DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

NAAM:___________________________________________________________________________________
LES EEN: DIE KONING – WAAR DIT BEGIN (MATTEUS 1:1 – 2:23)1
In hierdie kwartaal gaan ons die Goeie
Boodskap (Evangelie) bestudeer aan
die hand van Matteus. Matteus begin
sy evangelie deur die geslagslyn van
Jesus na te gaan van Abraham tot by
Jesus. Matteus skryf vir die Jode om vir
hulle te wys dat Jesus die Redder is wat God lankal beloof
het. Matteus wys vir ons wat dit lees, dat Jesus nie net die
Redder is nie, maar Hy is ook die Koning van God se
Koninkryk. Let op hoe dikwels Matteus berig dat Jesus die
profesieë oor Hom vervul: Matteus 1:22-23, 2:5-6, 2:15,
2:17-18 en 2:23.

Mat 1: 21 (AFR83) Sy sal 'n Seun in die
wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem,
want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes
sal verlos.” 22 Dit het alles gebeur sodat die
woord wat die Here deur sy profeet gesê
het, vervul sou word:
Maar God wou hê dat Jesus veilig moet wees.
Daarom praat Hy toe in 'n droom met Josef,
om Jesus Egipte toe te neem sodat Hy veilig
kon wees. So het Josef, Maria en Jesus Egipte
toe gegaan en eers teruggegaan Nasaret
toe, toe God vir hulle gesê het dat dit veilig is
om te gaan. Op hierdie manier het God na
Jesus gekyk, sodat Hy kon groot word en later
aan die kruis kon doodgaan om die straf vir
ons sonde te dra.

Na Jesus se geboorte het 'n klompie wyse manne
gegaan om Hom te besoek – maar hulle het nie
presies geweet waar om Jesus te kry nie, daarom
het hulle vir die koning, wat Herodes genoem is,
gaan vra. Herodes het voorgegee dat hy hulle
wou help – maar hy was baie jaloers. Nadat die
wyse manne weg is by hom, het hy probeer om
die Kindjie, Jesus, op te spoor – maar hy kon nie.
Toe het hy 'n verskriklike ding gedoen. Hy het
beveel dat alle seuntjies onder 2 jaar oud,
doodgemaak moes word.

Hierdie kwartaal leer ons Matteus 28:18-20
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My
is alle mag gegee in die hemel en op die aarde
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Glo jy dat Jesus aarde toe gekom het
om vir jou dood te gaan? Weet jy dat
Hy doodgegaan het om die straf vir
jou sonde te dra?
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

LES EEN: DIE KONING – WAAR DIT BEGIN (MATTEUS 1:1 – 2:23)
AGTERGROND:
Ons is by die eerste les en ons gaan kyk na die begin van Jesus se lewe en werk op aarde, asook na
sekere profesieë (voorspellings van profete) wat Hy vervul het.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding.
Die doel van hierdie les is om te wys hoe Jesus die profesieë oor sy geboorte vervul het.
BYBELSE VERWYSING: Matteus 1:1 – 2:23
LES:
Die meeste van die kinders sal bekend wees met die geboorte-verhaal. Probeer om vir hulle die
volgende te leer:
 Die besoek van die wyse manne, soos beskryf deur Matteus.
 Die besluit van Herodes om die babatjies dood te maak.
 Die vlug na Egipte.
 Kyk asseblief na 'n paar van die profesieë wat vervul is, soos deur Matteus beskryf: Matteus 1:2223, 2:5-6, 2:15, 2:17-18 en 2:23. Dit bewys aan die Joodse lesers dat Jesus werklik die beloofde
Verlosser is.
 Herinner die kinders daaraan dat God 'n Verlosser beloof het en verduidelik aan hulle hul eie
behoefte aan 'n Verlosser en aan redding.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, vertaal deur Alta Vorster 2017

Matteus 2:9 Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk,
die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo
1 die plek waar die Kindjie was. 10 Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11
Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder,
gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle
reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en
mirre. 12 En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes
toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe
teruggegaan.(AFR83)
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NAAM:___________________________________________________________________________________
LES TWEE: DIE VERSOEKING VAN DIE KONING (MATTEUS 4:1 – 11)1
Verlede week het ons geleer van die
geboorte van Jesus en Sy vlug Egipte
toe om nie deur Herodes
doodgemaak te word nie. Vandag
leer ons van 'n gebeurtenis wat
omtrent 30 jaar later plaasgevind
het – toe Jesus al 'n groot man was.
Hy was sopas gedoop – sommige van julle onthou dalk nog
daardie verhaal – en nou is Hy aan die begin van Sy werk op
aarde wat sal lei na Sy dood aan die kruis.

