DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES EEN: JESUS VERSKYN OP DIE TONEEL EN WORD GEDOOP Markus
1:1–15
AGTERGROND: Die kinders het nog nie enige agtergrondskennis van hierdie evangelie nie.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy dood
en opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel van
verlossing deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om ons te
bekeer van ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van hierdie redding
wat Hy bring.
In hierdie les behoort die kinders iets te leer van die boek Markus, van Jesus se werk asook van
Sy doop.
BYBELSE VERWYSING: Markus 1:1 – 15
LES: Hierdie les behoort te dien as ‘n inleiding tot die Evangelie soos wat Markus dit opgeteken
het, en tot Jesus se doop. Probeer om die volgende vir die kinders te leer:


Die aard van die boek wat Markus geskryf het (jy kan die vier evangelies vir die ouer kinders
in die algemeen bespreek, wie dit geskryf het en so meer – om ‘n konteks te verskaf. Jy kan
ook verduidelik wie Markus was.)



Die besonderhede van die doop (baie van hulle sou al ‘n doop in die kerk gesien het). Ek
dink nie dit is nodig om op hierdie stadium die verskil tussen geloofsdoop en kinderdoop
te verduidelik nie.



Jesus se belangrike onderrig in 1:15 – bespreek wat dit beteken om jou te bekeer en in die
evangelie van Jesus te glo. Jy sal hierdie waarheid herhaaldelik bespreek dwarsdeur die
kwartaal.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2018

DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

NAAM:___________________________________________________________
LES EEN: JESUS VERSKYN OP DIE TONEEL EN WORD GEDOOP Markus 1:1 – 15
Hierdie kwartaal gaan ons in die Sondagskool die Evangelie van Markus bestudeer. Dit is ‘n
vinnige evangelie wat die werke van ons Here Jesus Christus beskryf. Daardeur kry ons ook
ons titel vir hierdie reeks: Wat het Jesus gedoen?
Markus beskryf Jesus as die Dienskneg. In Mark 10:45 sê Jesus: “Die Seun van die mens het
ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en Sy lewe te gee as losprys vir baie
mense.” Jesus se laaste daad as ‘n dienskneg was Sy dood aan die kruis ter wille van ons.
Die eerste woorde van Jesus wat Markus beskryf, is: “Die tyd het gekom. Die koninkryk van
God het naby gekom. Bekeer julle en glo die goeie nuus!” (Mark 1:15)
Soos wat ons hierdie evangelie bestudeer, gaan ons sien wat Jesus gedoen het, en sal ons
konsentreer op Sy boodskap van bekering van sonde en van geloof in die goeie boodskap –
dat God se koninkryk kom!
Vandag gaan ons leer van die eerste ding wat Markus opteken oor Jesus, toe Hy Sy werk
begin het – Hy is gedoop.

en van die dinge leer
wat Jesus gedoen het,
veral van Sy dood aan
die kruis,

Soos wat ons
die evangelie
lees
sal ons leer dat ons nodig het om
ons te bekeer en om gered te word,

en om ander van Jesus
te vertel.

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 4:6-7 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
6. Moet oor niks besorg wees nie,
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Markus 1: 9 – 11 (AFR83) Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af
gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom,
1
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het
Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif
na Hom toe sien neerdaal.
Daar was ook 'n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

“You are my beloved
Son; with you I am
well pleased.” Mark
1:11 (ESV)
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES TWEE: JESUS ROEP MENSE IN DIE KONINKRYK IN Markus 1:16 – 20
AGTERGROND: Die kinders is bekendgestel aan die Evangelie van Markus, en nou is hulle gereed
om van Jesus se werk te leer soos wat ons dit in hierdie evangelie opgeteken vind.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy dood en
opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel van verlossing
deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om ons te bekeer van
ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van hierdie redding wat Hy bring.
Die kinders behoort in hierdie les te leer dat Jesus mense in Sy koninkryk in roep, en wanneer Hy
roep – kom hulle! Hulle moet ook leer dat, soos wat die dissipels geroep is om vir ander van Jesus
te vertel – net so is dit steeds ons roeping vandag as ons Jesus se volgelinge is.
BYBELSE VERWYSING: Markus 1:16 – 20
LES: Vertel die verhaal van hoe Jesus vir Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroep het. Hierdie
verhaal behoort maklik gedramatiseer te word om dit so vir hulle te laat lewe. Maak seker dat die
kinders weet dat jy die storie uit die Bybel lees/vertel. Jy behoort die volgende punte te
beklemtoon:


