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VAS 101
Konnekteer
Ons het almal behoeftes en begeertes. Behoeftes is die dinge waarsonder ons 
nie kan leef nie. Begeertes is die dinge waarvan ons sal hou om te besit.  Wat is 
sommige van jou behoeftes? Wat is sommige van jou begeertes? Daar is baie 
dinge wat ons nodig het en wat ons begeer, maar partykeer fokus ons soveel op 
ons behoeftes en begeertes dat ons vergeet van ons verhouding met God. Om te 
vas laat ons meer op God fokus deur ons behoeftes en begeertes eenkant te sit.

Wat is vas?

Wanneer ons vas, hou ons vir ‘n tydperk op om ‘n aktiwiteit te doen (gewoonlik 
om te eet) sodat ons meer op God kan fokus. Indien ons nie kan vas deur nie te 
eet nie, kan ons vas deur op te hou om verskillende media te gebruik (bv televisie, 
video speletjies, tegnologiese toestelle, internet).  In plaas daarvan om te eet of 
toestelle te gebruik, bring ons tyd met God deur. Dit beteken dat ons bid, die Here 
aanbid en die Bybel lees.  Hierdie aktiwiteite help ons om in ons verhouding met 
God te groei. 

Wanneer ons ouers met ons praat, behoort ons aandag aan hulle te gee en na 
hulle te luister.  Deur te vas help dit ons om aandag aan God te gee en na Hom te 
luister.  Om te vas help dat ons aandag nie afgelei word nie. Ons sê vir God, “Ek 
luister na U, want U is my Vader. Ek vertrou op U.”

Jesus het ons ‘n voorbeeld van vas in Matteus 4 gegee. Jesus het geweet dat Hy 
krag nodig sou hê om Sy werk te doen. Hy het daarvoor voorberei deur vir 40 
dae in die woestyn te vas. Gedurende hierdie tyd het die vyand genaamd Satan 
probeer om hom in die versoeking te lei deur vir Hom te sê om sekere dinge te 
doen.  Wat Jesus vir die vyand gesê het is die waarheid wat vir ons ook krag kan 
gee wanneer ons vas.

“’n Mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het is 
om te leef van elke woord uit God se mond.”  ^Matt 4:4 NLT



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Grootvi

VOORDAT DAAR GEVAS WORD
1. BID

Lees die Bybel voordat jy vas. Vra die Heilige Gees vir leiding in jou gebede. 
Skryf  spesifieke gebedsversoeke neer vir familie, vriende, die kerk en 
die nasie.

2. VERBIND JOUSELF DAARTOE

Bid oor die soort vas wat jy wil doen en verbind jouself voor die tyd daartoe.  
Vra God vir genade om jou te help om jou besluit deur te voer.  Vra ook vir 
jou ouers en, indien nodig, jou dokter of jy ‘n spesifieke tipe voedselvas 
mag doen. 

3. TREE OP

Indien jy gaan vas deur nie te eet nie, begin deur kleiner porsies te eet ‘n paar 
dae voordat jy begin om te vas.  Vermy soet en vetterige kos. Vra iemand om 
jou gebedsvennoot gedurende die vas te wees.

TERWYL JY VAS
1. FOKUS

Maak tyd om God se Woord te lees en om te bid.  Hierdie dagstukke sal vir 
jou help terwyl jy vas.  Luister na God se stem en doen wat die Heilige Gees 
vir jou sê.

2. BID

Indien moontlik, sluit aan by ten minste een gebedsvergadering by jou kerk.  
Bid vir familie, vriende, die kerk, pastore en die nasie. Bid ook vir die werk wat 
in die kampusse en in ander lande gedoen word.



  VAS 101 vii

3. MAAK VOL

Indien jy ‘n voedselvas doen, lees die Bybel en bid gedurende maaltye.  Drink 
baie water en rus soveel moontlik.  Hou in gedagte dat jy fiesies swak, moeg, 
ongeduldig of geïrriteerd mag voel.  Indien jy ‘n ander tipe vas doen, lees 
die Bybel en bid gedurende die tyd wat jy gewoonlik die aktiwiteit sou doen 
waarvan gevas word. (bv na sosiale media te kyk of video speletjies te speel) 

NA DIE VAS
1. EET

Indien jy gevas het deur op te hou het om kos te eet, begin om geleidelik 
vastevoedsel in jou dieët te hervestig. Jou liggaam het tyd nodig om weer by 
‘n normale dieët aan te pas. Begin met vrugte, vrugtesappe, slaai. Voeg dan 
nog groente by. Eet klein porsies regdeur die dag.  Jy mag in die versoeking 
gestel word, maar probeer om  nie dadelik gemorskos en lekkergoed te eet 
nie.  Indien jy ‘n ander tipe vas gedoen het, onthou wat God vir jou gewys het 
toe jy tyd met Hom deurgebring het. Pas dit wat jy gedurende die vas geleer 
het in jou allerdaagse lewe toe.

