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ALGEMENE DOELSTELLING

Die kinders moet weet God vergewe onbeperk en maak van ons nuwe mense.

SPESIFIEKE DOELSTELLING

Kennis

Die kinders moet weet –
alle mense is sondaars.•	
mense kan nie self hul sonde wegneem nie.•	
God neem al ons sonde weg deur Jesus Christus.•	
deur Jesus Christus is ons nuwe mense.•	

Gesindheid

Die kinders moet dankbaar wees dat God altyd vergewe as daar berou is.
 
Vaardigheid

Die kinders moet in staat wees om op te noem hoe Jesus hulle verander.

MEER INLIGTING (Johannes 13: 37; Johannes 18: 10, 15-18, 25-27; Johannes 21: 15-19)

Een van Jesus se dissipels se naam was Simon. Hy was ’n visserman. Jesus het Simon se 
naam later verander na Petrus. Petrus beteken rots. Petrus was baie voortvarend – hy het nie 
altyd gedink voor hy iets gedoen het nie. Hy het gewoonlik te gou iets gesê wat hy later dalk 
nie sou sê nie. Hy het vir Jesus gesê dat hy Hom oral sou volg en dat hy Hom nooit in die steek 
sou laat nie. ’n Mens sou kon sê dat Petrus ook voor op die wa was. Hy het gou kwaad geword. 
Toe die soldate vir Jesus gevange geneem het, het Petrus sommer sy swaard uitgepluk en een 
van die soldate se oor afgekap. Jesus het op ’n keer vir Petrus gesê dat hy Hom drie keer in 
die steek sou laat die nag waarin Jesus verraai sou word. Petrus het gesê dat hy eerder sou 
doodgaan voor hy dit sou doen. Nadat hulle vir Jesus gevang het, het Petrus drie keer gesê 

17
VERGEWING VAN SONDE 

Jesus maak my ’n nuwe mens
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hy ken Jesus nie. Om soos Petrus te maak, is om iemand te verloën. Ons verwag dat Jesus vir 
Petrus kwaad sou wees en hom nie meer sou wou hê as sy dissipel nie. 

Petrus het gehuil, hy was jammer oor wat hy gedoen het. Jesus het Petrus se sonde vergewe. 
Jesus het ons sonde ook vergewe toe Hy vir die sonde van alle mense gesterf het.

Jesus het Petrus se lewe verander. Hy was nie meer net ’n gewone visserman nie, maar ’n 
visser van mense. Hy sou vir mense van Jesus vertel. Jesus het Petrus se hart verander. 
Hy het ’n hart vol liefde gekry. Hy sou voortaan ’n herder wees. Hy sou God se kinders 
oppas.

AANBIEDING

Jy het nodig

’n Foto van jou toe jy ’n baba was – die kinders bring ook hul babafoto’s.•	
’n Groot boks waarop A4-bladsye geplak kan word. Pak die boks vol boeke of stene sodat •	
’n mens dit moeilik kan omdraai. Verseël die boks stewig en trek dit oor.
Twee A4-bladsye: een met die naam Petrus en die ander met die naam Simon groot daarop •	
geskryf.
Die volgende sketse wat jy uit jou boek vergroot (indien nodig) en fotostateer: •	

’n Net met visse.o 
’n Herder wat sy skape oppas.o 
’n Groot mond en ’n swaard.o 
’n Groot hart  en ’n herderstaf. o 

Die Bybel oop by Johannes 21: 15-17.•	

KOM ONS BEGIN

Laat hulle die Ons Vader-gebed hardop saam met jou bid.

Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.
Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen. 

HET HULLE ONTHOU?

Vra die volgende vrae om vas te stel of hulle die regte woorde onderstreep het – help waar •	
nodig.
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Van wie het ons verlede keer geleer wat die Christene erg vervolg het? o (Paulus.)
Waarheen was hy op pad toe hy tot bekering gebring is? o (Damaskus.)
Hoe was Paulus se lig voordat die Here aan hom verskyn het? o (Dood.) 
Hoe was Paulus se lewe nadat God sy lewe verander het? (o Nie meer donker nie.) 
Doen Paulus uit dankbaarheid goeie of slegte werke? o (Goeie werke.)

Laat ’n paar van die kinders lees wat hulle geskryf het oor wat hulle gaan doen sodat hul •	
liefde vir God gesien kan word. 
Laat ’n paar van hulle lees wat hulle gedoen het om hul liefde te bewys.•	
 

VANDAG LEER ONS

BEGIN SO

Almal van ons verander. Ons word groot. As ’n mens na ’n foto kyk van toe jy ’n baba was en jy 
kyk nou na jouself, lyk jy heeltemal anders as toe. 