Niemand het Jesus teengestaan toe Hy hulle geroep het nie. Hier sien ons God se
soewereiniteit wanneer Hy Sy mense kies, en die feit dat wanneer hulle geroep word – die
mense dadelik reageer/antwoord. Herinner die kinders daaraan dat hulle nodig het om gered
te word.



Jesus roep gewone mense, nie soseer diegene wat ryk of beroemd is nie.



Jesus gee vir hulle die opdrag om vissers van mense te wees – verduidelik wat dit beteken: dat
hulle vir ander mense van Jesus sal gaan vertel. Beklemtoon die belangrikheid hiervan selfs
vandag nog vir alle christene.
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Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
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NAAM:___________________________________________________________
LES TWEE: JESUS ROEP MENSE IN DIE KONINKRYK IN Markus 1:16 – 20

Markus 1:16-18 (AFR83) Eendag toe Jesus
langs die See van Galilea loop, het Hy vir
Simon en Simon se broer Andreas gesien
waar hulle besig was om werpnette in die
see uit te gooi. Hulle was vissers van
beroep. Hy het toe vir hulle gesê: “Kom
hier! Kom saam met My, en Ek sal julle
vissers van mense maak.”
Onmiddellik het hulle die nette gelos en
Hom gevolg.

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 4:6-7 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in
alles julle begeertes deur gebed en smeking

Is jy 'n visser van mense?
Vertel jy vir jou vriende
van Jesus?
Toe Jesus op aarde gewandel het, het Hy mense in die Koninkryk in geroep. Wanneer
Hy hulle geroep het, het hulle gekom. Jesus het hulle opdrag gegee om ander van
Hom te vertel. Hy roep vandag nog steeds mense in die Koninkryk in om Sy kinders
te wees. En ons werk is vandag ook steeds om vir ander van Jesus te vertel.
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Follow me, and I will
make you become
fishers of men.
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Markus 1: 16 – 18 (AFR83) Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, het Hy vir
Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see
uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam
met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES DRIE: JESUS VERGEWE SONDE: Markus 2:1 – 12
AGTERGROND: Die kinders is reeds bekendgestel aan die Evangelie van Markus en hulle het ook
geleer hoe Jesus Sy volgelinge gekies het.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy dood
en opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel van
verlossing deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om ons te
bekeer van ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van hierdie redding
wat Hy bring.
In hierdie les moet die kinders leer dat Jesus die mag het om sonde te vergewe en om te siektes
gesond te maak (alhoewel die genesings volgende week meer aan die orde sal kom), en dat ons
nodig het om vergewe te word.
BYBELSE VERWYSING: Markus 2:1 – 12
LES: Vertel hierdie verhaal – dit is weer eens ‘n besondere storie wat baie interessant vertel kan
word. Sekere meer diepsinnige waarhede mag by jonger kinders verbygaan – maar hulle kan
steeds verwonderd wees oor Jesus se vermoë om gesond te maak, en Hom só as God te
identifiseer.
Dra asseblief die volgende punte oor aan die kinders:
 Verduidelik die konsep van sonde en vergifnis.
 Niemand behalwe God kan sonde vergewe nie – en tog wys Jesus dat Hy kan (Hy bewys Sy
mag deur die man gesond te maak). Dit is ‘n bewys dat Hy God is.
 Jesus identifiseer die man se eintlike nood, alhoewel hy nie eers om vergifnis vra nie.
 Ons het almal dieselfde behoefte – om vergewe te word.
 As ons Jesus vertrou dat Hy in ons plek gesterf het – kan ons vergewe word. Moedig die
kinders aan om oor hulle sonde te dink asook oor hulle behoefte aan vergifnis.
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