2. BID

Moenie ophou om te bid nie!  Vertrou dat God weet wat Hy doen en dat Hy 
Sy beloftes sal nakom.  Moenie ophou om in God te glo nie en luister die hele 
jaar na Sy stem. Bly in geloof en verwag dat God jou gebede sal beantwoord.



ONS PLAN
Dag 1

OPSIES VIR VAS FAMILIELEDE
Skryf die name neer van die ouers en kinders wat vandag 
hierdie tipe vas sal doen.

 Sosiale Media Vas

 Toestel Vas

 Slaan een maaltyd oor

 Ander: 

Dag 2

OPSIES VIR VAS FAMILIELEDE
Skryf die name neer van die ouers en kinders wat vandag 
hierdie tipe vas sal doen.

 Sosiale Media Vas

 Toestel Vas

 Slaan een maaltyd oor

 Ander: 

Dag 3

OPSIES VIR VAS FAMILIELEDE
Skryf die name neer van die ouers en kinders wat vandag 
hierdie tipe vas sal doen.

 Sosiale Media Vas

 Toestel Vas

 Slaan een maaltyd oor

 Ander: 



  ONS PLAN ix

Dag 4

OPSIES VIR VAS FAMILIELEDE
Skryf die name neer van die ouers en kinders wat vandag 
hierdie tipe vas sal doen.

 Sosiale Media Vas

 Toestel Vas

 Slaan een maaltyd oor

 Ander: 

Dag 5

OPSIES VIR VAS FAMILIELEDE
Skryf die name neer van die ouers en kinders wat vandag 
hierdie tipe vas sal doen.

 Sosiale Media Vas

 Toestel Vas

 Slaan een maaltyd oor

 Ander: 



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Grootx

ONS IS DANKBAAR AAN DIE 
HERE VIR . . .
Hoe het God ons gebede in 2022 beantwoord?



  ONS PLAN xi

VIR 2023, SAL EK DIE HERE 
UITSOEK EN HOM IN AL HIERDIE 
AREAS VERTROU . . .
Wat is jou gebedsversoeke vir die jaar?

My familie (bv goeie gesondheid vir ouers en sibbe)

My Skool (bv goeie punte)

My vriende (bv dat my vriende deur Jesus tot redding kom)

Ander (bv dat meer mense deur Jesus tot redding kom)

Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem 
en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar 
twee of drie in My Naam saam is, daar is Ek by hulle.”  ^Mattheus 18:19



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Grootxii

BID IN PAARTJIES
Elke familielid bid saam met ‘n ander familielid of ‘n vriend. Skryf die gebedsmaat se naam langsaan 
elke familielid se naam.

FAMILIELID GEBEDSMAAT



Weet julle?
Dat Every Nation in 80 nasies van die wêreld is?

Vir watter nasie lei God vir jou om te bid?  Vra vir God hoe Hy julle gesin kan 

gebruik om ‘n seëning vir daardie nasie te wees en dat die evangelie daar 

verkondig sal word.

Bid dat God deure sal oopmaak sodat nog Every Nation gemeentes in die 

oorblywende 115 nasies geplant sal word. 

“Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die 
aarde as u besitting.” ^Psalms 2:8





KONNEKTEER

Kom ons kyk na sommige alledaagse tekens. Raai wat die betekenis van 
elkeen is.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Het ons almal korrek beantwoord? Kom ons vind uit nadat ons vandag se 
Bybelstorie gelees het.

Inleiding

Die doel van  
wonderwerke



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot2

Hoekom dink jy dat ons sulke tekens nodig het?  Hulle is veronderstel om ‘n 
sekere ding of  plek aan ons uit te wys.

LEES DIE WOORD

“Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige 
Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie. Die wat bymekaargekom 
het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel 
weer oprig?

