HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES EEN: GOD VERWERP KONING SAUL (1 Samuel 15)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons leer van God se verwerping van Saul.
TEKSVERWYSING: 1 Samuel 15
LES: Behandel die verhaal in die hoofstuk – probeer om die volgende punte vir jou kinders te leer soos wat dit
op hulle ontwikkelingsvlak toepaslik is:


Waarom die Amalekiete die vyande was van Israel en van God (Deut 25:17-19; Eksodus 17:8-16).



God se opdrag aan Saul dat almal, insluitende die diere, as straf uitgeroei moet word (v2).



Die feit dat Saul toe tog nie vir koning Agag of die beste diere doodgemaak het nie (v9).



Saul se leuen en hoe hy dit probeer wegsteek (v13, 15).



Saul se sonde van ongehoorsaamheid (v19). Selfs al was Saul gedeeltelik gehoorsaam – by God is 'n halwe
gehoorsaamheid eintlik maar niks anders as ongehoorsaamheid nie.



Saul se straf (v26, 28).



Herinner die kinders daaraan dat God ernstig is oor sonde en dat Hy alle sonde sal straf. Vir hulle wat hul
vertroue in Jesus se dood plaas – Hy het die straf vir hulle sonde gedra! Maar hulle wat nie in Jesus glo nie,
wees gewaarsku – eendag sal hulle al die straf vir hul eie sonde in die hel moet dra.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES EEN: GOD VERWERK KONING SAUL (1 Samuel 15)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons leer van koning Saul se sonde en hoe
God hom verwerp het as koning. God wou hê dat
koning Saul Hom moet liefhê en van harte gehoorsaam
moet wees aan Hom – maar hy was nie. In plaas
daarvan het hy gedoen net wat hy wou. Toe besluit
God dat Saul se seuns nie na hom koning sou word nie
en dat Hy 'n nuwe koning vir Israel sou kies.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-9
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
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1 Samuel 15:10–11 10 Toe het die woord van die Here tot Samuel
gekom: 11“Ek is bedroef daaroor dat Ek Saul koning gemaak het,
want hy het van My af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer
nie.” Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms
gesmeek. (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES TWEE: ONTMOET VIR DAWID (1 Samuel 16,17)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Verlede week het ons geleer hoe God Saul verwerp het.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons van Dawid leer – hoe hy gesalf is en vir Goliat doodgemaak het.
TEKSVERWYSING: 1 Samuel 16,17
LES: Behandel hierdie storie uit die gegewe hoofstukke – probeer om die volgende punte vir jou kinders te leer
soos wat dit op hulle ontwikkelingsvlak van toepassing is. (Kinders wat verlede jaar Rockies bygewoon het, sal
hierdie stof herken, aangesien dit daar behandel is.)


Die storie van Dawid se salwing (16:1-13) – onthou dat daar reeds ‘n koning in Israel is.



Die storie van Dawid en Goliat (17). Onthou, hierdie storie vertel vir ons hoe God vir Dawid in die paleis
geplaas het om daar sy reis na die koningskap te begin. Dit wys ons ook wat se karakter Dawid het en hoe
hy volkome op God vertrou.



Let daarop dat 16:14-23 waarskynlik gebeur het nadat Dawid vir Goliat doodgemaak het.



Herinner die kinders aan God se soewereiniteit – hoe Hy ‘n jong skaapwagtertjie wat Hom liefgehad het,
in die paleis van die koning geplaas het – hierdeur is 'n reeks gebeurtenisse in beweging gebring wat
Dawid na die troon toe sou lei. Moedig die kinders wat God liefhet, aan om te vertrou op God se krag en
in Sy goedheid te glo om Sy wil uit te voer.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES TWEE: ONTMOET VIR DAWID (1 Samuel 16,17)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag leer ons van God se nuwe keuse vir ‘n koning –
Dawid – ‘n man wat baie lief was vir God. Samuel salf vir
Dawid tot koning – maar dit sal jare wees voordat hy koning
kan word, aangesien Koning Saul nog steeds aan bewind is.
Ons sal ook leer van Dawid se dapperheid – alles deel van
God se plan om Dawid in die paleis te kry.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-9
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
bedrieg ons onsself