NAAM:___________________________________________________________
LES DRIE: JESUS VERGEWE SONDE: Markus 2:1 – 12
Eendag het Jesus in 'n huis gepreek wat so vol was dat niemand meer kon inkom nie. 'n
Paar mans het 'n lam man na Jesus toe gebring sodat Hy hom kon gesond maak, maar hulle
kon nie inkom nie! Toe besluit hulle om die dak oop te breek en die lam man op sy
draagbaar te laat afsak tot voor Jesus.
En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: “Vriend, jou sondes word
vergewe!” Maar die mense het nie geglo dat Jesus sonde kan vergewe nie. Om Sy mag te
bewys, sê Jesus toe vir die lam man: “Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en

gaan huis toe.” “Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van
almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê:
“So iets het ons nog nooit gesien nie!” uit Markus 2: 1 – 12 (AFR83)

Hierdie kwartaal leer ons
Filippense 4:6-7 (AFR83).
Probeer om dit vir
volgende week te leer:

Jesus het die mense geleer
dat Hy mag het om sonde te
vergewe, sodat Hy vir hulle
kon bewys dat Hy God is.
Het jy vir Jesus gevra om
jou sonde te vergewe?

6. Moet oor niks besorg
wees nie, maar maak in
alles julle begeertes deur
gebed en smeking en
met danksegging aan
God bekend.
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Markus 2: 10 – 12 (AFR83) Maar Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die
mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe.” Hy sê toe vir die verlamde man:
“Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.” Hy het opgestaan, dadelik sy
1
draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en
het hulle God geprys en gesê: “So iets het ons nog nooit gesien nie!”

Ek sê vir jou:
Staan op, vat jou
draagbaar en gaan
huis toe.

1
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES VIER: JESUS MAAK ‘n SIEKE GESOND: Markus 5:21 – 24, 35 – 43
AGTERGROND: Die kinders is reeds bekendgestel aan die Evangelie van Markus en hulle het geleer
hoe Jesus Sy volgelinge gekies het. Hulle het ook gesien dat Jesus gesond kan maak, alhoewel die
vorige les meer gegaan het oor Sy gesag om sonde te vergewe. Hierdie les sal konsentreer op Sy
mag om te genees.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy dood en
opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel van verlossing
deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om ons te bekeer van ons
sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van hierdie redding wat Hy bring.
In hierdie les moet die kinders leer dat Jesus die mag het om te genees. Hierdie mag oor lewe en
dood en oor siekte wys vir ons dat Hy God is. Siekte en dood as gevolge van die sondeval, word
omgekeer, en so kry ons ‘n voorsmakie van die Koninkryk van God – waar daar geen siekte of dood
sal wees nie.
BYBELSE VERWYSING: Markus 5:21 – 24, 35 – 43
LES: Vertel hierdie storie – wat weer eens ‘n wonderlike verhaal is om met groot opwinding oor te
dra. Jy kan die feit beklemtoon dat Jaïrus ‘n godsdienstige leier was, en praat oor die hartseer in die
familie en die vreugde ná die genesing. Beklemtoon asseblief die volgende punte waar van
toepassing:
 Al wat Jaïrus nodig gehad het, was om in Jesus te glo – Jesus het alles verder Self gedoen.


Ons moet ook in Jesus glo. Gesels oor wat ons nodig het om in te glo, om gered te word.



Deur te genees, het Jesus gewys dat Hy nie net gesag het oor siekte nie, maar ook bewys dat
Hy God is.



God se Koninkryk sal geen dood of siekte hê nie, omdat die vloek dan omgekeer sal wees – Jesus
gee ons ‘n kykie in die Koninkryk.



