het.
In Handelinge 1:8 (AFR83), net voordat Jesus teruggevaar het hemel toe, het Hy vir Sy dissipels gesê: 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.
Dwarsdeur die boek sien ons hoe hierdie woorde van Jesus bewaarheid word. Ons leer van die koms van die Heilige
Gees en Petrus se preek op Pinksterdag, wanneer 3000 mense gered word; ons leer van die teenkanting teen die
christene en hoe hulle vervolg en gevange geneem word, en ons leer van die Jode se verwerping van Jesus. Ongeveer
‘n derde deur die boek, begin ons leer van hoe Paulus geroep en gered word deur God, en van al sy sendingreise om
die evangelie van redding na die heidene te neem. Paulus sowel as Petrus word dikwels gevange geneem, geslaan en
in die tronk gegooi omdat hulle vir mense van Jesus vertel – maar hulle hou net nie op nie!
In die boek Handelinge leer ons van die werk van die Heilige Gees in die lewe van Christene, dit leer ons ook van die
belangrikheid van gebed, en byna ‘n derde van die boek gaan net oor die preke wat gelewer is deur Petrus en Paulus.
Wanneer ons hierdie boek lees, behoort ons aangemoedig te word
om vir ons vriende van Jesus te vertel, en om ook na plekke toe te
gaan waar mense nog nooit van Jesus gehoor het nie, sodat ons vir
hulle ook die goeie nuus van redding kan vertel. Ons mag teenkanting
ervaar wanneer ons dit doen, maar ons weet dat God altyd met ons
sal wees en dat Hy altyd diegene sal red wat Hy geroep het.
Welgedaan as jy 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83) geleer het, nou
moet jy oefen. 16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en
http://www.bible-people.info/Paul.htm
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het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling
te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse
te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan,
volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

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

GESKIEDENIS
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEK:
Handelinge
Hierdie boek begin met die verhaal van Jesus wat terugvaar hemel toe. Daarvandaan gaan dit dan verder om ons te vertel wat die
apostels en ander volgelinge van Jesus daarna gedoen het.

Handelinge 1:9 ‐ 11
Handelinge 1: 8 and 2:1 ‐ 4

Handelinge 3: 1 ‐ 10

http://www.sermons4kids.com/ascension.gif
http://www.sermons4kids.com/pentecost_wp_colorpg.gif
http://www.sayadi‐al‐nas.ae/eng_monthly_flyer/lame_man_temple.gif
http://www.liferkids.com/wp‐content/uploads/2012/07/EC‐Lesson‐13.pdf