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

prentjies vanaf https://i.pinimg.com/originals/42/d7/4a/42d74a7b1ef357614c0444920c2eaabe.jpg,
http://www.lambsongs.co.nz/Activities%20Bible/Bible%20shape.jpg
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

1 Samuel 17:46 Vandag sal die Here jou in my mag oorgee sodat ek
jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog
die lyke van die Filistynse laer vir die roofvoëls en vir die wilde diere
gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES DRIE: DAWID SE LEWE IN GEVAAR (1 Samuel 18-23)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Ons het geleer van God se verwerping van Saul en die salwing van Dawid tot koning.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons meer leer oor Saul se jaloesie teenoor Dawid, Dawid se huwelik en Saul se pogings om hom
te vermoor.
TEKSVERWYSING: 1 Samuel 18-23
LES: Hierdie is n lang gedeelte en ek dink dat ons alleenlik die hoofgedagtes moet behandel: doen soveel detail
soos wat toepaslik is vir jou kinders. (Kinders wat Rockies bygewoon het verlede jaar, sal vertroud wees met
die stof, aangesien dit daar behandel is.)


Dawid se sukses (18:5,7,14,16,30).



Saul se jaloesie teenoor Dawid (18:6-9) en sy pogings om hom dood te maak (18:10-11).



Dawid se huwelik met Mikal – met gepaste detail (18:17-28).



Saul se verdere poging om Dawid dood te maak (19:9-10).



Mikal se beskerming van Dawid (19:11-17).



Jonatan beskerm ook vir Dawid (20).



Jy kan miskien v 21, 22, 23:1-14 uitlaat – maar besluit self daaroor.



Saul probeer nog ‘n keer om Dawid te vermoor (23:15-29).



Herinner die kinders daaraan dat God ‘n plan het vir Dawid – dit is om koning te word – en maak nie saak
wat koning Saul doen nie – God sal Sy plan uitvoer. Dit is die magtige God wat ons dien.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES DRIE: DAWID SE LEWE IN GEVAAR (1 Samuel 18-23)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons leer hoe Saul jaloers word op Dawid en
probeer om hom dood te maak. Uiteindelik moet Dawid
vlug. Dit is God se plan vir Dawid om koning te word en God
bewaar hom veilig teen 'n bose en invloedryke Koning Saul.
Niemand kan God se planne omverwerp nie – Hy doen altyd
presies wat Hy wil.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-9
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons
nie.
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1 Samuel 18:8Daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval
nie en hy het gesê: “Aan Dawid het hulle tienduisende gegee en aan
my duisende. Die koningskap sal ook nog syne word!” 9 Van toe af het
Saul vir Dawid gewantrou. (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES VIER: DIE DOOD VAN SAUL (1 Samuel 24-31, 2 Samuel 1)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Ons het geleer van God se verwerping van Saul, die salwing van Dawid tot koning, Saul se
jaloesie teenoor Dawid, Dawid se huwelik en Saul se pogings om hom dood te maak.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het
Vandag gaan ons leer hoe Dawid geweier het om Koning Saul dood te maak en van Koning Saul se dood.
TEKSVERWYSING: 1 Samuel 24-31, 2 Samuel 1
LES: Hierdie is n lang gedeelte en ek dink dat ons alleenlik die hoofgedagtes moet behandel: doen soveel detail
soos wat toepaslik is vir jou kinders. (Kinders wat Rockies bygewoon het verlede jaar, sal vertroud wees met
die stof, aangesien dit daar behandel is.)


Dawid weier om Koning Saul dood te maak en Koning Saul vra om verskoning vir sy gedrag (24).



Laat die storie van Dawid en Nabal en Abigail uit (tensy jy daarvoor tyd het) (25).



Dawid weier weer eens om Koning Saul dood te maak (26).



Slaan hoofstuk 27 oor.



Saul besoek ‘n “heks/waarsêer” (28) (is heel moontlik selfs Samuel).



Slaan hoofstukke 29 en 30 oor.



Saul se dood en Dawid se reaksie daarop (32 en 2 Sam 1).



Dawid weier om Koning Saul dood te maak, maar wag op God se tyd – hier is dit omtrent 14 jaar nadat hy
deur Samuel tot koning gesalf is. Moedig die kinders aan deur aan hulle te verduidelik dat God altyd Sy
beloftes hou en Sy planne uitvoer, al lyk dit soms asof ons baie lank moet wag.



