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ALGEMENE DOELSTELLING

Die kinders moet weet daar is in die geskiedenis geloofsverhale wat ons vandag inspireer om 
’n lewe van geloof te leef.

SPESIFIEKE DOELSTELLINGS

Kennis

Die kinders moet weet −

wat die hoofmomente van die lewensverhale van Augustinus en Luther is; en•	
wat die effek daarvan vir gelowiges vandag is.•	

Gesindheid

Die kinders moet glo dat hulle geloofsverhale vertel van die wonder wat God vir hulle gedoen 
het.

Vaardigheid

Die kinders moet hulle verhouding met God die belangrikste saak in hulle lewe maak.

MEER INLIGTING

Hier behandel ons die lewensverhale van twee merkwaardige gelowiges. Hierdie twee 
geloofsverhale het ’n groot impak gehad op die geskiedenis van die kerk.

Augustinus van Hippo
Augustinus is in 354 nC in Noord-Afrika gebore.
Sy ma, Monica, was ’n Christen, en sy het hom van kleins af van God geleer.
Augustinus het egter glad nie in geloof belanggestel nie.
Sy vriende, sosiale lewe en ambisie was vir hom baie belangrik.
Sy ouers het hard gewerk om vir sy skoolgeld voorsiening te maak.
Hy was gereeld in die moeilikheid.
Hy het gereeld verkeerde vriende gehad.

9
AUGUSTINUS 

’n Rebelse tiener word ’n kerkleier
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Reëls het vir hom niks beteken nie.
Die jong Augustinus was ook sieklik met chroniese maagpyn, asma, koors en slapeloosheid. 

Hy was baie slim.
Hy het goed presteer in sy studies in letterkunde.
Hy het die omgewing vir ander studente baie 
onaangenaam gemaak.
In sy twintigerjare het hy betrokke geraak by die 
misteriegodsdienste, towerkunste en sterrekunde.
Augustinus het baie gedrink.
Sy ma het vir hom bly bid. 
Hy het ’n letterkundeprofessor in Milaan geword. 
Hy het ook ’n groot worsteling met die Christelike 
geloof gehad.
Augustinus is op 33 jaar gedoop.
Sy lewe het ingrypend verander.
Augustinus het weer na Noord-Afrika teruggekeer.
Daar het hy in Hippo Regius ’n biskop geword.
Augustinus was ’n bekende prediker.
Hy het baie kommentare op boeke van die Bybel geskryf.
Hy het vir 40 jaar na sy doop sy lewe aan die Christelike kerk gewy.

Sy werk in die kerk het gemaak dat hy vandag bekendstaan as een van die kerkvaders van die 
Christelike kerk.

Martin Luther
In 1483  is Martin Luther in Eisleben, Duitsland, 
gebore.
Hy was besonder taalvaardig op skool.
Na skool is Luther na die Erfurt-universiteit wat 
deur die Augustyner-monnike beheer is.
Hy was ’n briljante student in die regte.
Na ’n noue ontkoming in ’n groot storm, besluit hy 
om ’n monnik te word.
Hy het in ’n klooster met streng reëls gebly.
Daar het hy sy lewe volledig aan God gewy.
Luther het by die universiteit begin Teologie 
studeer.
Die werke van Augustinus het later ’n groot invloed 
op sy gedagtes gehad.

Luther ontvang in 1512 sy doktorsgraad.
Hy word daarna ’n professor by die teologiese 
fakulteit in Wittenberg.

Luther word bewus van ’n paar misdrywe en verkeerde praktyke in die Rooms-Katolieke kerk 
van sy tyd.

Twee van die probleme wat hy ondersoek het, was die aflaatstelsel (waar mense geld betaal 
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het vir die vergewing van hulle sonde en die sonde van dooies) en die redding deur menslike 
goeie werke.

Luther bestudeer die Romeine-brief in die Nuwe Testament  en ontdek die waarheid dat slegs 
God se genade ’n mens kan red.
Geen menslike verdienste of goeie werke kan ’n mens red nie.

Hierdie ontdekking lei tot ’n geskrif met 95 stellings wat hy in 1517 teen die kerk van Wittenberg 
se deur vasspyker. 
Hy wou met hierdie dokument ’n teologiese gesprek oor die leer van die Rooms-Katolieke Kerk 
begin.
Hierdie gesprek het lynreg teen die verlossingsleer van die Rooms-Katolieke Kerk gestaan.
Dit het uiteindelik tot baie konflik gelei.
Luther het ’n aantal werke gepubliseer.
In 1521 is Luther uit die kerk geskors.
Luther wou nie sy siening verander nie.
Hy het vas bly glo aan dit wat hy in die Bybel geleer het.
Hy moes toe vir sy lewe vlug.
In 1534 publiseer hy die volledige Bybel in Duits.
Baie Duitssprekendes het toe vir die eerste keer die geleentheid gehad om die Bybel in hulle 
eie taal te lees.
Martin Luther se geloof het direk gelei tot die Kerkhervorming.
Die Protestantse Kerk het uit die Kerkhervoming tot stand gekom.
Ons Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, kan direk aan hierdie gebeure verbind 
word.
Dit het alles met die geloofsverhaal van Martin Luther begin.