Indien die onderwerp van genesing ter sprake kom, dink ek die By belse benadering is dat God
kan en ongetwyfeld wil genees. Beklemtoon egter die feit dat Jesus genesings bewerkstellig het
wat aan die mense moes bewys dat Hy God is, en om te demonstreer hoe die Koninkryk sou
wees. Moenie van die punt afdwaal nie.
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
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NAAM:__________________________________________________________________
LES VIER: JESUS MAAK ‘n SIEKE GESOND: Markus 5:21 – 24, 35 – 43
Markus vertel die storie van Jaïrus se dogtertjie. Jaïrus het na Jesus toe gekom en
gevra dat Hy sy dogtertjie sal gesond maak. Toe Jaïrus hoor dat sy dood is, sê Jesus:
“Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!” “Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het
net die pa en die ma van die kindjie en die drie dissipels wat by Hom was, saamgeneem
en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir
haar: “Talita, koem!” Dit beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op! Dadelik het die
dogtertjie opgestaan en begin loop; sy was al twaalf jaar oud. Die mense was stom van
verbasing” Jesus wys hier dat Hy God is wat die mag het oor lewe en dood en siekte. Hy
gee vir ons 'n prentjie van die Koninkryk van God – waar daar geen siekte of dood is nie.
Vanaf Markus 5:21 – 24, 35 – 43 (AFR83)

??????????????????
Glo jy in Jesus? Glo jy dat Hy vir jou gesterf het en dat
Hy jou sonde kan vergewe en jou 'n kind van God kan
maak en jou eendag hemel toe kan neem om saam met
Hom te laat leef?

GLO JY IN JESUS

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 4:6-7
(AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:

6. Moet oor niks besorg wees nie, maar
maak in alles julle begeertes deur gebed
en smeking en met danksegging aan God
bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand
te bowe gaan,

prentjie vanaf http://www.bible.ca/children‐reading‐book.gif
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Markus 5: 40 – 42 (AFR83) Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net
die pa en die ma van die kindjie en die drie dissipels wat by Hom was,
1
saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die
kindjie se hand en sê vir haar: “Talita, koem!” Dit beteken: Dogtertjie, Ek
sê vir jou, staan op! Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop; sy
was al twaalf jaar oud. Die mense was stom van verbasing.

Little girl, I say
to you, arise.

1
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES VYF: JESUS DRYF BOSE GEESTE UIT: Markus 5:1 – 20
AGTERGROND: Die kinders het gesien dat Jesus mag het om te vergewe en om te genees – wat
toon dat Hy God is. Vandag gaan hulle leer van Sy mag oor satan – wat weer eens aandui dat
Hy God is.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy dood
en opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel van
verlossing deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om ons te
bekeer van ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van hierdie redding
wat Hy bring.
In hierdie les moet kinders leer dat Jesus mag het oor satan. Hierdie mag oor satan wys dat Hy
God is en weer eens gee dit vir ons ‘n voorsmakie van die Koninkryk van God, waarin satan en
sy magte geen deel het nie. Jesus vernietig die vyande van God se Koninkryk.
BYBELSE VERWYSING: Markus 5:1 – 20
LES: Vertel hierdie verhaal op ‘n paslike wyse. Moenie die kinders onnodig bang maak nie, maar
laat hulle verstaan dat hierdie man deur die satan beheer was. Beklemtoon asseblief die
volgende punte:
 Die bose geeste herken vir Jesus.
 Jesus het gesag oor die bose geeste (satan).
 In genade bevry Hy die man. Dit bewys dat Hy God is.
 Hier het ons ‘n voorsmaak van God se Koninkryk, waaraan die satan en die boosheid geen
deel het nie. Jesus het begin om die vyande van die Koninkryk te vernietig. Bespreek die
feit dat Jesus aan die kruis die satan deurslaggewend gewen het. Uiteindelik sal satan vir
ewig gestraf word en hy sal nie in die hemel wees nie. Herinner asseblief die kinders soos
gewoonlik daaraan dat hulle nodig het om in Jesus te glo om in die hemel te kom.
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

