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ALGEMENE DOELSTELLING 

Die kinders moet weet wat ’n erediens is en wat in die erediens gebeur.

SPESIFIEKE DOELSTELLING 

Kennis
 
Die kinders moet weet −

in die erediens vind daar ’n ontmoeting tussen hulle en God, en hulle en hulle •	
medegelowiges plaas.
hulle eie stiltetyd is ’n voortsetting van die erediens. •	

Gesindheid
 

Die kinders moet die begeerte hê om God gereeld te ontmoet.•	

Vaardigheid
 

Die kinders moet uit Hebreërs 10 die redes kan noem waarom dit noodsaaklik is om •	
eredienste by te woon.

MEER INLIGTING (Hebreërs 10: 19-25) 

Wat is ’n erediens?
In die Ou Testament lees ons dat gelowiges gereeld by heilige plekke, by die tempel en in 
sinagoges bymekaar gekom het. In die Ou Testament het dit op die sabbatdag, die sewende 
dag, Saterdag, plaasgevind. In die Nuwe Testament was dit op ’n Sondag, die eerste dag van 
die week, die dag waarop Jesus opgewek is uit die dood. Wanneer gelowiges bymekaar kom 
om met God in ontmoeting te tree, word dit ’n erediens genoem. In die erediens kry ons kans 
om God te dien, te loof en te aanbid.

Wat gebeur in die erediens?
God praat met ons in die erediens deur die votum, seën, die Bybel wat ons lees, die wet en 
die prediking. God wil hê dat ons moet leer dat Hy vir ons lief is en vir ons goed is. God troos 
ons as ons hartseer is en bemoedig ons as ons moed verloor het. Hy praat met ons deur sy 
Woord en lei ons om op die regte pad te bly en om in die geloof te volhard. Die erediens help 
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dat ons geloof ook sterker word. Ons luister in die erediens na dit wat God vir ons wil leer en is 
dankbaar dat God so goed vir ons is.

In die erediens gaan dit nie oor ons as mense nie, dit gaan oor God. God praat met ons, en ons 
antwoord in dankbaarheid. God praat met ons deur sy Woord. Ons reageer met die liedere wat 
ons sing, die gebede wat ons bid en ons dankoffers.

In die erediens is ons saam met mense wat saam met ons glo. Daarom deel ons in mekaar se 
vreugde en blydskap, maar ook in mekaar se kommer, vrae en hartseer. Ons dien mekaar met 
die gawes en talente wat God vir ons gegee het.

Wanneer ons op ’n Sondag uit die erediens stap, hou die erediens nie daar op nie. Ons moet
dit wat ons in die erediens gehoor het, vir ander mense gaan vertel, en so lewe dat hulle dit in 
ons lewens kan sien. Ons moet getuies van Jesus Christus in die wêreld wees. Wanneer ons 
in die aande ons Bybel lees en bid, wanneer ons in die wêreld leef en speel en werk, gaan die 
erediens eintlik aan. Ons lewe word so ’n eer-diens aan God.

Hoekom op ’n Sondag?
Jesus het op ’n Sondag uit die dood opgestaan, en daarom vier ons dit op ’n Sondag. Ons is 
baie bly en dankbaar daarvoor.

Hoe verloop die erediens?
Die erediens is eintlik ’n gesprek tussen God en ons. God praat, en ons antwoord. Ons Kerk 
het verskillende erediensordes wat ons as riglyn gebruik om ons eredienste in te rig.

Ons eredienste bevat die volgende dele:

Voor die erediens•	
Die predikant en die kerkraad kom in die konsistorie bymekaar. Die afkondigings word 
bespreek. ’n Ouderling bid en vra dat die Here die erediens sal seën en sal help dat ons sal 
luister. Wanneer ons voor die erediens in die kerk inkom, doen ons ’n stil gebed en vra die 
Here dat ons sal hoor wat die Here vir ons wil sê.

