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ALGEMENE DOELSTELLING

Die kinders moet weet dat hulle vir God lief moet wees, en daarom is die dinge van God se 
koninkryk belangrik.

SPESIFIEKE DOELSTELLING 

Kennis

Die kinders moet weet −

dat God ons liefhet en ons daarom met liefde op sy liefde moet antwoord.•	
dat hul lewenswyse ’n bewys moet wees van hul liefde vir God.•	
dat lyding en stryd deel van ’n Christen se lewe is.•	
dat geloof en dade hand aan hand gaan.•	
dat wanneer hulle lief vir God is, hulle nie belangriker as ander mense is nie.•	

Gesindheid

Die kinders moet −

graag wil liefhê soos God liefhet.•	
bereid wees om ander se belange bo hul eie te stel.•	
graag wil deel in die dinge van God, byvoorbeeld liefde vir jou naaste. •	

Vaardigheid

Die kinders stel ’n lys op van hoe hulle hul liefde vir God elke dag prakties gaan uitleef.

MEER INLIGTING (Filippense 1: 27 – 2: 4; Johannes 3: 16; Jakobus 2: 14-26; 1 Johannes 
4: 7-21)

Paulus is nie seker of hy die gemeentelede van Filippi sal kan besoek nie, aangesien hy in 
hierdie stadium in die tronk is. Vir hom is die besoek aan die gemeente nie so belangrik nie, 
maar wel dat die gemeentelede hulle as waardige burgers van die koninkryk van die hemel 
sal gedra. Hulle moet in hart en siel saamstaan teen die teenstanders van Christus en sy kerk. 

1
GOD SE LIEFDE

Christene is lief vir God
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Die stryd kan soms fel wees, want in werklikheid is die ewige lewe op die spel. Wat kan ooit 
belangriker wees as dit?

God gee aan ons nie net die genadegawe om te kan glo nie, maar ook om te kan ly. Lyding is 
deel van Christenskap. Die troos lê vir ons in Christus se liefde vir ons en in die bystand van 
die Heilige Gees al is ons sondaars. Wanneer gelowiges die waarheid oor die Drie-eenheid 
verkondig en in die proses teenstand ervaar, is dit ’n voorreg om te ly. Paulus is juis in die 
gevangenis omdat hy met mense oor God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees gepraat 
het. Jesus Christus wat ons verlos het, God wat ons liefhet en die Heilige Gees wat ons troos 
en by ons bly, is die aansporing om in hierdie stryd te volhard. Ons kan meelewend wees en 
meegevoel hê met ander wat ook ongewild is en swaarkry omdat ons in Jesus Christus glo. Die 
Heilige Gees lei ons daarin. Deur die werk van die Heilige Gees in ons, ontstaan daar ’n nuwe 
gesindheid teenoor ander: Selfsug en eersug maak plek vir nederigheid en selfs selfverloëning. 
Daar ontstaan naasteliefde wat uitkring na buite en die belange van ons naaste insluit. As ons 
vir ander mense vertel dat ons God liefhet, moet óns ook ander mense liefhê. Dit moet nie net 
lippetaal wees nie – ons moet dit deur ons dade en woorde bewys. Die hoofsaak in die Bybel 
is dat ons manier van lewe met die evangelie van Jesus Christus moet ooreenstem. Wat met 
manier van lewe hier bedoel word, is dat ons elke dag sal leef, dink, droom en doen soos God 
van ons verwag. 

Ons geloof in God, veral om anders op te tree as wat mense gewoonlik optree – deur byvoorbeeld 
lief te hê as jy wil haat – maak nie vir ongelowiges sin nie. Hoe kan jy jou seun laat doodmaak 
en sê dit is liefde? In Johannes 3: 16 staan: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste 
Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal 
hê. Dit wat vir ander mense “onsinnig” klink, is die wonder wat God laat gebeur. God is “gans 
anders” en daarom tree Hy ook gans anders op.

Die liefde van God en die offer van Jesus Christus is die bewys van ’n ongelooflike, onselfsugtige 
en almagtige liefde. Die almagtige en alwetende God wat so ver bo ons verhewe is, het mens 
geword en met sy liggaam en bloed betaal sodat ons van ons sonde verlos kan wees. Dis ’n 
gans andere liefde. Dit moet jou so aangryp dat jy nie anders kan nie as om ook so lief te hê. 
Almal wat hierdie gans andere liefde van God ervaar, sal met dieselfde gesindheid as Jesus 
daarna strewe om lief te hê. God se liefde gryp ’n mens op so ’n manier aan dat jy nie net elke 
oomblik daarin wil deel nie, maar dat jy sy liefde in die wêreld wil gaan uitdeel. 