Matteus 4:10 (AFR83) Maar Jesus sê vir
hom: “Gaan weg, Satan, want daar staan
geskrywe: “Die Here jou God moet jy aanbid
en Hom alleen dien.”
Satan wou nie hê dat Jesus God se wil moet gehoorsaam nie,
of dat Hy moet doodgaan om ons sonde weg te neem nie –
toe het hy probeer om Jesus te kry om sonde te doen. Jy sal onthou dat toe Satan vir Adam en Eva verlei het,
hulle geswig het voor die versoeking en sonde
Jesus het nie sonde gedoen toe Satan Hom versoek het nie,
gedoen het. Dit is hoe sonde in die wêreld
en Hebreërs sê vir ons dat Jesus nie een keer dwarsdeur Sy
gekom het.
hele lewe gesondig het nie. Hebreërs 4:15 “Die Hoëpriester
wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede
kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan
versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”
(AFR83)

Hierdie kwartaal leer ons Matteus
28:18-20 (AFR83). Probeer om dit vir
volgende week te leer:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle:
“Aan My is alle mag gegee in die hemel
en op die aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en
maak die mense my dissipels:
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Omdat Jesus nooit sonde gedoen het
nie, was Hy in staat om dood te gaan en
so die straf vir sonde in ons plek te dra. 2
Korintiërs 5:21 “Christus was sonder
sonde, maar God het Hom in ons plek as
sondaar behandel sodat ons, deur ons
eenheid met Christus, deur God
vrygespreek kan wees.” (AFR83)

Glo jy dat Jesus gesterf het om die
straf vir jou sonde te dra? As jy berou
het oor jou sonde en dit bely, en in
Jesus glo, sal God jou vergewe!

prente vanaf http://www.celebritysentry.com/wp-content/uploads/2011/03/1299422113-64.gif
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, vertaal deur Alta Vorster 2017

DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

LES TWEE: DIE VERSOEKING VAN DIE KONING (MATTEUS 4:1 – 11)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van Jesus se geboorte en Sy vlug na Egipte. Die volgende verhaal gaan oor
Jesus se versoeking in die woestyn – ons het Sy kindertyd en doop oorgeslaan. Vandag sien ons die
weerstand van Satan in sy poging om God se plan van redding te verhinder, en hoe Jesus sonder
sonde daaruit na vore tree.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. Die doel van hierdie les is
om die kinders te leer dat Jesus werklik die Een is wat ons kan red. Hy is soveel anders as Adam wat
versoeking nie kon weerstaan nie, omdat Hy kon – sodat Hy die beloofde Verlosser kan wees.
BYBELSE VERWYSING: Matteus 4:1 – 11
LES:
Vertel die verhaal. Sommige van die ouer kinders mag Jesus se doop onthou van verlede jaar af. As
jy vermoed dat dit die geval mag wees, kan jy hulle net weer daaraan herinner. Jesus se versoeking
vind plaas direk na Sy doop. Hier volg die belangrike punte:
 Jesus het honger gevoel – Hy was werklik mens én God. (4:2)
 Satan het Sy fisiese krag getoets (Jesus was honger 4:3), asook Sy behoefte aan
sekuriteit/veiligheid (sal God Hom beskerm? 4:5-6) en Sy behoefte aan mag (4:8-9). In al hierdie
dinge het Jesus die duiwel weerstaan deur die Bybel aan te haal.
 Die eerste Adam was versoek en het gefaal, en het ons almal tot die dood laat veroordeel, die
laaste Adam (Jesus) was versoek en het geslaag – en as gevolg hiervan kan Hy ons red! Die ouer
kinders kan Genesis 3:1-7 lees, asook Romeine 5:19, 2 Kor 5:21 en Hebreërs 4:15. Jesus is die Een
wat beloof is, Hy was sondeloos – Hy kan ons red.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, vertaal deur Alta Vorster 2017

1

1

Matteus 4:10 Maar Jesus sê vir
hom: “Gaan weg, Satan, want
daar staan geskrywe: ‘Die Here
jou God moet jy aanbid en Hom
alleen dien.’” (AFR83)
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Matteus 4:10 Maar Jesus sê vir
hom: “Gaan weg, Satan, want
daar staan geskrywe: ‘Die Here
jou God moet jy aanbid en Hom
alleen dien.’” (AFR83)

Matteus 4:10 Maar Jesus sê vir
hom: “Gaan weg, Satan, want
daar staan geskrywe: ‘Die Here
jou God moet jy aanbid en Hom
alleen dien.’” (AFR83)
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NAAM:___________________________________________________________________________________
LES DRIE: DIE BERGREDE – DINK OOR DIE HEMEL (MATTEUS 6:1 – 6)1
Verlede week het ons geleer van die
begin van Jesus se werk op aarde –
Hy het vir ons gewys dat Hy in staat is
om Satan te weerstaan sonder om
sonde te doen. Vandag gaan ons leer
van 'n baie spesiale les wat Jesus vir
die mense geleer het wat Hom gevolg
het. Hierdie les is baie bekend en ons noem dit “Die Preek op
die Berg” of “Bergprediking”.

Matteus 6:3-4 Nee, as jy iets vir die armes
gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou
regterhand doen nie, 4 sodat jou goeie daad
verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat
verborge is, sal jou beloon.
Jesus het ons geleer dat as ons goeie werke doen vir God,
ons dit nie moet doen sodat ander mense vir ons moet sê
hoe wonderlik ons is nie – maar ons moet goeie werke doen
waarvan God hou omdat ons Hom liefhet. Jesus sê ook dat
wanneer ons bid, ons nie moet bid om ander mense te
beïndruk nie, maar omdat God dit graag wil hê. Hy sê ook
dat, as ons goeie werke doen waarvan God hou, en as ons
bid soos wat God dit graag wil hê, Hy ons self eendag sal
beloon vir al hierdie goeie dinge wat ons op die aarde
gedoen het, wanneer ons hemel toe gaan. Jesus sê verder
dat God alles sien wat ons in die geheim doen, en Hy sal
ons daarvoor beloon wanneer ons by die hemel kom – is
dit nie te wonderlik nie!

