
ALGEMENE DOELSTELLING

Die kinders leer die hoofmomente van die geskiedenis van die vroeë kerk tot voor die 
Kerkhervorming.

SPESIFIEKE DOELSTELLINGS

Kennis

Die kinders moet weet wat die groot momente is wat die groei van die kerk in hierdie tydperk 
beïnvloed het.

Gesindheid

Die kinders moet dankbaar wees oor waar hulle vandaan kom sodat hulle nou kan besin oor 
waarheen hulle op pad is.

Vaardigheid

Die kinders moet in staat wees om aan te dui hoe die gebeurtenisse in die vroeë kerkgeskiedenis 
vandag nog belangrik is in die lewensverhaal van God se kinders.

MEER INLIGTING

Ons het in die vorige les gesien hoe die boodskap oor Jesus se opstanding verder en verder 
versprei het.
Die gelowiges het bymekaargekom en gemeentes gevorm.
Die gemeentes het gelowiges uitgestuur wat nog meer gemeentes op ander plekke gestig 
het.
So het die kerk van Jesus Christus begin werk aan die opdrag van Jesus.

Daar was baie gevare vir die gelowiges.
Die Joodse Raad en die Romeinse regering was so ’n gevaar en het aanhoudend probeer 
om die kerk te vervolg.
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8
DIE KERK BLY GROEI 

Die evangelie van Jesus Christus
kan nie stilgemaak word nie
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Daar was ook gevare van binne die kerk: Mense het die waarheid oor Jesus verdraai.
Hulle het gestry oor die feit of Jesus werklik uit die dood opgestaan het.
Die kerk het toe ’n geloofsbelydenis geskryf sodat dit vir almal duidelik kon wees wat die 
opstanding van Jesus beteken.

Later het gemeentes uit die ouderlinge van ’n gemeente ’n leier (biskop) aangewys.
Hierdie leiers het die Skrifte uitgelê en gepreek en in sinodes (vergaderings) met ander 
biskoppe vergader.
Teen die derde eeu na Christus het die kerk se getalle begin groei.
In plaas daarvan dat die kerk se groei deur gevare belemmer is, het dit gelyk of die kerk juis 
in hierdie tye van krag tot krag gaan. 
In gemeentes was daar die biskoppe (leiers), en saam met hulle die presbiters (ouderlinge) 
en diakens.
Die naam van presbiters het later verander na priesters.
Gemeentelewe is gekenmerk deur toewyding aan God en gelowige gesins- en 
huwelikslewe. 

Na ’n tyd van wrede vervolging van die kerk, het die Romeinse keiser Konstantyn in 313 nC 
tot geloof in Jesus gekom.
Konstantyn se bekering het veroorsaak dat die vervolging gestaak is.
Die Kerk van Jesus het later in 380 nC die staatskerk van die Romeinse Ryk geword.
In 381 nC aanvaar die kerk ’n tweede geloofsbelydenis.
Die kerk het wêreldwyd begin uitkring op die meeste van die groot kontinente.
Kloosters is gestig waar gelowiges hulleself van die wêreld onttrek het as ’n manier om hulle 
lewens uitsluitlik aan God te wy.
Hierdie gelowiges is monnike genoem.
Die monnike het ’n groot invloed op die kerk se geskiedenis gehad.
Kloosters het as skole vir kinders gedien en bygedra tot ’n geleerde en Christelike 
samelewing.

In die tyd van die Middeleeue (500-1500 nC) het die biskop van Rome ’n groter leiersrol 
gehad as die ander.
Hierdie biskop het as die pous bekendgestaan.
Hy het naas sy kerklike verantwoordelikhede ook ’n politieke leiersrol ingeneem.
In 800 nC word Karel die Grote deur die pous tot keiser van die Heilige Romeinse Ryk 
gekroon.
Na die dood van Karel die Grote het ’n moeilike tyd in die Romeinse Ryk aangebreek.
Politieke verdeeldheid, magsug en valsheid het die kerk baie swaar getref.
In hierdie tye was daar leiers wat hard probeer het om die kerk te hervorm.
Daar was vir ’n kort rukkie rustigheid.
Pous urbanus II begin in 1095 met kruistogte waar die kerk oorlog gemaak het om Palestina 
te verower.
Na ’n paar kruistogte is die Christene in 1291 uit Palestina verdryf.
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uit die geskiedenis van die kerk is dit baie duidelik dat God sorg dat sy kerk groei en lewe.
Sodra dit lyk of die kerk op die verkeerde pad begin loop, stuur Hy mense wat die verkeerde 
dinge raaksien en dit regstel.
Een van hierdie oomblikke wat vir ons Kerk baie belangrik is, was die Kerkhervorming van die 
16de eeu.
Die Protestantse Kerk, waarvan ons Kerk ook deel is, is die Kerk wat uit die Rooms-Katolieke 
Kerk hervorm het.