NAAM:___________________________________________________________
LES VYF: JESUS DRYF BOSE GEESTE UIT: Markus 5:1 – 20
Net toe Jesus uit die boot klim, ontmoet Hy 'n
man met baie bose geeste in hom. As gevolg
hiervan leef hy soos 'n wilde mens. As die man vir
Jesus sien, hardloop hy en val voor Hom neer.
Jesus sê vir die geeste: “Onrein gees, gaan uit die
man uit!” Hulle soebat vir Jesus om hulle in 'n
trop varke daar naby in te stuur. Jesus doen dit
en 2000 varke hardloop oor die afgrond en stort
in die see in, waar hulle verdrink. Wanneer die
mense kom kyk wat gebeur het, sien hulle die man
sit rustig en luister na Jesus. Toe die man
weggaan, begin hy dadelik vir almal vertel wat
Jesus vir hom gedoen het – en hulle is almal
verbaas! (Markus 5: 1 – 20 AFR83)

Jesus dryf die bose geeste
uit die man uit en stuur
hulle in die varke in. So
wys Hy dat Hy mag het oor
satan. Weer eens gee Jesus
vir ons 'n prentjie van die
Koninkryk. Satan sal nie in
die Koninkryk van God
wees nie en daar sal ook
geen boosheid in God se
Koninkryk wees nie.

ONS WEET DAT DIE DUIWEL NIE IN
DIE HEMEL SAL WEES NIE. JESUS
HET HOM AAN DIE KRUIS OORWIN. GLO JY DAT JESUS STERKER
IS AS DIE DUIWEL? GLO JY IN JESUS?

Hierdie kwartaal leer ons Filippense 4:6-7 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:

6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle
begeertes deur gebed en smeking en met danksegging
aan God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes die wag hou
prentjie vanaf http://www.bible.ca/child-dan-talitha-reading-bible.gif
Where Truth Matters
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voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2018

Markus 5: 19 – 20. (AFR83) Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie
maar vir hom gesê: “Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel
vir1 hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat Hy jou jammer
gekry het.” Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend
maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor.

Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan
vertel vir hulle wat die Here alles vir jou
gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.

1

http://www.sermons4kids.com/demoniac_colorpg.gif

Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan
vertel vir hulle wat die Here alles vir jou
gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.

Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan
vertel vir hulle wat die Here alles vir jou
gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.

Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan
vertel vir hulle wat die Here alles vir jou
gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.

Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan
vertel vir hulle wat die Here alles vir jou
gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.

DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES SES: JESUS VERTEL STORIES OOR DIE KONINKRYK Markus 4:1 – 20
AGTERGROND: Die kinders het nie net gekyk na Jesus se mag om te vergewe en te genees
nie, maar ook na Sy mag oor satan. Vandag wil ons ‘n gelykenis wat Jesus vertel het, van
naderby bekyk. Daar is baie min gelykenisse wat in Markus voorkom. Hierdie een vertel ons
van die Here se Woord – die Evangelie/goeie nuus, en hoe ons daarop behoort te reageer.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy
dood en opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel
van verlossing deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om
ons te bekeer van ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van
hierdie redding wat Hy bring.
Uit hierdie les moet die kinders leer dat dit nie almal is wat rég reageer op God se Woord
nie. Hulle moet aangemoedig en uitgedaag word om hul eie harte te ondersoek, sodat hulle
kan agterkom of hulle God se wil doen – as ‘n bewys dat hulle ook een van Sy kinders is.
BYBELSE VERWYSING: Markus 4:1 – 20
LES: Vertel hierdie storie op ‘n geskikte wyse. Dit is nie so maklik soos die ander verhale nie,
maar die kinders behoort steeds die beelde van die saad en die plantjies te verstaan. Hierdie
is so ‘n belangrike gelykenis vir hulle toekomstige verstaan van God se soewereiniteit in
redding. Al sou hulle dit dus nie nou alles verstaan nie – is dit tog baie belangrik om hulle
nou reeds te begin onderrig in hierdie gelykenis.


Verduidelik die verskillende tonele wat Jesus skilder. Moedig die kinders aan om, op
die verskillende vlakke van hulle onderskeie ouderdomme, te dink oor wat in hul eie
harte aangaan.