Hierdie kwartaal leer ons Matteus 28:18-20
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan
My is alle mag gegee in die hemel en op die
aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en maak die
mense my dissipels: doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
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In hierdie les leer Jesus ons hoe ons moet leef
as Christene. As ons glo dat Jesus vir ons gesterf
het en ons sonde weggeneem het – dan moet
ons op 'n manier leef waarvan God hou en wat
vir ander mense wys dat ons anders is omdat
ons Christene is. Vandag gaan ons kyk na een
van hierdie lesse wat Jesus vir ons geleer het –
naamlik die les van belonings in die hemel.

Glo jy dat Jesus doodgegaan het om die straf
vir jou sonde te dra? As jy jou sonde bely en
op Jesus vertrou, sal God jou vergewe! As jy
dinge doen omdat God dit graag wil hê en
nie om jouself te plesier nie – beloof God om
groot belonings vir jou in die hemel te gee!
Onthou, ons kan nie goeie werke doen om 'n
Christen te word nie – maar wanneer ons eers
gered is, moet ons goeie werke doen in
gehoorsaamheid aan God, om ons liefde vir
Hom te bewys.

prente vanaf http://mewarnai.us/images/13863-jesus-teaching-coloring-page.jpg
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

LES DRIE: DIE BERGREDE – DINK OOR DIE HEMEL (MATTEUS 6:1 – 6)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van die geboorte van Jesus en van Sy versoeking. Vandag gaan ons die eerste
les uit die Bergrede leer.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. Die doel van hierdie les is
om een belangrike leerstelling van die Bergrede vir die kinders te leer – naamlik om nie te werk vir
die beloning van mense nie, maar van God.
BYBELSE VERWYSING: Matteus 6:1 – 6
LES:
Omdat die Bergrede so prominent in Matteus se evangelie is, lyk dit gepas om twee lesse uit hierdie
preek te hê. Dit is effens moeiliker om in onderrig te gee, want daar is nie 'n storie om te vertel nie,
maar sekere werklik belangrike lesse kan hieruit geleer word. Die les waarop ek vandag
gekonsentreer het, is aardse teenoor hemelse belonings. Ek dink selfs jong kinders verstaan die
konsep van om iets te doen vir wêreldse eer en roem. Dit sal so wonderlik wees as hulle kan leer
dat God alles wat hulle doen wat Hom behaag, dophou, selfs wanneer niemand anders sien nie – en
dat Hy beloof om hulle daarvoor te vergoed.
Probeer asseblief om die volgende punte in die gedeelte te verduidelik:
 vv 1-4 wanneer jy goeie dade doen, hoef jy nie vir almal te vertel nie – dit maak nie saak dat
niemand sien nie. God sien en Hy beloon. Bespreek die verskillende soorte goeie
werke/dienswerke wat die kinders kan doen – en bespreek of hulle wil hê dat almal moet weet
– of net God – baie volwassenes worstel steeds hiermee!! Moet hulle nie aanmoedig om goed
vir hul ouers weg te steek nie, maar leer hulle dat God sien en beloof het om ons in die hemel te
vergoed. (v4)
 vv 5-6 ons moenie onsself op die voorgrond probeer stel as ons bid nie. Jesus beloof dat as ons
bid om mense te plesier, dit die einde van ons beloning beteken. Daarenteen beloon God die
gebede wat nie aandag vestig op onsself nie. Ons beloning wag in die hemel.
 Herinner die kinders daaraan dat Jesus se onderrig gerig is op christene – en dat ons slegs in die
hemel sal kom as ons Jesus liefhet as ons Verlosser. Maak asseblief seker dat hulle verstaan dat
die goeie dade wat ons doen, nie ons redding verdien nie – maar dat dit die manier is waarop ons
behoort te lewe wanneer ons gered is.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, vertaal deur Alta Vorster 2017
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Matteus 6: 3 Nee, as jy iets vir die
armes gee, moet jou linkerhand nie
weet wat jou regterhand doen
nie, 4 sodat jou goeie daad
verborge kan bly. Jou Vader wat
sien wat verborge is, sal jou
beloon.” (AFR83)
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armes gee, moet jou linkerhand nie
weet wat jou regterhand doen
nie, 4 sodat jou goeie daad
verborge kan bly. Jou Vader wat
sien wat verborge is, sal jou
beloon.” (AFR83)

Who are you Lord?
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NAAM:___________________________________________________________________________________
LES VIER: DIE BERGREDE – LEEF VIR GOD (MATTEUS 6:25 – 34)1
Verlede week het ons 'n les
gehad uit wat die Bergrede ons
leer. Vandag gaan ons nog iets
anders leer uit die baie lesse van
hierdie beroemde preek.