Votum en seën•	
Hiermee open die predikant namens die Here die erediens. Hy sê dat hierdie samekoms in 
die Naam van die Here gebeur. Die Here groet ons met sy seën en sê vir ons dat Hy hier by 
ons is.

Wet word voorgelees•	
In die wet leer ons wat sonde is en ons hoor hoe God wil hê ons moet lewe. Die ouderling lees 
dit vir ons voor.

Skuldbelydenis•	
Nadat ons die wet gehoor het, besef ons dat ons elke dag sonde doen. Ons bely dan dat ons 
sondig is. Die ouderling lees die skuldbelydenis vir ons voor en ons sing ook ’n lied.

Genadeverkondiging•	
Die Bybel sê vir ons dat mense wat hulle skuld voor God bely, vergewe word. Daarom lees die 
ouderling vir ons voor dat God vol genade is en dat Hy ons wil vergewe. 
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Geloofsbelydenis•	
Ons antwoord op God se genade en bely ons geloof in God. Die ouderling lees vir ons die 
geloofsbelydenis voor, en daarna sing ons ’n lied.

Skriflesing•	
God praat met ons deur sy Woord en die Heilige Gees gebruik die Woord om vir ons geloof te 
gee. Die predikant lees uit die Bybel.

Prediking•	
Wanneer die predikant preek, verduidelik hy of sy dit wat ons uit die Bybel gelees het, sodat 
ons dit beter kan verstaan. God gebruik die prediking om vir ons te wys dat as ons op die 
verkeerde pad was, Hy ons vergewe as ons berou het. Hy troos, bemoedig en help wanneer 
ons swaarkry. Hy leer ons ook hoe om as sy kinders te lewe.

Sang•	
As ons sing, loof en prys en aanbid ons God. Ons sê vir God ook dankie vir al sy liefde en 
genade. Ons sê vir God dat ons as sy kinders wil lewe.
 

Gebed•	
Gebed is een van die maniere hoe ons met God praat. In ons gebed kan ons vir God loof, vir 
Hom dankie sê, vir ander mense bid, ons skuld en ons geloof bely. Die predikant bid hardop 
en ons sê in ons harte saam.

Seën en wegsending•	
Die predikant sluit die erediens met die seën en wegsending af. ’n Vers uit die Bybel word 
gebruik. God sê vir die gemeente dat Hy ook by hulle wil en sal wees in die week wat voorlê.

Dankoffers•	
Ons gee dankoffers (geld) omdat dit ons eerste daad van dankbaarheid is vir dit wat ons in die 
erediens kon beleef.

Na die erediens •	
Ons gaan terug huis toe. Dit wat ons in die erediens gehoor het, moet ons ook nou gaan 
uitleef. Ons gaan lewe soos kinders van God. So word ons lewe ’n eer-diens waardeur ons God 
loof en prys.

AANBIEDING 

Jy het nodig:

Die Bybel.•	
’n Prent van ’n stetoskoop of ’n regte of speel-stetoskoop.•	

KOM ONS BEGIN 

Open met gebed en verwelkom die maats wat vanoggend die erediens en die kategese as
gaste bywoon.
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HET HULLE ONTHOU?
 

Vind uit wat hulle en hulle ouers met die voorsitter van die diakonie gereël het om as •	
gesin spesiaal by te dra of te help doen vir mense wat in nood verkeer. Laat enkele vertel 
wat gebeur het.
Kontroleer of hulle die volgende sinne se antwoorde nog onthou:•	

As God weer aarde toe kom, sal Hy almal 	ɶ bymekaar laat kom en die skape van die 
bokke skei.
Die skape sal dié wees wat deur God 	ɶ geseën is, en die bokke sal dié wees wat deur 
God vervloek is.
Omdat ons aan die Here 	ɶ behoort, moet ons doen wat Hy van ons vra.
As ons nie aan ander 	ɶ liefde bewys nie, kan ons ook nie sê dat ons God liefhet nie.
Dié wat aan God behoort, sal sy 	ɶ wil doen.
Streef daarna om altyd na jou 	ɶ medemens om te sien.
Skep 	ɶ geleentheid om ander te help.
Wees 	ɶ dankbaar omdat jy die geleentheid kry om jou medemens te help.

