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DIE KERK WORD GROTER

Die hele wêreld hoor van Jesus
FASELES
ALGEMENE DOELSTELLING
Die kinders moet weet dat Christene oral in die wêreld van Jesus getuig.
SPESIFIEKE DOELSTELLING
Kennis
Die kinders moet weet −
•
•
•
•

dat alle mense skepsels van God is.
dat daar nog baie mense is wat nog nie van Jesus gehoor het nie.
dat ons die opdrag het om die evangelie van Jesus Christus aan alle mense te
verkondig.
wat ’n sendingopdrag is.

Gesindheid
Die kinders moet −
•
•

spontaan met ander mense oor Jesus wil praat.
bly wees oor mense wat tot geloof in Jesus kom.

Vaardigheid
Die kinders moet −
•

oral waar hulle gaan oor Jesus kan praat.

MEER INLIGTING (Handelinge 10, 11, 13, 16 en 19)
Die Jode het ’n Messias en ’n Verlosser verwag. Dit was daarom vir die Here se dissipels
makliker om eers met die Jode te praat, want hulle kon met hulle praat oor die verwagting van
die Messias, en dit op Jesus van toepassing maak. Dit het met baie gesprekke gebeur, onder
andere op pinkstersondag, voor die Joodse Raad, en op ander plekke.
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Na die dood van Stefanus (Handelinge 7), het baie gelowiges uit Jerusalem gevlug en in ander
dorpe gaan woon. Hulle het steeds op die Jode gekonsentreer. Eers met die gebeurtenis van
Filippus en die Etiopiër (Handelinge 8), en dié van Petrus en Kornelius (Handelinge 10), het die
apostels begin verstaan dat die evangelie vir alle mense bedoel is. Nadat Petrus die gelowiges
in Jerusalem vertel het wat in Joppe gebeur het met hom en Kornelius, lees ons: Toe die
gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê: “God het selfs mense
wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee” (Handelinge 11: 18).
Toe die dissipels begin om die evangelie aan ander mense te verkondig, word hulle apostels
genoem. Dit beteken gestuurdes.
In Antiogië, in Sirië, word gelowiges die eerste keer Christene genoem. Daar het hulle steeds
die Woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie (Handelinge 11: 19). Dit is eers
met Paulus se sendingreise dat doelbewus aan die heidene verkondig is. Die Jode het mense
wat ander gode aanbid het, heidene genoem. Paulus en Barnabas word vanuit Antiogië na die
heidennasies gestuur, en hulle vertrek op die eerste sendingreis. Hulle het ook met die Jode
in die sinagoges gepraat, maar later direk met die heidene. Baie het tot geloof gekom. Toe
hulle terugkeer van hulle reis af, was daar ’n meningsverskil onder die gelowiges in Jerusalem
oor die vraag of hulle die nuutbekeerdes vanuit die heidendom moes aansê om al die gebruike
uit die Ou Testament te onderhou. Die vergadering in Jerusalem het besluit dat heidene wat
Jesus as Here bely, nie nodig het om al die voorskrifte van die Jode na te kom nie. Hulle het
net enkele noodsaaklike voorskrifte aan die gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en
Silisië gestuur. Hulle moes nie afgodsoffers eet of onsedelik lewe nie (Handelinge 15: 2829).
Paulus het nog twee sendingreise onderneem en wou ook graag na Rome reis. Hy het eers
baie later as wat hy beplan het in Rome gekom. Hy het baie briewe aan die gemeentes, wat hy
op sy sendingreise gestig het, geskryf. Ons het van hulle in die Bybel. Van hulle is die briewe
aan die gemeentes in Rome, Korinte, Galasië, Filippi en ander. Tog was daar baie teenstand
van die Jode, maar ook van sekere gelowiges, wat steeds wou hê dat alle Christene die Joodse
gebruike moes nakom. Selfs Paulus en Petrus het op ’n keer met mekaar daaroor verskil,
toe Petrus nie meer saam met die gelowiges vanuit die heidendom wou eet nie. Ons lees in
Galasiërs 2 dat Paulus hom daaroor tereggewys het.
Paulus se sendingwerk het oor groot dele vanaf Asië tot in Europa gestrek. Hy het na Jerusalem
gegaan waar die Jode hom wou laat doodmaak. Hy het hom op ’n verhoor voor die keiser
beroep en is ’n paar jaar later eers na Rome geneem. Daar het hy aan die Joodse leiers sy
omstandighede verduidelik en aan hulle gesê: Julle moet nou goed verstaan dat God se
boodskap van redding na die heidennasies toe gestuur word. Húlle sal luister (Handelinge
28: 28). As gevolg van hierdie sendingwerk en die uitbreiding daarna na Wes-Europa, het ook
ons eie voorouers eeue gelede tot geloof gekom.
Die sendingopdrag van die Here is nog nie afgehandel nie. Daar is vandag nog baie mense
wat nie van Jesus gehoor het nie. Sommige van hierdie mense lewe in lande waar hulle nie
die evangelie mag hoor of die Bybel mag besit nie. Ander ongelowiges bly in ons eie land en
ook in ander sogenaamde Christelike lande. Van hulle het nog nooit van Jesus gehoor nie, of
het nog nie ’n Bybel gelees nie.
Ander het wel van Jesus gehoor, maar glo nie in Hom nie. Ons moet aan al hierdie mense die
evangelie verkondig.
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AANBIEDING
Jy het nodig:
•
•
•

Die Bybel.
Kaart van Paulus se sendingreise.
Prente van outydse vervoermiddels.

