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ALGEMENE DOELSTELLING

Die kinders moet weet dat God ons liggame meesterlik gemaak het sodat ons kan lewe en 
Hom daarmee kan dien.

SPESIFIEKE DOELSTELLINGS

Kennis

Die kinders moet weet dat God ons liggame meesterlik ontwerp het sodat ons Hom kan dien 
en eer.

Gesindheid

Die kinders moet dankbaar wees dat −

God elkeen van ons uniek gemaak het; en•	
Hy elkeen van ons by die naam ken.•	

Vaardigheid

Die kinders moet in staat wees om hulle liggame in diens van hulle Skepper te gebruik.

MEER INLIGTING (Genesis 1: 26 - 2: 25; Psalm 139: 1-18)

Die skeppingsverhaal in Genesis 1 en 2 bely dat God die Skepper is.
Hy is die Skepper van die grootste en die kleinste dinge wat daar is.
Die groot heelal en die kleinste organismes het Hy gemaak.
Saam met alles het God ook mense gemaak en aan ons ’n spesiale plek in sy skepping 
gegee.
Hy het mense na sy beeld geskep.
Psalm 139 bely dat God ons aanmekaargeweef het en ons liggame op ’n wonderbaarlike wyse 
geskep het.
God weet hoe alle mense gaan lyk nog voordat ons weet van onsself.
Hy ken ons by die naam en gee vir elkeen ’n stel vingerafdrukke wat net aan een mens kan 
behoort.

13
GOD HET DIE MENS WONDERLIK GESKEP 

Die mens se liggaam - meesterlik ontwerp
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Ons het sintuie om die omgewing om ons waar te neem.
Ons het ’n ongelooflike brein om al die inligting om ons te verwerk.
Psalm 139 is geskryf deur ’n mens wat God loof as sy Skepper.
Die hele lied is vol woorde van verwondering en dankbaarheid.
Die psalmdigter wil sy liggaam gebruik om God te dien en eer vir solank hy lewe.
Hy skryf hierdie lied as ’n gebed.
Sy lewe is aan God te danke, en hy wil sy liggaam en sy lewe aan God wy.
Die skeppingsverhaal en Psalm 139 herinner ons aan Wie ons Skepper is.
God het geweet hoe jy gaan lyk, hoe jou gesig en jou haarkleur gaan wees.
Hy het jou unieke vingerafdrukke ontwerp.
God het aan jou ’n eie persoonlikheid gegee.
Hy het jou gemaak om die doel te bereik wat Hy vir jou beplan het.
Ons moet ons Skepper dien en eer met die liggaam wat Hy vir ons gegee het.

AANBIEDING

Jy het nodig

Die Bybel.•	
’n Ink-kussinkie of ’n sponsie wat met akrielverf deurspons is (vir die neem van •	
vingerafdrukke).
Vars statistieke oor die getal mense in Suid-Afrika en die wêreld.  Die inligting is op die •	
internet beskikbaar.

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?

Kyk hoeveel kinders in staat is om die memoriseertekste van Lesse 11 en 12 op te sê. 

Laat een of twee kinders die antwoorde wat hulle by Les 11 se •	 BY DIE HUIS uit die 
teksgedeeltes ontdek het, met die klas deel.  

Die kinders moes saam met hulle gesinne Bybelstudie doen uit een van 6 gedeeltes.  uit 
hierdie gedeeltes moes hulle neerskryf wat ons van God leer en hoe dit ons help om in die 
toekoms op God te vertrou.

Teksgedeelte Wat leer ons in hierdie gedeelte 
oor God?

Wat leer dit my oor die toekoms?

Eksodus 3: 16-21 God is die God van Abraham, •	
Isak en Jakob.
Hy weet van sy mense se •	
nood.

God is ook my God. •	
God ken my omstandighede.•	
God sal my ook bevry van •	
onreg. 
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God tree op teen die onreg •	
van slawerny.
Hy beloof ’n land van •	
oorvloed.
Hy ken die toekoms en weet •	
wat om te doen.
Hy sal sorg dat sy kinders se •	
hande nie leeg is nie.

God het ook die beste vir my in •	
gedagte.
God weet ook wat die toekoms •	
vir my inhou.
God sal altyd sorg en voorsien, •	
omdat Hy my Vader is.