Vra hulle om te probeer uitvind waarom hulle dit nie altyd regkry om te doen wat die
Here in die Bybel vir hulle sê om te doen nie (bid, gehoorsaam aan ouers ens.)



Beklemtoon ook die noodsaak van redding by hulle wat nie gered is nie, en die
noodsaak van vrugdra by hulle wat wel gered is. Vrugte is in hierdie geval om te doen
wat die Here wil hê ons moet doen – om Hom te dien en meer en meer soos Jesus te
word, deur Bybellees en gebed. Dit is deel van die bewyse dat ons gered is.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2018

DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

NAME:___________________________________________________________
LES SES: JESUS VERTEL STORIES OOR DIE KONINKRYK Markus 4:1 – 20
Jesus het hierdie storie vertel: “Luister hier! 'n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van
die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank
geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe
die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander
deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet
nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het
dertigvoudig gedra, ander sestig- en nog ander honderdvoudig.” (Markus 4: 1 – 20 AFR83)

Moenie dat moeilikhede jou van die Woord
laat vergeet nie – soos
die plante wat in grond
vol klippe groei en deur
die son verbrand word.

Wanneer jy die Woord
hoor, moenie dat satan
dit wegsteel, soos wat
die voëls die saadjies
wegpik nie.
Moenie dat jou hart soos die grond vol
dorings word, waar die Woord as gevolg
van die bekommernisse van die wêreld nie
kan groei nie.

In plaas daarvan, wanneer jy God se Woord hoor, luister
daarna en doen wat dit sê. Moenie dat enige iemand of
iets jou daarvan weglei nie. Dan sal jy die dinge doen
wat God van jou vra, en só vrug dra vir Hom..

Luister jy na die Bybel
en doen jy wat God sê
jy moet doen
Hierdie kwartaal leer ons Filippense 4:6-7 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:

6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed
en smeking en met danksegging aan God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en
gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

prentjie vanaf http://www.funnycoloring.com/img/reading-3-b3545.jpg
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Wie ore het en kan
hoor,
moet luister!
‘
Markus 4:9
1

1
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Markus 4:14 – 20 (AFR83) 14
“Die saaier saai die woord. 15
Daar is mense by wie daar soos
op 'n pad gesaai word: sodra
hulle die woord hoor, kom die
Satan en vat die woord weg wat
in hulle gesaai is. 16 Daar is
mense by wie daar soos op
klipbanke gesaai word: sodra
hulle die woord hoor, neem
hulle dit met blydskap aan. 17
Hulle laat dit egter nie in hulle
wortel skiet nie en hou nie lank
uit nie. As hulle daarna ter wille
van die woord verdruk of
vervolg word, word hulle gou
afvallig. 18 Daar is mense by
wie daar soos tussen die
onkruid gesaai word. Dit is hulle
wat die woord hoor, 19 maar
die sorge van die lewe en die
verleiding van rykdom en die
begeertes na allerhande ander
dinge kom op en verstik die
woord, en dit bly sonder
vrug. 20 Dan is daar die mense
by wie daar soos op goeie
grond gesaai is, wat die woord
hoor en aanvaar en vrug
voortbring, party dertig-, party
sestigen
party
honderdvoudig.”

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

Wie ore het en kan
hoor, moet luister!
Markus 4:9

DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES SEWE: JESUS HEERS OOR DIE NATUUR: Markus 6:30 – 44
AGTERGROND: Die kinders het gesien dat Jesus mag het om te vergewe en om te genees
en om te heers oor satan. Vandag gaan ons kyk na Jesus se mag oor die natuur.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy
dood en opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel
van verlossing deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om
ons te bekeer van ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van
hierdie redding wat Hy bring.
In hierdie les moet die kinders leer dat Jesus mag het oor die natuur en die hele skepping –
wat 'n verdere bewys lewer dat Hy God die Skepper is – die Een aan wie ons ons moet
onderwerp.
BYBELSE VERWYSING: Markus 6:30 – 44
LES: Vertel die verhaal – dit is eintlik nie moeilik nie. Probeer om die volgende punte oor te
dra:


Jesus het mag oor die natuur – Hy kan iets maak uit niks – wat aan ons bewys dat Hy
werklik God is.