Alhoewel hierdie nie maklike lesse is om die Evangelie in te bring nie, is dit belangrik dat ons ons kinders
gedurig herinner aan hulle sonde en die noodsaaklikheid van redding. Die geheue vers kan as aanloop
gebruik word om dit te verduidelik.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES VIER: DIE DOOD VAN SAUL (1 Samuel 24-31, 2 Samuel 1)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons leer dat, alhoewel Dawid geweier het om
Koning Saul dood te maak terwyl hy die kans gehad het,
Koning Saul tog uiteindelik dood is. Dit het die pad vir Dawid
oopgemaak om, 14 jaar later, koning te word soos wat God
aan hom beloof het.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-9 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg
ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9 Maar
as ons ons sondes bely –
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2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
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2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
2 Samuel 1:11 Hieroor was Dawid so ontsteld dat hy sy klere geskeur
het, en al sy manskappe ook. 12 Hulle het tot die aand gerou en
getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonatan en oor die volk van die
Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES VYF: 'N OORSIG OOR DAWID AS KONING (2 Samuel, veral hoofstukke 2, 5, 7)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Ons het geleer van God se verwerping van Saul, Dawid se salwing tot koning, Saul se jaloesie
teenoor Dawid, Dawid se huwelik en Saul se pogings om hom dood te maak, hoe Dawid geweier het om Koning
Saul dood te maak en van Saul se dood.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons leer van Dawid se salwing en die verbond-belofte.
TEKSVERWYSING: 2 Samuel, veral hoofstukke 2, 5, 7
LES: Ongelukkig het ons net hierdie een les om te leer van Dawid as koning. Die grootste gedeelte van 2 Samuel
handel oor oorloë en sy familie dramas. Ek wil graag hê ons moet op die volgende fokus ( natuurlik kan jy meer
detail byvoeg as die tyd dit toelaat):


Dawid, die gesalfde koning van Juda (2).



Die stryd tussen die huise van Dawid en Saul (3:1). Saul se erfgename het 'n aanspraak op die troon, ten
spyte daarvan dat God Dawid op die troon wil hê.



Dawid se uiteindelike salwing tot koning oor die hele Israel, 20 jaar nadat hy deur Samuel gesalf is (5:1-5).



Dawid se begeerte om die tempel te bou en God se belofte aan Dawid (7).



Hier word ‘n mylpaal in die ou Testament bereik, die belofte van ‘n groot, magtige koning wat sal kom.
Daar word baie na Jesus verwys as die “Seun van Dawid”. Hy aanvaar hierdie eerbetoning, want Hy vervul
die profesie en die belofte aan Dawid. Hier is twee skakels vir verdere inligting:
https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_1332.cfm
https://www.gotquestions.org/Jesus-son-of-David.html



Behandel soveel detail as wat jou kinders kan verstaan – verduidelik ten minste dat God hier praat van
Jesus. God plaas die nageslag van Dawid op die troon van Israel – uit sy lyn sal die beloofde Messias kom.
Alhoewel Jesus eers 'n duisend jaar later gebore is, is dit alles deel van God se verlossingsplan. Herinner
die kinders weer eens aan die noodsaaklikheid van hulle redding.



As jy tyd het en dit is van pas, kan jy die storie van Batseba behandel. Dit is deurslaggewend in Dawid se
lewe – maar nie so maklik om op hierdie ouderdom te verduidelik nie.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES VYF: 'N OORSIG VAN DAVID DIE KONING (2 Samuel veral 2, 5, 7)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons leer van Dawid as koning. Ons het nie genoeg tyd om na
alles te kyk wat hy gedoen het nie, maar hy was 'n dapper soldaat wat al
Israel se vyande verslaan het en alhoewel hy gesondig het deur 'n ander
man se vrou te vat en die man te laat doodmaak, het hy berou gehad. God
het hom genoem “ 'n man na My hart” ( Hand 13:22). Dawid het pragtige
Psalms geskryf, wat ons vandag nog in ons Bybel lees. God het 'n spesiale
belofte aan Dawid gemaak – daaroor sal ons vandag leer – en toe Jesus 'n
1000 jaar later gebore is, is Hy die “Seun van Dawid” genoem – die
vervulling van die belofte wat God aan Dawid gemaak het (Mat 1:1)!