AANBIEDING

Jy het nodig

Die Bybel.•	
6 kaarte of papiere met die volgende daarop: •	 Augustinus gebore, Augustinus gedoop, 
Martin Luther gebore, 95 stellings opgesit, Luther geskors, Duitse Bybel verskyn.  

Die kinders gaan hierdie kaarte of papiere uiteindelik by Les 10 op ’n tydlyn uitpak.

KOM ONS BEGIN

Begin met ’n gebed, of vra een van die kinders met wie vooraf gereël is, om die gebed te 
doen.

HET HULLE ONTHOU?

Laat ’n paar kinders die memoriseerteks van verlede week opsê.•	
Kontroleer hoeveel van die kinders in die klas daarin kon slaag om die Apostoliese •	
Geloofsbelydenis te leer.  Laat hulle dit een of twee keer saam opsê, en moedig al die 
kinders aan om hierdie belydenis te ken.
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VANDAG LEER ONS

BEGIN SO

Laat elke kind in die klas ’n bekende persoon opnoem.•	
Bespreek die volgende:•	

Hoekom is hierdie mense bekend?  ○ Hulle het iets besonders gedoen, byvoorbeeld…
Waarom stel mense belang in  ○ bekendes se lewensverhale? Hulle het iets gedoen wat 
vir die samelewing besondere waarde gehad het, ensovoorts.
As ons die kans gehad het om ons gunsteling  ○ bekende te ontmoet, en ons kan een 
vraag vir hom of haar vra, wat sal jou vraag wees?

Dink julle alle bekendes het ook ’n geloofsverhaal? •	 Nee, party bekendes is nie eens 
gelowiges nie.

IETS INTERESSANT

Behandel die kort lewensketse van Augustinus en Luther met die groep deur die feite by •	
MEER INLIGTING te gebruik. Maak seker dat die antwoorde vir die blokraaisel aan die 
orde kom.
Bespreek daarná die volgende vrae in die groep. Laat die kinders antwoord, en lei hulle •	
dan tot die skuinsgedrukte antwoorde hieronder, maar gee volledig antwoord by IETS 
BELANGRIK:

Waarom is hierdie twee geloofsverhale so merkwaardig?  ○ augustinus was bereid om 
die wêreldse dinge prys te gee en sy hele lewe aan die Here te wy. luther het as ’n 
hoogs begaafde student sy studies opgeskop in regte toe God hom tot bekering roep. 
Sy geloof het hom nie eens vir die magtige Rooms-Katolieke Kerk laat stuit nie.
Watter rol het geloof in albei hierdie lewens ingeneem?  ○ Hulle geloof het hulle tot volle 
oorgawe aan GOD gedwing: augustinus deur vir 40 jaar vir die Here te werk. luther 
deur selfs bereid te wees om vir sy geloof te sterf.
Watter waarde het geloof vir ons lewens vandag?  ○ Geloof laat ons vashou aan God, die 
enigste Een wat hoop kan gee in ’n wêreld wat siek, hopeloos, tot niet gaande en vol 
probleme en moeilikheid is.
Dink julle God gebruik net perfekte mense in sy werk?  ○ Nee, kyk byvoorbeeld na 
Augustinus wat ’n baie rowwe lewe gehad het.

IETS BELANGRIK

Die gesprek moet so ingerig word dat die volgende uitkomste in die bespreking bereik •	
word:

Augustinus was ’n kind en jongmens wat glad nie ’n Christelike lewe gelei het nie, al  ○
het sy ma alles met hom probeer. Hy het verkeerde vriende, verkeerde gewoontes, 
verkeerde maniere en ’n verkeerde lewenshouding gehad.  Hy het selfs vreemde 
godsdienste probeer voordat hy uiteindelik op God se stem geantwoord het.  Hy het 
van 100% ongelowig tot ’n groot kerklike leier verander omdat God sy lewe aangeraak 
het.  Augustinus het alles ondersoek, en gevind dat net God sin aan ’n mens se lewe 
kan gee.