As Hy dan God is, moet ons na Hom luister en aan Hom gehoorsaam wees.



Herinner die kinders daaraan dat Jesus in hulle plek gesterf het en die straf vir hulle
sonde op Hom geneem het. Maak hulle daarop attent hoe magtig Hy is, soos wat ons
dit sien in al hierdie wonderwerke, en dat hulle niemand anders behoort te volg nie.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2018

DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

NAAM:___________________________________________________________
LES SEWE: JESUS HEERS OOR DIE NATUUR: Markus 6:30 – 44
Eendag het Jesus duisende mense geleer. Dit het laat geword en daar was nêrens kos
naby nie. Toe die dissipels vir Jesus vra hoe hulle die mense gaan kos gee, antwoord Hy
hulle: “Gee julle vir hulle iets om te eet.” Hulle het gedink Jesus bedoel hulle moet
iewers vir al daardie mense gaan kos koop. Hy vra vir hulle: “Hoeveel brood het julle?
Gaan kyk.” Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle: “Vyf, en twee visse.”
Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies-klompies op die groen gras te laat
sit om te eet. 40Die mense het in groepe van honderd en in groepe van vyftig gaan sit.
41Toe het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën
gevra. Daarna het Hy die brood gebreek en dit vir sy dissipels gegee om aan die mense
voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle almal verdeel. 42Al die mense het
geëet en genoeg gekry. 43Hulle het nog twaalf mandjies vol bymekaargemaak van die
stukke brood en die vis. 44Van dié wat van die brood geëet het, was net die mans vyf
duisend. (uit Mark 6:30 – 44 AFR83)

In hierdie verhaal sien ons dat Jesus
5 broodjies en 2 vissies kon neem en
dit so baie kon maak dat dit meer as
5000 mense kon voed. Dit bewys dat
Jesus gesag het oor die natuurwette.
Daar is niks wat nie ondergeskik is aan
Jesus nie. Deur hierdie wonderwerke
te doen, het Jesus bewys dat Hy God
is. Ons behoort voor Hom neer te buig
en Hom as ons Here en Verlosser aan
te neem – die enigste voorsiening wat
God gemaak het vir ons redding.

Glo jy dat Jesus
gesterf het om die
straf vir jou sonde
te dra? Vertrou jy
op Jesus?

Welgedaan as jy Filippense 4:6-7 (AFR83) geleer het, nou
moet jy oefen.

6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle
begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan
God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal
oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

prentjie vanaf http://www.penn-delrangerkids.com/boywithbiblecoloringpage.gif
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Markus 6:38 – 43 (AFR83) Hy vra vir hulle: “Hoeveel brood het julle? Gaan
kyk.” Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle: “Vyf, en twee visse.” Hy het hulle
1
opdrag gegee om al die mense klompies-klompies op die groen gras te laat sit
om te eet. Die mense het in groepe van honderd en in groepe van vyftig gaan
sit. Toe het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk
en die seën gevra. Daarna het Hy die brood gebreek en dit vir sy dissipels
gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle
almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog twaalf
mandjies vol bymekaargemaak van die stukke brood en die vis.

How many loaves do you
have? Go and see.

1
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DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