Matteus 6:31 – 32 31) “Julle moet julle
dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet
ons eet of wat moet ons drink of wat
moet ons aantrek?’ nie. 32) Dit is alles
dinge waaroor die ongelowiges begaan
is. Julle hemelse Vader weet tog dat
julle dit alles nodig het.
Hier leer Jesus ons om nie bekommerd te wees oor die
dinge wat ons nodig het nie – maar om te konsentreer op
dié dinge wat belangrik is vir God en om Hom te vertrou om
na ons te kyk net soos wat Hy kyk na die plante en die voëls.

Jesus leer ons hier dat ons 'n hemelse Vader het wat weet wat ons nodig het en daarom hoef ons
glad nie bekommerd te wees nie. Jesus sê ons kan mos sien hoe goed God kyk na die plante en
die voëls – hoeveel te meer sal Hy na ons omsien, want ons is baie meer werd as voëls en plante –
daarom sê Jesus weer: Moenie bekommerd wees nie!

Hierdie kwartaal leer ons Matteus 28:18-20
(AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My
is alle mag gegee in die hemel en op die aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en maak die
mense my dissipels: doop hulle in die Naam van
die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
[20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle
beveel het.
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Glo jy dat Jesus gesterf het
om die straf vir jou sonde te
dra? As jy jou sonde bely, en
in Hom glo, sal God jou
vergewe en dan kan jy een
van Sy kinders word – Hy sal
altyd na jou kyk omdat Hy jou
liefhet – so, moenie
bekommerd wees nie!

prente vanaf http://www.supercoloring.com/pages/jesus-sermon-on-the-mount?version=print
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, vertaal deur Alta Vorster
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LES VIER: DIE BERGREDE – – LEEF VIR GOD (MATTEUS 6:25 – 34)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van die geboorte van Jesus en van Sy versoeking. Vandag gaan ons 'n tweede
les leer uit die Bergrede
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. Die doel van hierdie les is
om 'n belangrike leerstuk uit die Bergrede vir die kinders te leer – naamlik om nie bekommerd te
wees nie, maar in plaas daarvan eerder die hemelse Vader te vertrou.
BYBELSE VERWYSING: Mattheus 6: 25 – 34
LES: Omdat die Bergrede so prominent in Matteus se evangelie is, lyk dit gepas om twee lesse uit
hierdie preek te hê. Dit is effens moeiliker om in onderrig te gee, want daar is nie 'n storie om te
vertel nie, maar sekere werklik belangrike lesse kan hieruit geleer word. Die les waarop ek vandag
konsentreer, is om nie oor enige iets bekommerd te wees nie. Hoe vroeër die kinders kan leer om
hul hemelse Vader te vertrou, hoe meer bevredigend (verrykend?) sal hulle wandel met die Here
wees. Probeer om die volgende vir hulle te leer:
 Bespreek die beeld van God wat voëls en plante versorg, en hoeveel meer werd is hulle nie vir
Hom as plante en voëls nie!
 Bespreek die feit dat heidene, d.i. die mense wat nie christene is nie, wel bekommerd moet
wees, want God het nie beloof om hulle so te versorg nie – en herinner hulle aan hul spesiale
plek as 'n kind van God, as hulle wel gered is, en beklemtoon weer hulle behoefte aan redding.
 Bespreek die feit dat dit nie beteken dat God alles vir ons gee wat ons wil hê nie. Lees vir hulle
1 Tim 6:8 – ons moet vergenoegd wees met wat ons het.
 Herinner hulle aan een van die moeilikste opdragte ooit – moenie bekommerd wees nie!
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Matteus 6: 31 Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat
moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’
nie. 32 Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is.
Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.
(AFR83)
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

NAAM:___________________________________________________________________________________
LES VYF: KONING OOR DIE SKEPPING (MATTEUS 8: 23 – 27; 14:22 – 33)

1

Hierdie week leer ons van twee baie
interessante stories waar Jesus vir
ons gewys het dat Hy werklik die
Koning is – selfs die skepping luister
na Hom! Eendag het Jesus en Sy
dissipels op die meer uitgegaan. 'n
Kwaai storm het opgekom en toe
dink die dissipels hulle gaan verdrink! Hulle maak Jesus toe
wakker en roep uit na Hom om hulle te red. Hy het dadelik
opgestaan en die winde en die golwe beveel om stil te raak.
Oombliklik het die water bedaar en kalm geword. Die
dissipels was verbaas, en vra toe: “Wat se soort man is dit
hierdie, aan wie selfs die winde en die wolke gehoorsaam is?!

Matteus 14:33 Die manne in die skuit het
voor Jesus gekniel en gesê: “U is waarlik
die Seun van God.”
Maar ons gaan nóg iets leer vandag soos wat hierdie verhaal
verder gaan – waar Jesus op die water loop. Verbeel jou dit!
Jesus het baie wonderwerke gedoen
om te bewys dat Hy die Seun van God
asook die beloofde Messias is. Dit lyk
soms asof die dissipels gesukkel het om
in Hom te glo. Maar nadat hulle Hom op
die water sien loop het, kom dit voor
asof hulle werklik oortuig was daarvan
dat Hy God se Seun is. Daar was
natuurlik nog baie meer wat hulle sou
moes leer.