KOM ONS BEGIN
Vra die kinders uit oor die week se gebeure: vreugdes en hartseer. Bid vir die kinders se
behoeftes.
VANDAG LEER ONS
BEGIN SO
Die Here se dissipels het ’n sendingopdrag ontvang. Dit beteken dat die dissipels mense
moes gaan vertel van Jesus. Die mense moes verstaan dat Jesus die Verlosser en Saligmaker
is, die Messias wat sou kom.
IETS INTERESSANT
Maak ’n opsomming van MEER INLIGTING en dra dit aan die kinders oor.
IETS BELANGRIK
Skerp die volgende by die kinders in:
•
Die dissipels wat die evangelie aan mense verkondig het, is apostels genoem.
•
Apostels beteken gestuurdes – hulle is deur God gestuur.
•
Hulle het gaan preek oor Jesus, die Messias en Verlosser wat gekom het.
•
Hulle het siek mense gesond gemaak, asook duiwels uit mense uitgejaag.
•
Heel eerste het die apostels met die Jode gaan praat, want dit is makliker om eers met
die Jode te praat aangesien hulle reeds geweet het van die Messias en Verlosser wat
sou kom.
•
Later het die apostels begin verstaan dat die evangelie vir alle mense bedoel is en nie
net vir Jode nie.
•
Paulus het drie sendingreise onderneem.
•
Hulle enigste vervoermiddels was skepe, donkies, kamele en te voet.
•
Só is verskillende gemeentes gestig in Rome, Korinte, Galasië, Filippi en ander plekke.
•
Paulus het ook briewe geskryf aan die gemeentes wat gestig is.
•
Ons het van die briewe in die Bybel, naamlik Romeine, Galasiërs, Efesiërs, Korintiërs
en Tessalonisense.
•
As gevolg van hierdie sendingwerk het ons eie voorouers eeue gelede tot geloof
gekom.
•
Die sendingopdrag van die Here is nog nie afgehandel nie − daar is nog mense wat nie
van Jesus gehoor het nie.
•
Dit is ons taak as gelowiges om vir hulle wat nog nie glo nie, van Jesus te gaan vertel.
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IETS OM TE DOEN
•
•
•
•
•
•
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Verdeel in groepe, minstens een uit elke graad in ’n groep.
Laat hulle op die kaarte waarop Paulus se sendingreise aangedui word, kyk en mekaar
help om na die beste van hulle vermoë die regte antwoorde hieronder in te skryf.
Wys prentjies oor Bybelse vervoermiddels.
Bestudeer die kaarte tuis en verduidelik dit aan hulle in die klas.
Die kinders beantwoord die vrae oor Paulus se sendingreise.
Hulle voltooi die woordbou.

Vrae
•
•

Waar het Paulus se eerste sendingreis begin? Antiogië.
Noem twee dorpe waar Paulus tydens sy eerste sendingreis aangedoen het? Listra,
Derbe, Siprus, Antiogië in Pisidië.
Paulus se tweede sendingreis het hom na Filippi gelei. Wat het met Paulus en Silas in
Filippi gebeur? (Lees Handelinge 16: 16-34.) Hulle het in die tronk beland en uiteindelik
aan die tronkbewaarder en sy gesin die evangelie verkondig.
Met Paulus se derde sendingreis het hy in Efese gekom. Kyk op die kaarte of julle Efese
raaksien. Hoe lank het Paulus in die saal van Tirannus besprekings gehou terwyl hy in
Efese was? (Lees Handelinge 19: 1-10.) Twee jaar.
Watter soort vervoermiddels was in Paulus se tyd beskikbaar? Skepe, donkies, kamele
en te voet.

•
•
•

Woordbou
Laat hulle die geheime kodes gebruik om ’n woord te bou. Elke syfer stel ’n letter voor. Hulle
skryf elke letter neer en lees dan die woorde. Die woorde is die name van die briewe wat
Paulus geskryf het.

•
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GEHEIME WOORD

ANTWOORD

a) 11; 14; 3; 3; 1; 9; 4; 8; 7; 3;14 ;8; 3; 14

TESSALONISENSE

b) 10; 4; 6; 7; 8; 12; 7; 14; 6; 3

KORINTIëRS

c) 14; 2; 14; 3; 7; 14; 6; 3

EFESIëRS

d) 13; 1; 9; 3; 7; 14; 6; 3

GALASIëRS

e) 6; 4; 12; 14; 7; 8; 14

ROMEINE

Kom weer in die groot groep bymekaar en bespreek die antwoorde.

BY DIE HUIS
Laat hulle die volgende tuis gaan leer:
Wat is ’n sendingopdrag?

Dit is ’n opdrag wat die Here aan gelowiges gee om
die evangelie aan alle mense te gaan verkondig.
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Hoe het
versprei?

Paulus

evangelie

Paulus het die evangelie versprei deur middel van
sy sendingreise en sy briewe.

Aan watter gemeentes het hy die
evangelie versprei?

Aan die gemeentes in Rome, Korinte, Galasië,
Filippi en nog ander plekke.

Waar is die briewe opgeteken wat
Paulus vir die gemeentes geskryf
het?

Die briewe wat Paulus geskryf het, is in die Bybel
opgeteken.

Hoeveel sendingreise het Paulus
onderneem?

Paulus het drie sendingreise onderneem.

Hoekom is die sendingopdrag van die
Here nog nie afgehandel nie?

Vandag is daar steeds baie mense wat nog nie van
Jesus gehoor het nie. Dit is ’n opdrag aan Christene
om die evangelie van God aan alle mense te gaan
verkondig.

AFSLUITING
Sluit af met ’n gebed.
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