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-9 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons
onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9 Maar as ons
ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy
vergewe ons ons sondes
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2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
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2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
2 Samuel 7:12 Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus,
sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n
bestendige koningskap gee. 13 Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek
sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES SES: DIE WYSHEID VAN KONING SALOMO (1 Konings 1-4)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Ons het geleer van God se verwerping van Saul, Dawid se salwing tot koning, Saul se jaloesie
teenoor Dawid, Dawid se huwelik en Saul se pogings om hom dood te maak, hoe Dawid geweier het om Koning
Saul dood te maak, van Saul se dood, Dawid se salwing en die verbonds-belofte.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons leer van die wysheid van Salomo.
TEKSVERWYSING: 1 Konings 1-4
LES: Die fokus hier is om die wysheid van Salomo te illustreer. Probeer om die volgende punte vir die kinders
te leer:


Salomo word as koning gekroon (1:28-53).



Die dood van Dawid (2:10-12).



Salomo bid vir wysheid (3:3-15).



Salomo se wysheid word duidelik vir almal (3:16-27).



Salomo se wysheid onder bespreking (4:29-34).



Oorweeg om 'n paar spreuke voor te lees om Salomo se wysheid te demonstreer en dank God dat Hy
hierdie wysheid vir ons bewaar het.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE SKEUR
1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES SES: DIE WYSHEID VAN KONING SALOMO (1 Konings 1-4)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons leer van Koning Salomo, die seun van Koning
Dawid, wat na hom koning geword het. Koning Salomo was die
wysste man wat ooit geleef het, ( 1 Konings 3, 12‐13; 4:31) en
hy het baie wyse woorde geskryf wat tot vandag toe nog in ons
Bybel is. Ons gaan vandag van een van sy wyse besluite leer.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-9
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons
nie. 9 Maar as ons ons sondes bely – Hy is
getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons
sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

prentjies vanaf https://robertoeamilao.files.wordpress.com/2016/06/kingsolomon.jpg?w=646&h=457, http://www.lambsongs.co.nz/Activities%20Bible/Bible%20shape.jpg
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1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)

https://robertoeamilao.files.wordpress.com/2016/06/king-solomon.jpg?w=646&h=457,

1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
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gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
1 Kongings 3:12… Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór
jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13 Ook wat jy nie gevra het nie,
gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE VERDEEL
vanaf 1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES SEWE: DIE RYKDOM EN DIE ONDERGANG VAN KONING SALOMO (1 Kongings 5-11:13)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Ons het geleer van God se verwerping van Saul, Dawid se salwing tot koning, Saul se jaloesie
teenoor Dawid, sy huwelik, Saul se pogings om hom dood te maak, hoe Dawid egter geweier het om Koning
Saul dood te maak, Saul se dood, Dawid se salwing, die verbonds-belofte en die wysheid van Salomo.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons leer van Salomo se wysheid, die bou van die tempel en die val van Salomo.
TEKSVERWYSING: 1 Konings 5-11:13
LES: Daar is ‘n paar punte in hierdie les wat kern-belangrik is in die geskiedenis van Israel. Probeer dus om die
volgende aan die kinders oor te dra:


Salomo begin om die tempel te bou (6:1); probeer om 'n paar beskrywings daarvan te lees.



God se heerlikheid vul die tempel (8:10).



Salomo se seënbede (8:54-61).



God verskyn weer aan Salomo (9:1-9).



Die besoek van die Koningin van Skeba en Salomo se groot rykdom (10).



Salomo pleeg 'n baie groot sonde deur met vreemde vrouens te trou (11:1-8).



God se oordeel oor Salomo as gevolg van sy sonde (11:9-13). Hierdie oordeel het die hele Israel beïnvloed
en het die permanente skeuring van die koninkryk veroorsaak, asook die finale opbreek van die 10
noordelike stamme.