Glo jy dat Jesus die Seun van God
is – die beloofde Een wat God na
hierdie wêreld toe gestuur het om in
jou plek dood te gaan? Glo in
Jesus, en jy sal 'n Christen word –
een van God se kinders!

Hierdie kwartaal leer ons Matteus 28:18-20 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te
leer:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die
aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
[20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die
dae
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

LES VYF: KONING OOR DIE SKEPPING (MATTEUS 8: 23 – 27; 14:22 – 33)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van die geboorte van Jesus, van Sy versoeking en van die Bergrede. Vandag
wil ons leer van die enigste wonderwerk wat ons in hierdie reeks gaan behandel – een wat werklik
Jesus se mag ten toon stel – Sy beheer oor en vermoë om op die water te loop.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. Die doel van hierdie les is
om Jesus se groot mag oor die natuur aan te toon.
BYBELSE VERWYSING: Mattheus 8: 23 – 27; 14:22 – 33
LES: Daar is twee verhale om hier te vertel – albei waarskynlik bekend. Probeer om die volgende te
verduidelik:
 Vertel die stories.
 Wys daarop hoe Jesus in beheer is van die natuur en van die hele skepping – wys dan daarop dat
Hy in werklikheid die Seun van God is.
 Wees verwonderd oor die grootheid en krag en majesteit van Jesus – wat dieselfde Persoon is
wat ons liefhet en vir ons gesterf het en ons versorg soos Sy kinders, as ons in Hom glo as ons
Redder.
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

NAAM:___________________________________________________________________________________
LES SES: DIE KONING KOM IN OORWINNING! (MATTEUS 21: 1 – 11)1
Hierdie week leer ons van die
gebeurtenisse wat plaasgevind het
kort voordat Jesus doodgemaak is.
Julle weet dalk dat ons een week
voor Paasfees Palm-Sondag vier.
Wel, dit is die storie waarvan ons
vandag leer.

Matteus 21:9 Die mense wat voor Jesus
geloop het en dié wat agter Hom aan gekom
het, het begin uitroep: “Prys die Seun van
Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die
Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!”
Ongeveer 600 jaar vantevore, het Sagaria die volgende
voorspel: Sag 9:9 sê: “Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning
sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy
is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n
donkie.” Die Ou Testament het geprofeteer dat die
Verlosser Jerusalem sou binnery op 'n donkie. 'n Paar dae
voordat Hy sou doodgaan vir ons sonde, is dit presies wat
Jesus gedoen het.

As jy God vertrou om jou sonde te vergewe
omdat Jesus vir jou gesterf het, dan is Hy
die Hére van jou lewe – dit is dieselfde as
om te sê Hy is jou Koning. Eendag sal
elkeen duidelik sien dat Jesus die Koning is.

Dit lyk asof die meeste mense daardie tyd gehoop het
dat Jesus 'n koning op aarde sou wees om Israel van
die Romeine te red. Maar dit is nie hoekom Jesus
aarde toe gekom het nie, en dit is nie die soort koning
wat Hy is nie. Jesus is Koning oor die hele wêreld ,
alhoewel ons dit nie nou kan sien nie – (Joh 18:3, 1 Tim
6:15) – ééndag sal elke mens weet dat Jesus die
Koning is oor almal en alles. (Openbaring 19:16)

Hierdie kwartaal leer ons Matteus 28:18-20 (AFR83). Probeer om dit vir volgende week te leer:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van
die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
[20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae
tot die voleinding van die wêreld.”
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

LES SES: DIE KONING KOM IN OORWINNING! (MATTEUS 21: 1 – 11)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van die geboorte van Jesus, Sy versoeking, die Bergrede en die wonderwerk
waar Hy op die water loop – wat alles bewys dat Hy die beloofde Verlosser is. Hierdie week sal ons
Sy oorwinnende intog in Jerusalem bestudeer – wat die profesie/voorspelling vervul dat Hy die
beloofde Een is.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. . Die doel van hierdie les
is om Jesus te vertoon as die Koning – en ook om te sien hoe Hy die Ou-Testamentiese profesie
vervul het.
BYBELSE VERWYSING: Matteus 21:1 – 11
LES: Leer hulle die besonderhede van die verhaal. Dit is interessant om waar te neem dat die
gebeure die vervulling van profesie is – Matteus 21:4&5 haal Sagaria 9:9 aan. Ons volg hierdie tema
van Matteus weer eens wanneer hy aan sy oorwegend Joodse lesers bewys dat Jesus in der
waarheid die beloofde Messias is.
Die kinders behoort die volgende onder die knie te kry:
 Dat Jesus profesie vervul het – lees of verwys na Sagaria 9:9
 Die mense het geglo dat Jesus hulle sou kom red uit die tirannie van die Romeinse oorheersing,
koning sou word en hulle dan sou help om 'n koninkryk vir Israel op aarde te kom hervestig.
Máár Jesus is 'n baie groter Koning! Lees asseblief 'n paar van die volgende tekste: Joh 18:37, 1
Tim 6:15 en Openb 19:16.
 God se plan vir Jesus was baie groter as dít – Sy plan was dat Jesus moes doodgaan, sodat almal
wat glo, gered sal word van 'n ewige oordeel en van die woede van God. Sy oogmerk was nie
om maar net vir Israel te red uit die mag van Rome nie!
 Moedig die kinders opnuut aan om te dink oor hulle redding – het Jesus jou gered?
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