LES AGT: JESUS LY EN STERF EN OORWIN! Markus 15:1 – 16:8
AGTERGROND: Ons is nou klaar met die lewe van Jesus . In hierdie les sal die kinders leer van Sy
dood en opstanding.
UITKOMS: Ons gaan hierdie semester die evangelie van Markus bestudeer, deur veral te
konsentreer op wat Jesus gedoen het. Ons sal kyk na Sy werk, Sy oproep tot bekering, Sy dood en
opstanding uit die dood in ons plek, en die noodsaak dat ons vir ander moet vertel van verlossing
deur Hom. Deurgaans vind ons die tema dat Jesus God is, dat dit nodig is om ons te bekeer van
ons sonde wanneer Hy ons red, en dat ons vir ander moet vertel van hierdie redding wat Hy bring.
In hierdie les moet die kinders leer dat Jesus, die Seun van God, vir hulle sonde gesterf het, en
hulle moet gekonfronteer word met hulle behoefte aan 'n Verlosser. Hulle moet ook leer dat Hy
weer opgestaan het uit die dood – wat vir ons 'n heerlike vooruitsig gee op 'n ewige lewe!
BYBELSE VERWYSING: Markus 15:1 – 16:8
LES: Daar is 'n hele aantal gedeeltes wat betrekking het op die verhaal van Jesus se dood – van die
laaste Avondmaal tot by Sy dood. Gee onderrig in wat toepaslik is vir jou klas, maar gee veral ook
aandag aan Sy opstanding uit die dood.
Die hoofpunte wat vir die kinders geleer moet word, is die volgende:
 Jesus het in ons plek gesterf om die straf vir ons sonde te dra (2 Korintiërs 5:21)
 Dit is alles deel van God se plan (Handelinge 4:27‐28)
 Ons het 'n God wat leef, en nie dood is nie.
 Omdat Jesus gesterf en weer opgestaan het uit die dood, weet ons dat wanneer ons
doodgaan, Hy ons ook weer sal opwek tot 'n ewige lewe in die hemel – dit is die heerlike
belofte wat ons as Christene het! (2 Kor 4:14 en baie ander gedeeltes)
 Maak die kinders weer eens bewus van hulle behoefte aan redding, van wat Jesus vir hulle
gedoen het, en moedig hulle aan om hulle te bekeer. Wees saam met hulle bly dat, as ons
gered is, ons weet dat ons 'n ewigheid in die hemel het!

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2014, vertaal deur Alta Vorster, 2018

DIE EVANGELIE VAN MARKUS – WAT HET JESUS GEDOEN?
Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Markus 10:45

NAAM:___________________________________________________________
LES AGT: JESUS LY EN STERF EN OORWIN! Markus 15:1 – 16:8
In vandag se storie gaan ons leer hoe Jesus gesterf het om die straf vir ons sonde op Hom
te neem – maar moenie die verstommende einde misloop nie – God het Hom weer opgewek
en teruggebring na die lewe toe!
Die mans wat Jesus gevange geneem het, het vir Pilatus gevra om Hom te kruisig. Daarom
het Pilatus Hom oorgelewer om gekruisig te word. Toe het hulle Hom gekruisig. Sommige
van Jesus se vriende het Hom begrawe.
Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra toe
vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?” Die klip was baie
groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan,
sien hulle 'n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot
geskrik. “Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is.
Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie.” (uit Markus 15 – 16:8 AFR83)

Glo jy dat Jesus gesterf
het om die straf vir jou
sonde te dra?
GLO JY DAT HY
WEER OPGESTAAN
HET?

Jesus het gesterf om die straf te dra vir
jou en my sonde. God was tevrede met
wat Jesus gedoen het en het Hom uit
die dood opgewek as bewys daarvan.
As ons dit glo, is ons christene en
kinders van God. Die Bybel leer ons dat
God ons sal opwek en dat ons saam met
God in die hemel sal lewe vir ewig. “Ons

weet immers dat God, wat die Here
Jesus uit die dood opgewek het, ons ook
saam met Jesus sal opwek en ons saam
met julle voor sy troon sal stel.” (2 Kor
4:14 AFR83)

Welgedaan as jy Filippense 4:6-7 (AFR83) geleer het, nou moet jy
oefen.

6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes
deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle
harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
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Mark 16: 1 – 6 (AFR83) 1Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus,
en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. 2 Die Sondagmôre baie vroeg kom
hulle by die graf aan net toe die son opkom. 3 Hulle vra toe vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die
1
ingang van die graf wegrol?” 4 Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol
is. 5 Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle
het groot geskrik. 6 “Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is
uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het..

He has risen

1
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