Herinner die kinders daaraan dat God sonde baie ernstig opneem – die oordeel oor Salomo en Israel was
baie erg – maar God het ook ‘n plan gemaak vir vergifnis en verlossing. Moedig die kinders aan om na te
dink oor hulle sonde en hulle behoefte aan vergifnis, gekoop deur die bloed van Jesus.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE VERDEEL
vanaf 1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES SEWE: DIE RYKDOM EN DIE ONDERGANG VAN KONING SALOMO (1 Kongings 5-11:13)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons meer leer oor Koning Salomo. Ons gaan leer dat hy
nie net die rykste koning was nie,(1 Konings 3:13; 10:23) maar ook baie
beroemd, en dat hy die wonderlikste tempel gebou het. Ongelukkig
was Koning Salomo ongehoorsaam aan God en het hy met vreemde
vroue getrou wat God nie liefgehad het nie en toe het hy begin om
saam met hulle afgode te aanbid. Daarom het God vir Salomo gesê dat
hy die koninkryk van sy seun sal wegneem, maar ter wille van sy pa,
Dawid, tog 'n klein deeltjie sal laat oorbly.

Welgedaan as jy 1 Johannes 1:8-9 (AFR83) geleer
het, nou moet jy aanhou oefen:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg
ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9 Maar
as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig,
Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle
ongeregtigheid.

Where Truth Matters
37 Old Main Road Hillcrest 031 765 3750
www.baptistchurchhillcrest.com
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1 Konings 11: 11 Daarom het die Here nou vir hom gesê: “Omdat dit
so is dat jy jou nie hou aan my verbond en aan die voorskrifte wat Ek
jou gegee het nie, sal Ek die koningskap van jou afskeur en vir 'n
onderdaan van jou gee. 12 Ter wille van jou vader Dawid sal Ek dit
wel nie tydens jou lewe doen nie, maar Ek gaan dit tydens jou seun se
lewe doen. 13 Ek sal ook nie die hele koninkryk wegneem nie, maar ter
wille van my dienaar Dawid en ter wille van Jerusalem wat Ék
uitverkies het, gaan Ek een stam vir jou seun laat oorbly.” (AFR83)
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HOE OM ‘N KONINKRYK TE VERDEEL
vanaf 1 Samuel 15 – 1 Konings 12

LES AGT: GOD VERDEEL DIE KONINKRYK (1 Konings 11:14-43, 12)
AGTERGROND:
Ons het oor die afgelope vyf jaar elke tweede kwartaal die Ou Testament bestudeer. Nadat ons in Genesis
begin het, het ons verlede jaar geëindig waar Saul koning geword het. Hierdie kwartaal gaan ons met die
Bybelverhaal verder tot waar die koninkryk skeur. In die volgende twee jaar sal ons die reeks oor die Ou
Testament voltooi. Ons het geleer van God se verwerping van Saul, Dawid se salwing tot koning, Saul se jaloesie
teenoor Dawid, sy huwelik, Saul se pogings om hom dood te maak, hoe Dawid egter geweier het om Koning
Saul dood te maak, toe Saul se dood, Dawid se salwing, die verbonds-belofte en die wysheid van Salomo, sy
rykdom, die bou van die tempel en sy ondergang.
UITKOMS:
Ons wil die kinders in hierdie reeks meer leer van die geskiedenis, sodat hulle eerstens ‘n duideliker begrip kan
kry van hoe God se reddingsplan ontvou en tweedens kan sien dat Hy in volkome beheer is van al hierdie
gebeure. Sommige gebeurtenisse mag vreemd en verwarrend lyk – maar deur dit alles heen werk God Sy plan
so uit dat Jesus op die regte tyd, 1000 jaar later, as die volmaakte Koning aarde toe kom. Niks in die geskiedenis
gebeur ooit toevallig nie – elke gebeurtenis is deel van die perfekte goddelike plan. Ons wil die kinders leer
om God meer te vertrou, omdat hulle besef dat Hy alle dinge volmaak laat uitwerk. Soos met ander Ou
Testamentiese reekse, is daar nie altyd so ‘n eenvoudige lewenstoepassing in elke les nie. Maar elke les leer
ons meer van God, meer van Sy weë en meer van Sy uiteindelike reddingsplan. Ons moet die kinders
voortdurend heenwys na Jesus – die volmaakte Koning wat vir hulle kom sterf het.
Vandag gaan ons leer van die oordeel van God oor die koninkryk en die verdeling daarvan.
TEKSVERWYSING: 1 Konings 11:14-43, 12
LES: Probeer om die volgende punte vir die kinders in te skerp:


Die profeet Agija en Jerobeam (11:29-39). God belowe die koninkryk van Israel aan Jerobeam en beloof
ook om hom te seën as hy God sal volg.