God se liefde vir ons bring nie net die begeerte in ons hart om in die erediens God te gaan 
loof, prys en dank nie, maar om ook ons hande na alle mense in nood uit te steek.  Liefde vir 
God dryf ons om elke Sondag by die kerk te wees en deel te wees van gelowiges wat hierdie 
selfde liefde ken en ervaar. Wanneer God se liefde jou aangegryp het, moet  jy ook graag God 
se liefde deur jou lewe in die wêreld sigbaar wil maak.

AANBIEDING

Jy het nodig: 

Die Bybel.•	
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KOM ONS BEGIN

BEGIN MET DIE NUWE JAAR

Reël vooraf ’n afkondiging dat die ouers van die kinders in jou klas die eerste gedeelte •	
van die klastyd saam met die kind moet bywoon.
Gee geleentheid vir kort en spontane bekendstelling.•	
Begin deur ’n gebed te doen, of vra een van die ouderlinge of ouers om met gebed te •	
open.
Lees die voorwoord uit een van die kinders se boeke voor terwyl almal teenwoordig is.•	
Bespreek die erns van kategese en erediensbywoning veral met die oog op die aflegging •	
van geloofsbelydenis volgende jaar.
Handel administrasie af en ruil kontakbesonderhede met die ouers teenwoordig uit.•	
Die ouers kan nou die lokaal verlaat.•	
Herinner die kinders dat hulle elke Sondag hul Bybels moet saambring – ons werk met •	
die 1983-vertaling.
Maak seker dat almal Bybels besit.•	
Bespreek kortliks die temas wat hierdie jaar aan die orde gaan kom. •	

HET HULLE ONTHOU?

Laat enkele van die kinders vertel wat hulle kan onthou van dit wat hulle in graad 9 geleer het.  
Lei die gesprek in die rigting om te beklemtoon dat God ons hoop gee. Daarom kan ons ook 
hoop bring in ander mense se lewens.

VANDAG LEER ONS

BEGIN SO

God se liefde is wonderlik groot. Dit laat jou veilig voel. Dit verseker jou dat jou sonde vergewe 
is en dat jy die ewige lewe het. Dit oortuig jou om God bo alles en almal lief te hê. Dit gaan vir 
jou aangenaam wees om God te eer en ander mense lief te hê.

IETS INTERESSANT

Maak die inhoud van MEER INLIGTING jou eie. 

Vertel aan die hand van onderstaande feite hoe ons God se liefde in die gemeente en die 
wêreld kan uitleef. 

Die kernboodskap van die Bybel is: God is liefde.•	
Tydens die skepping word Adam en Eva deur God in liefde geskep – so het Hy elkeen •	
van ons ook in liefde gemaak.
Ons sien ook God se liefde in die skepping, byvoorbeeld ’n mooi sonsondergang, die •	
volmaaktheid van ’n blom of ’n dier, ensovoorts.
Omdat ons God ken, kyk ons op ’n ander manier na die wêreld as wat ongelowiges •	
doen.
Ongelowiges weet nie wat ware liefde is nie – ware liefde is om selfs jou vyand lief te •	
hê.
As God se liefde in my is – •	
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sal ek alle mense met respek behandel.o 
sal my verhoudinge anders lyk as waaraan die wêreld gewoond is.o 
sal ek weet ander mense het behoefte aan liefde.o 
sal ek ander mense se belange bo my eie stel.o 
sal ek deel wil wees van die werksaamhede van die gemeente.o 
sal ek nie omgee om selfs ongewild by mense te wees nie.o 
sal ek besef dat swaarkry deel is van die lewe van ’n kind van God en dat God o 
my in liefde daardeur sal dra.

God se liefde is so groot dat sy Seun Jesus Christus aan die kruis gesterf het sodat ek •	
die ewige lewe kan hê.
Omdat die Heilige Gees in my woon, dra ek God se liefde soos ’n aflosstok by ’n •	
atletiekbyeenkoms oor aan almal om my. Ek kan slegs ’n wenner wees as ek liefde vir 
die volgende persoon aangee.

IETS BELANGRIK

Skerp die volgende in:

As God se liefde in my is –•	
sal ek alle mense met respek behandel.o 
sal my verhoudinge anders lyk as waaraan die wêreld gewoond is.o 
sal ek weet ander mense het behoefte aan liefde.o 
sal ek ander mense se belange bo my eie stel.o 
sal ek deel wil wees van die werksaamhede van die gemeente.o 
sal ek nie omgee om selfs ongewild by mense te wees nie.o 
sal ek besef dat swaarkry deel is van die lewe van ’n kind van God en dat God o 
my in liefde daardeur sal dra. 

IETS OM TE DOEN

Laat die kinders in kleiner groepe die skuinsgedrukte inleiding boaan Filippense lees. Dan 
lees hulle hoofstuk 1: 27 – 2: 4 en beantwoord saam die vrae in hul boeke. Kom weer as ’n 
klas bymekaar. Laat die kinders hul antwoorde lees, bespreek dit en gee die regte antwoorde 
waar nodig.