AANBIEDING

Jy het nodig

Die Bybel.•	
6 kaarte of papiere met die volgende daarop: •	 Amp van biskop, Keiser Konstantyn word 
’n Christen, Die kerk word Staatskerk, Karel die Grote word keiser, Kruistogte begin, 
Kerkhervorming.  Die kinders gaan hierdie kaarte of papiere uiteindelik by Les 10 op ’n 
tydlyn uitpak.

KOM ONS BEGIN

Begin met ’n gebed, of laat een van die kinders ’n gebed doen soos vooraf met hom of haar 
gereël.

HET HULLE ONTHOU?

Hersien die bekering van Paulus met die groep aan die hand van die vrae oor Saulus se •	
lewensverhaal.
Laat die kinders by hulle kaarte van die Middellandse See oopmaak.  Hulle het tuis van 4 •	
kleure Koki-penne gebruikgemaak om die drie sendingreise, sowel as Paulus se reis na 
Rome, te trek.  
Gebruik die volgende kaarte om te kontroleer of hulle die roetes reg aangedui het. (Kaarte •	
geneem uit Vosloo W, Van Rensburg F. 1993. Die Bybel in Praktyk. CUM)
Beklemtoon die groot effek van hierdie reise op die geografiese verspreiding van die •	
boodskap oor Jesus Christus.
Kontroleer of hulle die memoriseerteks ken.  •	 Hulle het almal elke dag getrou by die tempel 
bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met 
blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. (Handelinge 2: 46)
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VANDAG LEER ONS

BEGIN SO

Deel die klas in twee of meer kleiner groepe.•	
Verduidelik aan die groepe dat hulle een vir een ’n deel van die Bybel woordeliks aan •	
mekaar gaan oorvertel.
Die kategeet kies enige Bybelgedeelte met ongeveer 5 verse.•	
Laat die eerste kind die gedeelte uit die Bybel lees.  Sonder enige Bybel moet daardie kind •	
vir ’n volgende een in die groep vertel wat hy of sy gelees het.  Die volgende kind vertel dit 
weer oor aan die volgende kind, ensovoorts.
As die groepe by die laaste kind gekom het, laat hulle dan vir die groot groep vertel wat •	
hulle gehoor het, en vergelyk dit met die oorspronklike Bybelgedeelte − dit is groot pret.
Die doel van die oefening is om te ontdek dat ’n boodskap by mense nie altyd oorspronklik •	
kan bly nie.
Die Rooms-Katolieke Kerk het toegelaat dat mense die waarheid verdraai.•	

IETS INTERESSANT

Behandel die verloop van die geskiedenis van die kerk deur die besonderhede by MEER 
INLIGTING te gebruik.  Beklemtoon die volgende: 

Die boodskap oor Jesus se opstanding het verder en verder versprei.
Die Joodse Raad en die Romeinse regering het die hele tyd probeer om die kerk te vervolg.
Mense het die waarheid oor Jesus se opstanding verdraai.
Hulle het gestry oor die waarheid dat Jesus uit die dood opgestaan het.
Die kerk het toe ’n geloofsbelydenis geskryf oor wat die opstanding van Jesus beteken.
Gemeentes het ’n leier aangewys wat ’n biskop genoem is.
In gemeentes was daar die biskoppe (leiers), en saam met hulle die presbiters (ouderlinge) 
en diakens.
Die Romeinse keiser Konstantyn kom in 313 nC tot bekering.
Die vervolging is gestaak.
Die kerk van Jesus het later in 380 nC die staatskerk van die Romeinse Ryk geword.
Die biskop van Rome het as die pous bekendgestaan.
uit die geskiedenis van die kerk is dit baie duidelik dat God sorg dat sy kerk groei en lewe.
Sodra die kerk ’n verkeerde pad begin loop, kom stel God dit weer reg.
Een van hierdie regstellings was die Kerkhervorming van die 16de eeu.
Die Protestantse Kerk, waarvan ons Kerk ook deel is, is die Kerk wat uit die Rooms-Katolieke 
Kerk hervorm het.