Salomo sterf en Rehobeam word koning (11:43).



Rehobeam aanvaar slegte, verkeerde raad, gevolglik dreig hy die volk met dwangarbeid en daarom verlaat
hulle hom (12:1-15).



Dit gebeur sodat die profesie van God bewaarheid kan word (12:15, 24).



Die volk kroon Jerobeam tot koning (12:20) oor die hele Israel, behalwe die stam van Juda. Daar is nou
twee konings en twee koninkryke.



Jerobeam rig dadelik afgode vir die volk op om te aanbid (12:25-33).



Weer eens sien ons die gevolge van sonde – God is ernstig oor ongehoorsaamheid en straf sonde,
partykeer gedurende ons leeftyd en altyd in die ewigheid. Hierdie voorbeelde van God se straf wys vir ons
hoeveel God sonde haat en hoe verskriklik swaar Sy straf is. Ons kan onsself net probeer indink hoe erg
die ewige straf dan moet wees. Herinner asseblief jou kinders daaraan dat Jesus in hulle plek gesterf het
om die straf vir hul sonde te dra en om die noodsaaklikheid van sondebelydenis en redding altyd te
onthou.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2019, vertaal deur Alta Vorster

HOE OM ‘N KONINKRYK TE VERDEEL
vanaf 1 Samuel 15 – 1 Konings 12

NAAM:___________________________________________________________________________________________________
LES AGT: GOD VERDEEL DIE KONINKRYK (1 Konings 11:14-43, 12)

Verlede jaar het ons in die tweede kwartaal 'n bietjie Ou-Testamentiese geskiedenis behandel.
Ons het gesien dat Israel die beloofde land verower het en toe vir God 'n koning gevra het.
Gevolglik het die profeet Samuel vir Saul as koning gesalf. Hierdie jaar gaan ons die verhaal
daarvandaan neem oor so 'n 100 jaar verder. Terwyl ons van hierdie geskiedenis-verhale leer,
moet ons onthou dat God in beheer is van al hierdie gebeure. Sommige van hulle mag vreemd en
verwarrend voorkom – maar in elkeen van hulle werk God Sy plan uit totdat die tyd reg is, sowat
'n 1000 jaar later, vir Jesus om aarde toe te kom as die volmaakte Koning. Omdat Hy ons liefhet,
het God vir Jesus op presies die regte tyd aarde toe gestuur om 'n volmaakte lewe in ons plek te
lei, en vir ons aan die kruis te sterf om die straf op ons sonde te dra. As ons glo dat Jesus in ons
plek gesterf het, word ons kinders van God. Wanneer Hy ons vergewe, gaan ons eendag hemel
toe om daar vir ewig saam met Hom te leef.
Vandag gaan ons leer van God se straf oor koning Salomo omdat
hy van God af weggedraai en afgode begin aanbid het. God neem
ook die koninkryk van Salomo se seun, Rehobeam, af weg en gee
die grootste gedeelte daarvan vir sy vyand, Jerobeam. God het
egter steeds 'n plan met die nageslag van Dawid, want Hy het 'n
belofte aan Dawid gemaak – daarom hou die nageslag van Dawid
aan regeer deur Rehobeam wat koning bly van Juda. Uit hierdie lyn
sal die beloofde Messias uiteindelik kom, maar daarvoor moet ons
nog ongeveer ‘n 1000 jaar wag – vir die geboorte van Jesus!

Welgedaan as jy 1 Johannes 1:8-9 (AFR83) geleer het,
nou moet jy aanhou oefen:
8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons
onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9 Maar as ons
ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe
ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
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www.baptistchurchhillcrest.com
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1 Kings 11: 31…want so sê die Here die God van Israel: So gaan Ek
die koningskap afskeur van Salomo af. Ek gaan vir jou tien stamme
gee; 32 die orige stam sal syne bly ter wille van my dienaar Dawid,
en ter wille van Jerusalem, die stad wat Ek tussen al die stamme
van Israel uitgekies het. (AFR83)
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