Psalm 23: 1-6 Die Here sorg vir my soos ’n •	
herder vir sy skape.
Hy laat my rus, wei en veilig •	
drink.
Hy gee my nuwe krag.•	
Hy lei my op die regte pad.•	
Al gaan ek deur donker •	
plekke, is Hy by my.
Hy voed en versterk my.•	
By Hom is daar oorvloed.•	
Ek sal vir altyd tuis wees in sy •	
teenwoordigheid.

Die Here sal ook vir my sorg.•	
Die Here sal aanhou om rus en •	
weiding te soek vir my.
Die Here is ook die bron van •	
my krag.
Die Here sal my ook op die •	
regte pad lei.
Hy is ook altyd by my, selfs in •	
die moeilike tye van die lewe.
God sal my voed en versterk.•	
My lewe sal oorloop van God se •	
goedheid.
God sal altyd by my •	
teenwoordig wees.

Jesaja 43: 1-5 Die Here is die Skepper van •	
sy kinders.
Ek moenie bang wees nie.•	
Die Here verlos my.•	
Hy ken my naam, ek is Syne.•	
Die Here is by my al gaan ek •	
deur gevare.
Hy het my lief en beskerm my •	
lewe.
Ek moenie bang wees nie, Hy •	
is by my.

My Skepper sal my lewe ook in •	
stand hou.
Ek hoef nie bang te wees nie.•	
Die Here het my vir ewig verlos.•	
Ek sal altyd ’n spesiale plek in •	
God se hart hê.
Ek hoef nooit bang te wees in •	
gevare nie.
God het my lief en sal my lewe •	
beskerm.

Lukas 1: 26-38 Die Here roep gewone mense.•	
God bewys genade aan Maria.•	
Jesus sal die Seun van die •	
Allerhoogste genoem word.
Jesus sal Koning word.•	
Hy sal heers tot in ewigheid.•	
Sy Koningskap sal nie eindig •	
nie.
Niks is vir God onmoontlik nie.•	

Die Here roep en stuur my ook .•	
God is genadig.•	
Jesus is vir altyd God se Seun.•	
Sy Koningskap sal vir ewig duur •	
en nooit eindig nie.
Niks sal ooit vir God onmoontlik •	
wees nie.
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Romeine 8: 31-39 God is vir ons.•	
Hy het sy Seun gegee.•	
Hy sal al die ander dinge •	
saam met Hom skenk.
God spreek sy kinders vry.•	
Christus is uit die dood •	
opgewek.
Christus sit aan die •	
regterhand van God.
Hy pleit vir ons.•	
Niks kan ons van die liefde •	
van Christus skei nie.

God is vir my.•	
Hy het sy Seun ook vir my •	
gegee.
God sal in alles voorsien.•	
God het my vir altyd •	
vrygespreek.
Christus lewe vir ewig!•	
Christus pleit vir my.•	
Niks kan my ooit van die liefde •	
van Christus skei nie.

1 Johannes 4: 7-21 Liefde kom van God.•	
God is liefde.•	
Hy het sy Seun gegee sodat •	
ons die lewe kan hê.
God bly in ons wanneer ons •	
liefhet.
Hy het ons sy Gees gegee.•	

God sal altyd liefde wees.•	
Hy het sy Seun ook vir my •	
gegee sodat ek die ewige lewe 
kan hê.
God bly ook in my wanneer ek •	
liefde sigbaar maak.
God se Gees sal altyd by my •	
wees.

Vra wie by al die navorsing oor die Moslems antwoorde kon kry. Laat een kind sy of haar •	
resultate met die klas deel.