IETS BELANGRIK

Plak die 6 kaarte of papiere met die volgende daarop•	  op die bord sodat die inligting vir 
hulle bekend raak: Amp van biskop, Keiser Konstantyn word ’n Christen, Die kerk word 
Staatskerk, Karel die Grote word keiser, Kruistogte begin, Kerkhervorming.  Die kinders 
gaan hierdie kaarte of papiere uiteindelik by Les 10 op ’n tydlyn uitpak.

IETS OM TE DOEN

Die klasaktiwiteit vir vandag bestaan uit ’n antwoordsoektog uit ’n letterblok.
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Deel die klas in groepies van 2, en laat die kinders die volgende opdrag uitvoer.

Gebruik hierdie letterblok om 15 antwoorde te soek en te omkring.  Die antwoorde kan af of 
dwars gelees word.  Die vrae is opgestel uit die besonderhede by MEER INLIGTING.

Gelowiges wat bymekaar kom, word só genoem. 1. Gemeente.
Een van die gevare vir gelowiges. 2. Romeinse regering.
Geskryf vir duidelikheid oor die betekenis van Jesus se opstanding. 3. Geloofsbelydenis.
’n Leier gekies vir die gemeente. 4. Biskop.
Vergadering van kerkleiers. 5. Sinode.
Hy is later ’n priester genoem. 6. Presbiter.
Hy kom in 313 nC tot geloof. 7. Konstantyn.
Gelowiges wat van die wêreld onttrek het, is so genoem. 8. Monnike.
Dit het as skole gedien vir kinders. 9. Kloosters.
Hy was die biskop van Rome. 10. Pous.
Hy word in 800 nC as keiser van die Romeinse Ryk gekroon. 11. Karel die Grote.
Gevegte om Palestina te oorwin. 12. Kruistogte.
Die Een wat die kerk laat groei en lewe. 13. God.
Dit was een van die belangrikste regstellings vir die kerk. 14. Kerkhervorming.
Ons is deel van hierdie kerk. 15. Protestant.

V F M K R D Q L J G C F M K L H Q N P J B

K H B W K E R K H E R V O R M I N G M S K

C J L P V S C D F L P R D u R B P R V F H

R N Q T V X N H G O D J J I H P R L X Q L

P J W Y R P Z Q W O N B I S K O P C T Z Y

R P H Z Z R M F C F L M K T J u Z G H W C

E C S I N O D E P S F K L O O S T E R S Z

S B N L Y T L H K B N V P G N K J M M F K

B K K A R E L D I E G R O T E B Q E X D P

I D X F W S Z P Q L Q F H E Z C L E N V X

T L R P M T K F D Y J R G D M O N N I K E

E K H T N A Y N V D C R T Z T V J T M J K

R O M E I N S E R E G E R I N G W E H Q V

J N P R Q T X W M N V Y B F M V M Y N R J

H V Q L V P T L K I C H P R Q J R V T F D

C F D P M J K O N S T A N T Y N Q R N B L
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BY DIE HUIS

LEER

Laat die kinders die Apostoliese Geloofsbelydenis gaan leer.•	

Apostoliese Geloofsbelydenis: 

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.

Hierdie week se vertroostingsteks is Jesus se woorde in Matteus 28: 20b: •	 …En onthou: Ek 
is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

AFSLUITING

Lees Gesang 478: 1-2.

Op vaste fondamente 
het God sy kerk gebou.
Apostels en profete 
het ons dit toevertrou:
Die Koning van die hemel
herskep deur Woord en Gees
verlorenes op aarde
dat hul sy volk kan wees.

Hy roep uit alle volke
’n volk vir Hom tesaam −
één in geloof en werke,
één in sy heil’ge Naam!
Hy gee die brood en beker,
Hy gee die heil’ge doop
om hulle te verseker:
Ek het jul duur gekoop!
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Sluit af met vers 4 as ’n gebed.

O Heer, skryf in ons harte
dat ons dit nooit vergeet,
al pynig ons die smarte
al martel ons die leed:
Die kruis van ons Verlosser
sluit vergesigte oop!
In ’n verwarde wêreld 
bring dit weer vaste hoop! Amen.