NAAM:___________________________________________________________________________________
LES SEWE: DIE KONING VERTEL 'n BELANGRIKE VERHAAL (MATTEUS 25: 1 – 13)1
Vandag gaan ons leer van 'n storie
wat Jesus vir Sy dissipels vertel het in
die week voordat Hy doodgegaan
het. Hy het geweet dat Hy binnekort
sou doodgaan – selfs al het die
dissipels dit nog nie verstaan nie.
Jesus het nog 'n klompie belangrike
dinge gehad om vir hulle te vertel.

Mattheus 25:13 Waak dan, omdat
julle nie weet op watter dag en uur
dit sal gebeur nie.”
Een van die belangrikste dinge wat Hy vir hulle gesê het,
was dat Hy eendag sal terugkom en christene hemel toe
sal neem, maar dat diegene wat Hom nie liefhet nie, nie
hemel toe sal gaan nie – en Hy het Sy dissipels gewaarsku
om gereed te wees vir Sy wederkoms (wanneer Hy weer
terugkom) – want hulle sal nie weet wanneer dit sal
gebeur nie.
Jesus het vir Sy dissipels verduidelik dat daar 'n tyd sal
kom wanneer Hy sal terugkom aarde toe. Hy gebruik
hierdie gelykenis om dit vir hulle te leer, want hulle
het geen idee wanneer Hy weer sal terugkom nie –
hulle moet enige tyd gereed wees vir Hom.

Welgedaan as jy Matteus 28:18-20 (AFR83)
geleer het, nou moet jy aanhou oefen:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan
My is alle mag gegee in die hemel en op die
aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en maak die
mense my dissipels: doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
[20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek
julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al
die dae tot die voleinding van die wêreld.”
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Ons wag steeds vir Jesus om terug te
kom en ons hemel toe te neem – en óns
moet óók gereed wees! Dit beteken dat
ons ons sonde moes bely het en moes
vertrou het dat Jesus se dood
plaasgevind het in ons plek, en dat ons
ons aan Hom moes onderwerp het as ons
Here. As ons christene en dus kinders
van God is – dan is ons baie gereed vir
Jesus se wederkoms en het ons niks om
voor bang te wees nie!
As jy nie 'n Christen is nie…. Praat
asseblief met jou onderwyser, of mamma
of pappa of iemand in die kerk oor hoe
om vandag 'n Christen te word!
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