VANDAG LEER ONS

BEGIN SO

Laat elke kind een van hulle vingers se vingerafdrukke in die betrokke ruimte in hulle •	
boeke afdruk met die ink-kussinkie of verfsponsie wat jy saamgebring het.
Vra die kinders om hulle volle name en ID-nommers in te vul (hulle kan die nommers tuis •	
gaan invul as hulle dit nie ken nie).
Bespreek die volgende punte met die groep:•	

Hoeveel mense dink julle is daar nou in Suid-Afrika?  ○ Deel die statistieke wat vooraf 
ingewin is.
Hoeveel mense dink julle is daar nou in die hele wêreld?  ○ Deel die statistieke wat 
vooraf ingewin is.
Is daar uit al die mense van die wêreld twee vingerafdrukke wat ooreenstem?  ○ Nee.
Wat beteken dit vir julle dat elke mens sy eie stel afdrukke het? ○
As daar dan alreeds soveel mense in die wêreld is, hoekom dink julle het God ons  ○
ook nog gemaak? Die feit dat ons ook hier is, beteken dat Hy nie gedink het daar is 
genoeg mense nie, en Hy wou hê dat elkeen van ons ook hier moet wees.  Hy het 
’n doel met elkeen van ons, ons is nie maar net toevallig hier nie.  Ons lewe is vir 
God baie belangrik en Hy wil hê dat ons dit moet weet.  Ons is uniek en besonders 
gemaak, en God ken elkeen van ons by die naam.
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IETS INTERESSANT

Maak ’n opsomming van MEER INLIGTING en behandel dit.  

IETS BELANGRIK

Beklemtoon die volgende:

Genesis 1 en 2 bevestig dat God die Skepper van alle dinge is, groot en klein.•	
God het saam met alles ook mense gemaak, en Hy het aan hulle ’n spesiale plek in die •	
skepping gegee.
Psalm 139 gaan oor iemand wat lof en eer aan God wil bring omdat hy ontdek het dat hy •	
op ’n wonderbaarlike manier geskape is.
God het elkeen van ons uniek gemaak – soos ’n vingerafdruk.•	
Ons het hierdie liggaam gekry sodat ons God daarmee kan dien en eer, en met •	
dankbaarheid kan lewe.

IETS OM TE DOEN

Deel die kinders in groepe van twee in en vra hulle om Genesis 1: 26 tot 2: 25 te lees en die 
volgende blokkiesraaisel in te vul:

Dwars:
1   God het op die sewende dag gerus na die ...........
6   Die eerste rivier van 4 wat in die tuin ontspring het.
8   As die mens van die boom van alle kennis in die tuin eet, sal hy ...........
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9   Die vierde rivier uit die tuin.
10 Die mens moes dit met die tuin doen.
11 God het die mens gemaak om ’n ....... te wees.

Af:
2   Die diere en voëls is daaruit gevorm.
3   Die mens is daaruit gevorm.
4   Die Here het hierdie deel omgebou tot ’n vrou.
5   Die tuin waar die mens gewoon het.
7   God het die mense op hierdie dag gemaak.
8   Die man en vrou was kaal, maar nie .......... nie.

BY DIE HUIS

DOEN

Die kinders moet gaan nadink oor hoe ’n mens jou liggaam kan gebruik om die Here te dien 
en eer.  Die opdrag aan hulle is soos volg:

Die volgende prentjies stel elk ’n deel van ons liggaam voor.  
Laat hulle gaan nadink oor hoe ons elkeen van hierdie dele van ons liggaam kan gebruik •	
om die Here te dien en eer.
Laat hulle hulle gedagtes by elkeen neerskryf en dit volgende week saambring na die klas •	
om dit met die ander te deel.
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LEER

Laat hulle hierdie week Psalm 139: 4 gaan memoriseer: Ek wil U loof, want U het my op ’n 
wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.

Belangrike opdrag vir volgende week:

Volgende week se les handel oor puberteit.  Laat elke kind vir daardie les ’n baba- of kleuter-
foto van hulleself na die klas toe bring. Maak asseblief seker dat die ouers en die kinders 
daarvan weet en indien moontlik ’n afskrif maak wat in die kind se boek by die ruimte geplak 
kan word.

AFSLUITING

Sluit af deur Psalm 139: 1 en 3 van Lina Spies te lees as gebed.

O Here, U ken my volkome,
U sien tot in my wesensgrond.
U toets my hart, lees my gedagte
voor daar ’n woord kom uit my mond.
Waar ek my ook al wend of keer,
U is voortdurend by my, Heer.

Ook was ek nooit vir U verborge,
maar altyd voor U oop en bloot −
U het my meesterlik geskape
in die geheime moederskoot.
U sluit vanaf my vrugbegin
my met u troue liefde in. Amen.