Handelinge 12:1 ‐ 17
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DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES SEWE: DIE SENDBRIEWE
AGTERGROND: Die kinders is al bekendgestel aan die Ou Testament asook aan die Evangelies en Geskiedenis
in die Nuwe Testament. Vandag gaan ons leer van die Briewe of Sendbriewe.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: ROMEINE – JUDAS
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken. Probeer om die volgende
punte van belang aan hulle oor te dra:
• Die volgende afdeling bevat die grootste gedeelte van die boeke in die Bybel. Ons noem hierdie boeke
“sendbriewe” – wat eintlik maar net 'n deftige manier is om te praat van “briewe” wat “gestuur” is.
• Hierdie 21 boeke is briewe wat deur Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, Judas en 'n onbekende persoon
geskryf is gedurende die eerste eeu.
• Die dertien briewe wat deur Paulus geskryf is, word die Pauliniese briewe genoem, en die ander staan bekend
as die algemene briewe.
• Die sendbriewe is aan christene geskryf om hulle meer van Jesus en Sy dood en opstanding te leer, asook van
ons sonde en ons behoefte aan redding, en hoe ons as christene moet leef sodat ons God kan verheerlik en
doen wat Hom behaag/wat Hy van hou.
• Paulus het sommige van sy briewe uit die tronk geskryf, en ons weet ook dat hy dikwels iemand gehad het
wat vir hom geskryf het, vanweë sy kettings of omdat hy so sleg gesien het (Galasiërs 6:11).
• Die briewe is baie dieselfde geskryf as wat ons vandag briewe sou skryf, behalwe dat die skrywer gewoonlik
sy naam eerste geskryf het, en daarna die naam van sy leser. Kyk bietjie na 1 Tim 1:1 en 1 Tim 1:2. Daarop
het daar gewoonlik 'n groete-boodskap gevolg, soos in Galasiërs 1:3, en 'n finale groet, soos in Galasiërs 4:
14-18.
• Na die inleiding, sou die skrywers onderrig en bemoedig. Ons weet dat ons deur Jesus gered word, want so
verduidelik Paulus dit in Romeine 6:23. Gebruik dit om die kinders aan die evangelie te herinner.
• Die sendbriewe bevat baie onderrig oor hoe ons moet lewe. Ons weet nou byvoorbeeld hoe ons behoort te
reageer op probleme, as gevolg van wat Paulus sê in Filippense 4:6,7.
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DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES SEWE: DIE SENDBRIEWE
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die volgende
agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se belangrikste boodskap
aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God is, maar dat Hy uit liefde vir ons,
vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en in Hom glo – ons gered sal word – nou en
tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh 3:16 is nie, wat ons juis hiervan vertel. Ons glo dat
die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook hoe om God lief te hê en hoe om so te lewe soos wat Hy dit
graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie vinnige reis deur die Bybel!
Die volgende afdeling bevat die grootste gedeelte van die boeke in die Bybel. Ons noem hierdie boeke “sendbriewe”
– wat eintlik maar net 'n deftige manier is om te praat van “briewe” wat “gestuur” is. Hierdie 21 boeke is briewe
wat deur Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, Judas en 'n onbekende persoon geskryf is gedurende die eerste eeu.
Die dertien briewe wat deur Paulus geskryf is, word die Pauliniese briewe genoem, en die ander staan bekend as
die algemene briewe. Die sendbriewe is aan christene geskryf om hulle meer van Jesus en Sy dood en opstanding
te leer, asook van ons sonde en ons behoefte aan redding, en hoe ons as christene moet leef sodat ons God kan
verheerlik en doen wat Hom behaag. Paulus het sommige van sy briewe uit die tronk geskryf, en ons weet ook dat
hy dikwels iemand gehad het wat vir hom geskryf het, vanweë sy kettings of omdat hy so sleg gesien het.
Die briewe is baie dieselfde geskryf as wat ons vandag briewe sou skryf, behalwe dat die skrywer gewoonlik sy
naam eerste geskryf het, en daarna die naam van sy leser. Kyk na1 Timoteus 1:1 (AFR83) Van Paulus, 'n apostel
van Christus Jesus in opdrag van God ons Verlosser en van Christus Jesus ons Hoopen1 Timoteus 1:2 (AFR83)Aan
Timoteus, my eie kind in die geloof. Daarop het daar gewoonlik 'n groete-boodskap gevolg, soos Genade,
barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here!
Daarna sou die skrywers onderrig en bemoedig. Ons weet dat ons deur Jesus gered word, want so verduidelik
Paulus dit in Romeine 6:23 (AFR83) Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die
ewige lewe in Christus Jesus ons Here.
Het jy Jesus as jou Verlosser aangeneem sodat Hy jou kan red van die dood?
Deur die onderrig wat ons ontvang in die sendbriewe, weet ons hoe ons as christene moet leef sodat ons
God kan verheerlik en doen wat Hom behaag, byvoorbeeld ons weet nou hoe ons behoort te reageer op
probleme, want Paulus sê in Filippense 4:6 (AFR83) Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles
julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
Die skrywers het gewoonlik hulle briewe beëindig met ‘n paar persoonlike groete-boodskappe, soos aan
die einde van die brief aan die Kolossense (4: 15 – 18 AFR83), waar Paulus skrywe: Dra my groete oor
aan die gelowiges in Laodisea en aan Nimfa en die gemeente wat gereeld in haar huis bymekaarkom.
Wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van die
Laodisense voorgelees kan word; .... Groete, Paulus.