Hoe dink julle gaan jul lewens wees as jul•	  lewenswandel in ooreenstemming met die 
evangelie van Christus moet wees (1: 27)? (Voor jy antwoord, dink eers wat is die 
evangelie van Christus.) Die evangelie van Christus is: God het my so lief dat Jesus sy 
lewe vir my kom gee het. My lewenswandel is my manier van lewe. Omdat God uit liefde 
sy Seun ter wille van my gegee het, gaan ek uit liefde my lewe ook vir Hom en vir ander 
mense gee. Nou gaan ek uit dankbaarheid met alles wat ek dink en sê en doen God 
lief hê bo alles en almal en my naaste soos myself. (Ander soortgelyke antwoorde is 
ook aanvaarbaar.)

Waarom dink julle sou Paulus nie self by die gemeente kon uitkom nie? (Sien die •	
inleiding.) Paulus skryf hierdie brief terwyl hy in die gevangenis is. Hy weet nie of hy ooit 
weer ’n vry man sal wees nie. Hy was ook nie seker hoe lank hy nog in die gevangenis 
sou wees nie.

Wat het Paulus bedoel toe hy gesê het dat dit ’n voorreg is om Christus te dien deur vir •	



Hom te ly (1: 29)? (Dink in jou antwoord aan wat Christus vir ons gedoen het.) Christus 
het ons kom “dien” deur vir ons te ly tot die dood toe. Hy het in liefde “alles” vir ons 
gegee. As ons vir Hom gaan ly, gaan dit ons voorreg wees om deel van sy koninkryk te 
wees, om die ewige lewe te ontvang. Daarom is dit net ’n vreugde om uit dankbaarheid 
ook vir Hom te ly as dit nodig is.

Omdat die Christene in Filippi die troos in Christus ondervind het, hoe moet hulle die •	
blydskap van Paulus volkome maak (2: 1)? Deur eensgesind te wees.

Wat verstaan jy onder eensgesind wees? •	 Hulle moet “eenders” gesind wees, dit wil sê, 
dieselfde gesindheid hê.

Hoe dink jy, soos wie se gesindheid moet jul gesindheid wees? •	 Hul gesindheid moet 
dieselfde as Christus s’n wees.

Skryf uit verse 2 tot 4 net die woorde neer wat beskryf hoe daardie gesindheid moet •	
wees. Liefde, hart, strewe, nie selfsugtig, nie eersugtig, nederig, ander hoër ag, dink 
aan ander se belange.

Skryf nou in jou eie woorde watter gesindhede of geaardhede daar in ons lewenswandel •	
moet wees. Ons moet liefdevol wees, ’n hart vir ander se behoeftes hê, daarna strewe 
om liefde uit te leef, nie selfsugtig of eersugtig wees nie, nederig wees, ander hoër ag 
as jouself en dink aan ander se belange en iets daaraan doen.

BY DIE HUIS

DOEN

Laat die kinders by Les 2:

in hul eie woorde neerskryf –•	
hoe Paulus se geloof in God hulle inspireer om hul liefde vir God uit te leef.o 
wat van Paulus se lewe hulle inspireer.o 
hoe hulle hul liefde vir God elke dag prakties gaan uitleef.o 

LEER

Herinner hulle om die volgende stelling te leer:•	  Ons lewenswandel moet in 
ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus wees.
Laat hulle onderstaande feite gaan leer:•	

As God se liefde in my is –o 
sal ek alle mense met respek behandel.− 
sal my verhoudinge anders lyk as waaraan die wêreld gewoond is.− 
sal ek weet ander mense het behoefte aan liefde.− 
sal ek ander mense se belange bo my eie stel.− 
sal ek deel wil wees van die werksaamhede van die gemeente.− 
sal ek nie omgee om selfs ongewild by mense te wees nie.− 
sal ek besef dat swaarkry deel is van die lewe van ’n kind van God en dat − 
God my in liefde daardeur sal dra. 
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AFSLUITING

Lees of sing Gesang 334: 1-4. 

Beklemtoon die verloop van die lied, naamlik dat dit begin met God se liefde en oorloop na die 
laaste twee strofes waarin ons  sing dat God se liefde in ons lewens sigbaar moet word.

“God is Liefde!” juig ons harte,
en bedink wat liefde doen:
Dat Hy ons sy Seun gestuur het
om ons sonde te versoen.

Hy wat eerste liefgehad het,
het in liefde ons vergeef –
nou kan ons, uit God gebore,
uit dié bron van liefde leef!

Deur sy Gees, die wondergawe,
laat Hy wederliefde spruit;
en dié liefde – wat volmaak is –
dryf die vrees en selfsug uit.

As die Vader in sy liefde
dan die sondaar maak tot kind,
mag sy Seun al meer gestalte
in ons doen en late vind!

Sluit af met gebed. Vra een van die kinders of hy of sy bereid sou wees om af te sluit met 
gebed, doen dit self of reël vooraf met een van die ouderlinge.