LES SEWE: DIE KONING VERTEL 'n BELANGRIKE VERHAAL (MATTEUS 25: 1 – 13)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van die geboorte van Jesus, Sy versoeking, die Bergrede, die wonderwerk
waar Hy op die water loop en Sy triomferende intog in Jerusalem. Hierdie week gaan ons na die
enigste gelykenis kyk wat ons in hierdie reeks gaan behandel – naamlik die een van die wyse en
dwase maagde.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. Die doel van hierdie les is
om ons aan te moedig om ons lewens aan Jesus oor te gee voordat dit te laat is.
BYBELSE VERWYSINGS: Mattheus 25: 1 – 13
LES:
Dit is 'n eenvoudige verhaal om te vertel – die volgende is 'n verwerking afgelaai van en vry vertaal
uit http://www.gardenofpraise.com/bibl53s.htm.
Dit mag interessant en insiggewend wees vir die ouer kinders.
Eendag het Jesus die verhaal vertel van 'n huweliksfees. Laat ons net eers iets van die Joodse
gebruike en tradisies leer voordat ons die storie hoor.
'n Joodse troue het plaasgevind in 3 fases oor 'n lang tydperk.
Wanneer 'n paartjie nog baie jonk was, is 'n verlowing gereël deur die ouers, soms met behulp van
'n persoon wat beskou was as iemand wat huweliksmaats bymekaarbring wat by mekaar sal pas.
(sg “matchmaker”)
Tweedens is daar 'n verlowings-seremonie gehou by die bruid se ouerhuis. Die paartjie het beloftes
aan mekaar uitgeruil, en die bruidegom het geskenke vir die bruid gegee. Hierdie tydperk het
aangehou vir 'n jaar of twee, maar die bruid het steeds by haar ouers gebly. Tydens hierdie fase is
daar gesê dat die bruid verloof is aan die jongman en dit bevestig het met trou-beloftes.
Die huweliks-ete het daarop gevolg. Dit het gewoonlik in die aand/nag gebeur. Die bruidegom en sy
vriende het na die bruid se huis toe gekom. Sy sou dan 'n digte sluier dra. Sy en haar vriendinne sou
dan die bruidegom en sy vriende vergesel na sy pa se huis toe of miskien na 'n groter saal waar die
feestelikhede sou plaasvind. 'n Kontrak is geteken. Die bruid en bruidegom sou tyd saam spandeer,
dan sou die bruid vir 7 dae alleen bly. Aan die einde van die sewe dae sou die bruid terugkeer na die
groep toe en haar sluier verwyder sodat almal haar kon sien.
In die verhaal wat Jesus vertel, wag die 10 ongetroude meisies vir die bruidegom om te kom. Hulle
is waarskynlik selfs al by die saal waarheen die bruidegom sy bruid sal bring. Dit is reeds aand en
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hulle het almal hulle lampe met olie daarin, en die lampe skyn helder. Hulle wag en wag, maar die
huwelikspartye daag steeds nie op nie. Soos wat dit later word, word hulle vaak, en een na die ander
raak hulle aan die slaap. Dan hoor hulle iemand roep:
“Hier’s die bruidegom! Kom buitentoe om hom te ontmoet!”
Hulle begin opstaan, maar party van die lampe begin doodgaan. Die olie het opgebrand, en die
flammetjies word kleiner en kleiner. Dan word die lampe donker. Vyf van die meisies is voorbereid
vir presies so 'n gebeurlikheid. Hulle het vooruit beplan en so 'n oponthoud voorsien. Nou het hulle
ekstra olie om in hulle lampies te gooi. Hulle was wys om hierdie soort voorsorg te tref. Die vyf
dwase meisies het geen ekstra olie nie. Nou wil hulle bietjie van die wyse meisies leen, wat dit egter
weier. Hulle meen daar mag nie genoeg olie wees vir hulle almal nie. Daarom spoor hulle hul aan
om gou ekstra olie te gaan koop van iemand wat dit verkoop. Die vyf meisies gaan soek daarom gou
na 'n handelaar wat olie verkoop. Terwyl hulle weg is, kom die bruidegom daar aan, en die vyf wyse
meisies gaan saam met die bruidspaar-groep en die res van die huweliksgaste na binne. Die deur
word gesluit. Die vyf dwase meisies kom terug. Hulle roep sodat iemand vir hulle die deur kan kom
oopmaak, maar hartseer genoeg, is daar geen manier waarop hulle kan binnegaan nie. Al wat die
bruidegom antwoord, is: “Ek vertel vir julle die waarheid. Ek ken julle nie.”
One day Jesus told a story about a wedding feast. Let's learn something about Jewish traditions
before we hear the story. The Jewish marriage took place in three stages over a long period of time.
When the couple was still very young, an Engagement was arranged by the parents, sometimes with
the help of a "matchmaker".
Second, there was a Betrothal ceremony held at the bride's house. The couple exchanged vows and
the groom gave the bride presents. This period lasted for a year or two, but the bride continued to
live with her parents. During this time the bride was said to be "betrothed" or "espoused" to the
young man.
The Marriage Supper came next. It usually happened at night. The groom and his friends came to
the bride's house. She would be wearing a thick veil. She and her friends would accompany the groom
and his friends to his father's house or maybe a larger hall where the festivities would take place. A
contract was signed. The bride and groom would spend time together, then the bride would remain
by herself for seven days. At the end of the week, the bride would return to the group, remove her
veil so that everyone could see her.
In the story Jesus told, the ten virgins (perhaps use: unmarried girls) were waiting for the bridegroom
to come. Possibly they were already at the hall where the bridegroom was bringing his bride. It was
nighttime and they all had lamps with oil in them, and the lamps were burning brightly. They waited
and waited. Still the wedding party had not arrived. As it got later, they began to get drowsy, and
one by one they fell asleep. Then they heard someone calling, "Here's the bridegroom! Come out to
meet him." They began to get up, but some of the lamps began to go out. The oil had burned away,
and the flames were getting smaller and smaller. Then the lamps were dark. Five of the girls were
prepared for just such an event. They had planned ahead and anticipated the delay. They had extra
oil to add to their lamps. They were wise to make this preparation. The five foolish girls had no extra
oil. They wanted to borrow some from the wise girls, but they refused. They said there might not be
enough for all of them. They urged the girls to go and buy some oil from someone who had it for
sale. The girls left to go find a merchant who would sell them oil. While they were gone, the
bridegroom arrived and the five wise girls and the rest of the wedding party went inside. The door
was shut. The five foolish girls came back. They shouted for someone to open the door for them, but
sadly there was no way for them to enter. The bridegroom replied, "I tell you the truth. I don't know
you."
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 Onthou hierdie is 'n gelykenis en ons kan nie 'n hele klomp betekenisse probeer heg aan elke
besonderheid in die verhaal nie – ons moet eerder kyk na een hoof boodskap. Hierdie boodskap
is in Matteus 25:13: Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.
 Die les wat Jesus ons wil leer, is dat, net soos wat die jong meisies nie geweet het presies hoe
laat die bruidegom sou terugkeer nie, weet ons ook nie wanneer Jesus sal terugkom om christene
hemel toe te neem nie. Maar ons moet gereed wees vir Sy wederkoms, ons moet waak/op ons
hoede wees.
 Wat beteken dit om wag te hou, of om gereed te wees vir Jesus se wederkoms?
 Ek dink dit is reg om te sê dat die dwase meisies húlle is wat nie gered is nie. Slegs hulle wat
ongered is, sal “onbekend” wees vir Jesus. Hulle wat onvoorbereid is, gaan nie hemel toe nie.
Wat ons dus hier behoort te leer, is dat om voorbereid te wees, beteken om gered te wees – dit
is 'n baie belangrike en waarskynlik die enigste les van hierdie gelykenis. Moedig die kinders
asseblief aan om seker te maak dat hulle gered is, en gesels met hulle wat nie gered is nie.
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
'N STUDIE VAN JESUS VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS

NAAM:___________________________________________________________________________________
LES AGT: DIE KONING STERF EN LEEF WEER! (MATTEUS 27 – 28)1
Vandag gaan ons een van die verbasendste en
wonderlikste stories in die hele Bybel behandel
– die belangrikste verhaal wat jy ooit sal hoor.
Vandag sal jy herinner word aan hoe Jesus
doodgegaan het aan die kruis om die straf vir
ons sonde te dra. Is dit nie merkwaardig nie –
kan jy jou voorstel om die straf te dra vir iemand anders se stoutighede?

Matteus 27:54 (AFR83) En toe die hoofman
oor honderd en die wat saam met hom Jesus
bewaak het, die aardbewing sien en die dinge
wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword
en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God.
Wel, die Bybel vertel vir ons dat God ons moes straf as gevolg van ons
sonde, maar omdat Hy ons so liefhet, het Hy vir Jesus gestuur om dood te
gaan en die straf vir ons sonde te dra. As ons in Jesus glo en Hom vertrou
dat Hy gesterf het om vir ons straf te betaal, sal God ons vergewe en sal
ons kinders van God word.
Ons sal ook leer dat Jesus uit die dood opgestaan het en
toe vir Sy dissipels 'n belangrike opdrag gegee het. Jy ken
hierdie opdrag – dit is die gedeelte wat jy deur die hele
termyn uit jou kop geleer het! Wel gedaan! Jesus het vir
hulle gesê om ander mense van Hom te vertel. Dit is wat
ons ook moet doen – ons moet ons vriende van Jesus
vertel sodat hulle ook in Hom kan glo en christene kan
word.

Welgedaan as jy Matteus 28:18-20 (AFR83)
geleer het, nou moet jy aanhou oefen:
[18] Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan
My is alle mag gegee in die hemel en op die
aarde
[19] Gaan dan na al die nasies toe en maak die
mense my dissipels: doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
[20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle
beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae
tot die voleinding van die wêreld.”
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Het jy vir God lief, glo jy in Jesus –
dat Hy vir jou sonde gesterf het en
weer opgestaan het uit die dood?
As jou antwoord nee is, is jy nie 'n
Christen nie…. Praat asseblief met
jou onderwyser, of mamma of
pappa of iemand in die kerk, sodat
jy vandag 'n Christen kan word.
As jy wel 'n Christen is, is jy een van
God se kinders – en nou moet jy
almal wat jy ontmoet, van Jesus
vertel en van Sy wonderlike liefde
en van Sy dood aan die kruis vir
ons.
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DIE BELOFTE VERVUL
DIE KONING HET GEKOM!
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LES AGT: DIE KONING STERF EN LEEF WEER! (MATTEUS 27 – 28)
AGTERGROND:
Die kinders het geleer van die geboorte van Jesus, Sy versoeking, die Bergrede, die wonderwerk
waar Hy op die water loop, Sy triomferende intog in Jerusalem en die gelykenis van die maagde.
Hierdie week gaan ons die dood en opstanding van Jesus behandel asook die groot opdrag.
UITKOMS:
Die uitkoms van hierdie reeks is om Jesus as die beloofde Koning aan te toon – deur God gestuur
om ons Verlosser te wees. Dwarsdeur die reeks sal ons fokus op wie Jesus is en wat Hy ons kom leer
het, om die kinders dan te konfronteer met hulle behoefte aan redding. Die doel van hierdie les is
om die kinders te herinner aan Jesus se dood en opstanding en om vir hulle die groot opdrag te leer.
BYBELSE VERWYSING: Matteus 27 – 28
LES: Hierdie is net die regte tyd om die kinders te herinner aan die dood en opstanding van Jesus.
Probeer om hulle in die volgende te onderrig:
 Die dood van Jesus in soveel detail as wat gepas is vir jou kinders.
 Sy opstanding.
 Die groot opdrag. Hulle het dit die hele termyn geleer, dus sal dit goed wees om nou die betekenis
van hierdie teksverse te bedink – konsentreer op Jesus se opdrag aan ons om aan alle mense
ooral van Hom te vertel en van Sy belofte om by ons te wees.
 Moedig diegene wat nie gered is nie, aan om hulle behoefte aan 'n Verlosser te oorweeg en
bemoedig hulle wat wel gered is om ander van Jesus te vertel.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2015, vertaal deur Alta Vorster, 2017

Matteus 28:9-10 (AFR83) En terwyl hulle
op weg was om dit aan sy dissipels te
vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê:
1
Wees
gegroet! Toe kom hulle nader en
gryp sy voete en aanbid Hom. 10 En Jesus
sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen
en vertel my broeders dat hulle na Galiléa
moet gaan; en daar sal hulle My sien.
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