Welgedaan as jy 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83) geleer het, nou moet jy oefen. 16 Die hele Skrif is deur
God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
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DIE SENDBRIEWE
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEKE:
ROMEINE, 1&2 KORINTIËRS, GALASIËRS, EFESIËRS, FILIPPENSE, KOLOSSENSE, 1&2 TESSALONISENSE,
1&2 TIMOTEUS, TITUS, FILEMON, HEBREËRS, JAKOBUS, 1&2 PETRUS, 1&2&3 JOHANNES, JUDAS

Paulus het baie van die sendbriewe in die Nuwe Testament geskryf

Paulus het Romeine, 1&2 Korintiërs,
Galasiërs, Efesiërs, Filippense,
Kolossense, 1&2 Tessalonisense, 1&2
Timoteus, Titus en Filemon ge skryf

Sommige van die briewe het hy geskryf
terwyl hy in die tronk was

Ons is nie seker wie die sendbrief aan die Hebreërs geskryf het, maar die ander sendbriewe is deur Jakobus,
Petrus, Johannes en Judas geskryf.
Die sendbriewe is aan christene geskryf om hulle meer van Jesus en Sy dood en opstanding te leer, asook van ons
sonde en ons behoefte aan redding, en hoe ons as christene moet leef sodat ons God kan verheerlik en doen wat
Hom behaag.

http://bethanybible.org/new/wp‐content/uploads/2012/03/0304Paul‐writing‐to‐the‐Philippians.jpg
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DIE BYBEL
'n Studie van die struktuur van die Bybel sodat ons die heel belangrikste boek kan verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES AGT: PROFESIE
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons die struktuur van die Bybel in die Sondagskool bestudeer, sodat ons ons
kinders kan help om die belangrikste Boek van alle boeke beter te verstaan. Ons vertrou dat die kinders in hierdie
reeks die Bybel se struktuur beter sal leer begryp en hopelik daardeur meer vertroud sal raak met die
verskillende dele en soorte literatuur daarin. Ek bid ook dat so ‘n beter begrip die kinders sal help om die Bybel
liewer te kry en dat hulle die self-dissipline sal ontwikkel om dit te lees, te bestudeer en daaroor na te dink,
sodat hulle God al meer kan liefhê en tot Sy eer sal lewe. Tegelykertyd behoort die kinders die hoofboodskap
van die Bybel te leer ken – naamlik die goeie boodskap (evangelie) van redding deur Jesus Christus.
BYBELSE VERWYSING: OPENBARING
LES: Hersien asseblief kortliks wat hulle die vorige keer geleer het, sodat hulle vandag se gedeelte in konteks kan
sien. Onthou deurentyd dat dit ons hoofdoel is om die kinders vertroud te maak met die Bybel sodat hulle die
verskillende dele kan ken en herken – eerder as om net spesifieke verhale te ken. Probeer om die volgende
punte van belang aan hulle oor te dra:
• Die laaste boek in die Bybel is Openbaring. Hoewel daar ander boeke ook is wat profeteer oor die einde van
die wêreld, is dít die hoof-fokus van die boek Openbaring. Dit is geskryf deur die apostel Johannes, wat sowel
die evangelie van Johannes en die drie Johannes-sendbriewe ook geskryf het. Johannes het Openbaring
geskryf nadat hy verban is na die eiland Patmos. Daar het God met hom gepraat in 'n visioen en vir hom in 'n
paar drome geopenbaar wat sal gebeur wanneer die wêreld aan sy einde kom en Jesus terugkom om die
christene hemel toe te neem.
• Alhoewel die boek redelik gekompliseerd is en baie van die visioene moeilik is om te verstaan, is daar wel 'n
klompie dinge wat ons verseker kan weet.
• Ons weet dit is God wat in beheer is van alles wat gebeur, en dat Hy reeds bepaal het wat in die eindtye gaan
plaasvind, en dat Jesus sál terugkom (22:7,12).
• Ons weet dat diegene wat nie in Jesus glo nie, hel toe gestuur sal word vir ewig, en dat hulle wat wel in Jesus
glo, vir ewig saam met Hom in die hemel sal wees (21:27).
• Ons weet dat die hemel vol heerlikheid sal wees, sonder sonde of hartseer, en dat ons God daar vir ewig sal
verheerlik (21:4).
• Moedig die kinders weer eens aan om te dink oor hulle eie redding: daag diegene uit wat nog nie gered is
nie, om te onthou dat Jesus gesterf het vir sonde, en bemoedig hulle wat wel gered is, met die wete dat Jesus
sál terugkom en dat die hemel 'n werklikheid is.
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DIE BYBEL
‘n Studie van die struktuur van die Bybel om die heel belangrikste boek te verstaan
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede
reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal
wees vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:16-17 AFR83)