Maak seker elke kind se naam is agter op sy of haar foto.•	
Neem die foto’s in en skommel hulle deurmekaar.•	
’n Kind mag nie sê as dit sy of haar eie foto is nie.•	
Wys die foto’s een vir een en laat hulle raai wie op die foto is. •	

Julle sien, ons sukkel om mekaar te herken, want ons het baie verander. Vandag gaan ons ook 
leer van iemand wat verander het.

IETS INTERESSANT

Plak die papier met die naam Simon bo-op die boks.•	
Plak die prent met die net en visse voor op die boks.•	
Plak die prent met die mond en die swaard op een van die ander kante van die boks.•	

Gebruik MEER INLIGTING hierbo en vertel wie Petrus was en wat hy gedoen het. Wys telkens 
na die boks as jy van iets lees wat daarop geplak is.

IETS BELANGRIK

Skerp die volgende weer in:
Een van Jesus se dissipels se naam was Petrus. •	
Hy het baie foute gehad.•	
Hy het gesê dat hy selfs sy lewe vir Jesus sou gee. •	
Toe Jesus gevang is, het Petrus een van die soldate se oor afgekap. •	
Nadat hulle vir Jesus gevang het, het Petrus drie keer gesê hy ken Jesus nie.•	
Ons sê Petrus het Jesus verloën.•	
Petrus was jammer oor wat hy gedoen het. •	
Jesus het Petrus se sonde vergewe. •	
Jesus het ons sonde ook vergewe. •	
Jesus het Petrus se hart verander. •	
Hy sou voortaan ’n •	 herder wees wat God se kinders oppas.
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IETS OM TE DOEN

Kom ons kyk hoe Jesus Simon se lewe verander het.•	

Laat een van die kinders wat gewillig is, die boks kom omdraai.o 
Laat hy of sy vir die kinders sê hoe swaar die boks is – amper soos ’n rots!o 
Jesus het Simon se naam verander na Petrus – dit beteken rots.o 
Plak die woord o Petrus aan die kant wat nou bo is. 
Lees Johannes 21: 15-17 uit die Bybel.o 

Petrus was eers ’n visserman – Jesus maak hom nou ’n herder. Plak die prent met die •	
herder en sy skape aan die oorkant van die net vol visse.

Eers het Petrus baie gepraat en sommer maklik baklei – Jesus help hom om mense lief te •	
hê en te versorg. Plak die hart en die herderstaf oorkant die prent met die swaard.

Beklemtoon weer die volgende: Petrus het ’n hart vol liefde gekry. Hy pas God se kinders •	
op en versorg hulle soos ’n goeie skaapwagter.

BY DIE HUIS 

Doen

Laat hulle tuis vir hul gesin gaan vertel hoe Jesus Petrus se lewe verander het.•	
Laat hulle vir Petrus wat jammer is omdat hy Jesus verloën het, gaan teken.•	
Laat hulle hierdie woorde gebruik en die sinne voltooi: •	 kruis; Simon; herder; nuwe; liefde; 
Petrus; kwaad; rots; swaard; visse.

Jesus het ’n dissipel gehad met die naam .......... o (Simon).
Hy was eers ’n visserman wat .......... o (visse) gevang het.
Simon het vinnig .......... o (kwaad) geword. Hy het sommer sy .......... (swaard) uitgepluk 
en baklei.
Jesus het hom ’n .......... o (nuwe) mens gemaak.
Jesus het Simon se naam verander na .......... o (Petrus) wat .......... (rots) beteken.
Jesus het vir ons almal aan die .......... o (kruis)  gesterf.
Petrus was nou ’n .......... o (herder) met ’n hart vol .......... (liefde).

Leer

Laat hulle die volgende feite gaan leer:
Petrus het baie foute gehad.•	
Hy het gesê dat hy selfs sy lewe vir Jesus sou gee. •	
Nadat Jesus gevang is, het Petrus drie keer gesê hy ken Jesus nie.•	
Ons sê Petrus het Jesus verloën.•	
Petrus was jammer oor wat hy gedoen het. •	
Jesus het Petrus se sonde vergewe. •	
Jesus het ons sonde ook vergewe. •	
Jesus het Petrus se hart verander. •	
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AFSLUITING

Laat een van die kinders met wie gereël is Gesang 543: 1 uit jou boek of uit die Liedboek •	
voorlees:

Here Jesus, ek is klein,
maak U self my lewe rein.
Laat ek altyd van U leer;
laat ek grootword tot u eer.
O Jesus, neem my,
o Jesus, lei my,
o Jesus, sterk my
en vorm my tot u eer.

Laat ’n ander kind met wie vooraf gereël is, bid en die Here vra om hulle almal vissers van •	
mense te maak met harte vol van liefde.
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