Martin Luther was ’n begaafde mens wat sy vermoëns baie goed tot sy eie voordeel 
kon gebruik.  God het hom egter geroep om iets te doen wat veel groter is as wat hy 
kon dink.  Sy taak was moeilik en sy lewe was selfs in gevaar, maar Luther het geglo 
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dat die waarheid gehoor moet word, daarom het hy sy lewe daaraan gewy dat mense 
die waarheid moet hoor, en self agterkom dat die Rooms-Katolieke Kerk die verlossing 
van God verkeerd verstaan.  Luther se geloof in God het baie gelowiges van sy tyd 
aangemoedig om die waarheid te bely, en dit het gelei tot die Kerkhervorming en die 
ontstaan van die Protestantse Kerk.

Geloof was die rede waarom Augustinus se lewe ingrypend verander het en waarom  ○
hy God se roepstem kon hoor.  Geloof het ook aan Luther die krag gegee om te volhard 
en moedig te stry teen die Rooms-Katolieke Kerk se verkeerde teologie.

Geloof gee aan ons ’n identiteit.  Ons is Christene en dit vertel in Wie ons glo en Wie  ○
ons dien en eer.  Geloof maak ons lewens nuut en gee aan ons lewensrigting.  Geloof 
gee aan ons hoop en krag om te volhard in ons roeping om die boodskap van Jesus 
Christus in die wêreld te verkondig in enige tyd en omstandighede.  Ons geloof is ook 
die kenteken waaraan mense ons uitken. Geloof maak dat ons met hoop en blydskap 
lewe en dat ons lewens in alles aan God gewy kan wees.

Dié twee lewensverhale wys juis dat God nie net perfekte mense gebruik nie.  Hy  ○
gebruik mense met foute, mense wat verkeerd lewe, mense wat twyfel, mense wat 
vir Hom “nee” sê. Vir God is daar nie iets soos ’n stukkende gereedskapstuk nie.  God 
gebruik gewone sondaars en betrek hulle by sy plan met die wêreld.  Die Bybel is vol 
verhale van gewone mense wat in God se hande en met sy krag buitengewone dinge 
vermag.

IETS OM TE DOEN

Deel die klas in groepe van twee, en vra hulle om die volgende blokkiesraaisel in te vul:

Dwars:
2   Die taal waarin Luther die Bybel vertaal het.
5   Die oorsaak van die ontstaan van die Protestantse Kerk.
8   Een van Augustinus se belangstellings.
9   Luther se geboortedorp.
10 Een van die siektes waaraan Augustinus gely het.
11 Augustinus word so genoem.
12 Dit het Luther sy studierigting laat verander.

Af:
1   Die plek waar Augustinus ’n biskop word.
3   Hy het ’n groot invloed op Luther se gedagtes gehad.
4   Die kerkgebou waarteen Luther sy 95 stellings vasgesit het.
6   Augustinus se ma se naam.
7   Die plek waar Luther gebly het terwyl hy ’n priester geword het.

Kontroleer die antwoorde in die groot groep.
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BY DIE HUIS

DOEN 

Laat die kinders hulle eie geloofsverhale gaan opstel deur die volgende te doen:

Laat hulle ’n foto van hulleself kry waarvan hulle hou en wat onlangs geneem is.  •	
Die foto plak hulle op enige tipe A4-grootte vel papier wat vir hulle mooi is.  •	
Op die res van die papier skryf hulle die volgende 4 opskrifte met genoeg plek onder elke •	
opskrif waar hulle die inleidende woorde kan voltooi:

Ek het die volgende gawes tot nou toe in my lewe ontdek... ○
My drome vir die toekoms is...   ○
Ek sal die Here baie graag op die volgende maniere wil dien... ○
Ek sal ander mense baie graag op die volgende maniere wil dien... ○

Laat hulle dit wat hulle neergeskryf het met hulle ouers bespreek, en kyk of die ouers iets  •	
by die lysie van gawes wil byvoeg.
Hierdie vel papier bring hulle volgende keer saam klas toe.•	

LEER

Hierdie week se memoriseerteks is Josua 1: 9: Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees 
vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral 
waar jy gaan.
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AFSLUITING

Gebruik Gesang 528: 1, 2 en 3 as gebed:

Leer my u wil, Heer, U doel met my − 
U, Pottebakker, met my, die klei.
Vorm my en maak my volgens u wil;
op U vertrou ek, nederig stil.

Leer my u wil, Heer, u plan vir my;
laat ek nie doelloos, nutteloos bly.
Hou my erkentlik, Heer, in u werk:
As ek dan swak is, maak U my sterk.

U gee u gawes net soos U wil;
almal is diensbaar, elk met verskil.
Vul met u Gees my, breekbare kruik,
dat U my oral nuttig gebruik. Amen.