VANDAG LEER ONS 

BEGIN SO 

Wys vir die kinders die stetoskoop of die prent van die stetoskoop. Vra vir hulle wie met so ’n 
instrument werk en wat ’n mens daarmee doen. (Geprek onderling.) Laat twee-twee maats 
dan mekaar se polsslae met hulle vingers voel.

Verduidelik dan dat ons almal ’n hartklop het, dit wys dat ons harte bloed in ons are pomp. As 
ons hart nie klop nie, lewe ons nie en is ons dood. Ons hart gee vir ons liggaam bloed en krag, 
sodat ons kan lewe. Ons hart pomp bloed sodat elke deel van ons liggaam genoeg suurstof het 
om te kan werk. Net so is die erediens die hartklop van ’n gemeente se lewe.

Ons ontmoet God by die erediens. Hy gee vir ons daar krag en stuur ons dan uit in die wêreld
om sy werk te doen. Wanneer ’n hart nie meer sterk pomp nie en dit siek is, word die liggaam 
ook siek en sterf dit later. 

Net so is dit ook met mense wat nie gereeld na die erediens kom nie. Hulle word geestelik siek 
en het nie krag om soos kinders van God te lewe nie. Hulle geloof is nie meer gesond nie.

IETS INTERESSANT 

Maak ’n opsomming van die gegewens by MEER INLIGTING en hou dit aan die kinders voor.

IETS BELANGRIK 

Beklemtoon weer eens dat die erediens die hartklop van die gemeente se lewe is. Dit gee vir 
ons krag om elke dag in die wêreld as kinders van God te gaan lewe. Dit rus ons toe om God se 
liefde en genade ook aan ander mense te gaan bewys. Ons moet gereeld kerk toe kom, sodat 
ons geloof sterker kan word.

Lees saam uit Hebreers 10: 19-25. Gee van die kinders geleentheid om te lees.
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IETS OM TE DOEN 

Die erediens is ’n gesprek tussen God en ons. Soms is dit God wat aan die woord is, ander kere 
antwoord ons. Noem die verskillende dele van die erediens vir die klas en vra by elke deel wie 
hulle dink daar aan die woord is: God of ons? Help hulle reg. Herhaal ’n paar keer.
                                     

Votum & seën?                     God

Wet? God

Skuldbelydenis? Ons

Genadeverkondiging? God

Geloofsbelydenis? Ons

Skriflesing? God

Prediking? God

Sang? Ons

Gebed? Ons

Seën? God

Dankoffers? Ons

                                                        
BY DIE HUIS 

DOEN 

Laat die kinders met hulle ouers gaan praat oor hulle belewenis van die erediens.•	
Laat hulle ’n maatjie uitnooi om elke Sondag saam erediens en kategese toe te kom.•	

LEER 

Memoriseerteks•	 : Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos 
party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit 
des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. (Hebreërs 10: 25)
Die Here wil hê ons moet saam met ander mense kerk toe gaan om saam te bid, te sing, •	
sonde te bely en saam te luister, en om om te sien na mekaar se nood.
Met die votum en seëngroet groet en seën die Here ons.•	
Die wet leer ons wat die Here wil hê dat ons moet doen.•	
Die Here praat met ons in die erediens deur die dominee wat die votum en seën uitspreek,    •	
Bybel lees en preek, en die ouderling wat die tien gebooie en genadeverkondiging lees.
Ons praat met die Here as ons bid, sing en belydenis doen.•	
Ons moet ander mense van Jesus vertel.•	
Die predikant, ouderlinge en diakens dien in die kerkraad.•	
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AFSLUITING 

Sluit af met die Apostoliese Geloofsbelydenis wat die kinders sin vir sin agter jou aansê.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle 
neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;
wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
vanwaar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die wederopstanding van die vlees,
en ’n ewige lewe.