LES AGT: PROFESIE
NAAM:_____________________________________________________________________
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool leer van die Bybel – sy struktuur, sy hoofdele, en sy belangrikste verhaal. In die
volgende agt weke gaan ons na die verskillende soorte boeke kyk wat ons in die Bybel kry, en ons gaan leer van God se
belangrikste boodskap aan ons. Ons sal sien dat die Bybel ons in al sy dele leer dat ons sondaars is, en dat God 'n heilige God
is, maar dat Hy uit liefde vir ons, vir Jesus gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons wegdraai van ons sonde en
in Hom glo – ons gered sal word – nou en tot in ewigheid. Dit is nie vreemd dat een van die bekendste verse in die Bybel Joh
3:16 is nie, wat ons juis hiervan vertel. Ons glo dat die Bybel ons nie net vertel van God en Sy verlossingsplan nie, maar ook
hoe om God lief te hê en hoe om so te lewe soos wat Hy dit graag wil hê. 2 Tim 3:16-17 en 2 Pet 1:3. Ek hoop jy geniet hierdie
vinnige reis deur die Bybel!

Die laaste boek in die Bybel is Openbaring. Hoewel daar ander boeke ook is wat profeteer oor die einde van die
wêreld, is dít die hoof-fokus van die boek Openbaring. Dit is geskryf deur die apostel Johannes, wat sowel die
evangelie van Johannes en die drie Johannes-sendbriewe ook geskryf het. Johannes het Openbaring geskryf nadat
hy verban is na die eiland Patmos. Daar het God met hom gepraat in 'n visioen en vir hom in 'n paar drome
geopenbaar wat sal gebeur wanneer die wêreld aan sy einde kom en Jesus terugkom om die christene hemel toe te
neem.
Alhoewel die boek redelik gekompliseerd is en baie van die visioene moeilik is om te verstaan, is daar wel 'n klompie
dinge wat ons verseker kan weet. Ons weet dat dit God is wat in beheer is van alles wat gebeur, en dat Hy reeds
bepaal het wat in die eindtye gaan plaasvind; ons weet ook dat Jesus sál terugkom (22:7,12), en ons weet dat diegene
wat nie in Jesus glo nie, hel toe gestuur sal word vir ewig, en dat hulle wat wel in Jesus glo, vir ewig saam met Hom
in die hemel sal wees (21:27). Ons weet dat die hemel vol heerlikheid sal wees, sonder sonde of hartseer, en dat ons
God daar vir ewig sal verheerlik. Openbaring 7: 9 Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle
was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad,
en daar was palmtakke in hulle hande. 10 Hulle het hard uitgeroep: “Ons redding kom van ons God, wat op die troon
sit, en van die Lam!” 11Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle
het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid 12 en gesê: “Amen! Die lof en die
heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen!”
(AFR83)
Ek hoop jy het hierdie reis deur die Bybel baie geniet! As jy Jesus liefhet en jou sonde bely het, en Hom as jou
Redder aangeneem het, sal jy vir ewig saam met Hom hemel toe gaan wanneer Hy terugkom.
Vandag is 'n goeie dag om jou sonde te bely, na Jesus toe om te draai, en in Hom te glo.
Welgedaan as jy 2 Timoteus 3:16-17 (AFR83) geleer het, nou moet jy oefen.
16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling
te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van
God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
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PROFESIE
HIERDIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL BEVAT HIERDIE BOEK

Openbaring

Jesus sê toe: “Kyk, Ek kom
gou! Geseënd is elkeen wat
die woorde van hierdie
profetiese boek ter harte
neem.”
(Openbaring 22:7 AFR83)

3 Toe het ek 'n harde stem van die troon
af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God
is nou by die mense. Hy sal by hulle bly;
hulle sal sy volke wees, en God self sal
by hulle wees as hulle God. 4 Hy sal al
die trane van hulle oë afdroog. Die dood
sal daar nie meer wees nie. Ook leed,
smart en pyn sal daar nie meer wees
nie. Die dinge van vroeër het
verbygegaan.”
(Openbaring 21:3‐4 AFR83)
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