En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede 
te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie; maar julle sal krag 
ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies 
wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die 
uiterste van die aarde.”  ^HANDELINGE 1:5-8 

In hierdie storie het Jesus vir sy volgelinge instruksies en aanmoediging gegee 
voordat Hy hemel toe gegaan het.  Ons sien ook in Matteus 28 hoe Jesus vir 
hulle beveel het om dissipels van alle nasies te maak.  Verbeel jou hoe dit sal 
wees om mense van oral in die wêreld van Jesus te vertel!  Hoeveel mense dink 
jy kan jy van Jesus vertel?  Om staat te maak op hul eie vermoëns het dit vir 
‘n klein groepie dissipels soos ‘n onmoontlike taak gelyk. Gelukkig is alles vir 
God moontlik.

“Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te 
wonderbaar wees?” ^JER 32:27 

“Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God 
moontlik.” ^LUKAS 18:27 

Handelinge 1 sê vir ons dat Jesus belowe het dat die Heilige Gees by hulle sou 
wees wanneer hulle ander van Hom vertel. Die Heilige Gees sou vir hulle lei en die 
krag gee om ander te vertel wat Jesus gedoen het.  Hierdie “krag” verwys na die 
wonderbaarlike krag wat net vanaf God kom en nie van die mens af nie.

Wat is wonderwerke en hoekom is hulle belangrik?  Wonderwerke is 
buitengewone gebeurtenisse wat nie deur die wette van die natuur en die 
wetenskap verduidelik kan word nie en ons verstaan dat dit die werk van God is.



Inleiding: Die doel van wonderwerke 3

Wonderwerke is van die verstommende maniere hoe God buite die normaal 
in ons daaglikse lewens betrokke raak.  Wanneer die evangelie in die boek 
van Handelinge verkondig was het dit dikwels met ‘n wonderwerk van God 
gepaard gegaan.

Alhoewel wonderwerke groot en bonatuurlik voorkom, is hulle nie bedoel 
om die einddoel te wees nie. Ons is nie veronderstel om net alleenlik met die 
wonderwerk tevrede te wees nie.  Wonderwerke is tekens wat vir ander mense 
wys wie Jesus is en wat Hy gedoen het.

Hierdie wonderbaarlike krag is tot vandag toe nog steeds aanwesig.  God tree 
nog steeds tussenbeide deur Homself bekend te maak deur wonderwerke.  Hy 
hou daarvan om wonderwerke te doen om sodoende oor die waarheid van die 
evangelie te getuig.

In die komende dae, gedurende ons tyd van gebed en vas, gaan ons uit 
Handelinge van baie wonderwerke lees, wat jou met verwondering en ontsag van 
Sy krag, liefde en teenwoordigheid sal vervul.



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot4

GESELS SAAM

Ouers aan Kinders
2–6 jaar oud
 Î Het jy ooit ‘n wolk of reënboog in the lug gesien?

 Î Kan jy ‘n wolk of reënboog maak?

7–12 jaar oud
 Î Wat is die mees verstommende ding wat jy al in die natuur 

gesien het?

 Î Hoe kom die son op en hoe sak dit elke dag?

 Î Wat is iets van God kan doen, wat die mense nie kan doen nie?

Kinders aan Ouers
 Î Wat is die wonderlikste ding wat jy kan doen?

 Î Het jy al ‘n wonderwerk in jou lewe ervaar? Wat was dit?

God gebruik wonderwerke om ons na iets groter te verwys – ‘n liefdevolle 
verhouding waar ons God liefhet en Hom aan ander bekend maak.  Hy bied 
vandag hierdie selfde krag en liefde aan ons. Wil jy dit ontvang en hierdie 
waarheid met ander deel?



Inleiding: Die doel van wonderwerke 5

BID

Liewe Here, Ek aanbid U omdat U Almagtig is. Dankie vir al die 
wonderwerke wat daagliks om my gebeur. Dankie dat U die Heilige Gees 
aan my gegee het, wie my sal help om ander mense van U en U liefde vir 
hulle te vertel.

ONTDEK

Haas in ‘n Hoed
Die hoed truuk is ‘n klassieke towerkuns 
truuk waar ‘n kulkunstenaar ‘n item 
(gewoonlik ‘n haas of ‘n bos blomme) uit 
‘n oënskynlike leë hoed (keil) sal uithaal. 

Die eenvoudigste manier is om die 
hoed (keil) op ‘n tafel of laaikas te sit, 
wat spesiaal daarvoor gemaak is. Beide 
die hoed en die oppervlak waarop dit 
geplaas is het ‘n weggesteekte gedeelte 
binne-in, waardeur ‘n voorwerp wat in 
‘n kompartement in die tafel of laaikas 
uitgetrek kan word.

Alternatiewelik kan die kulkunstenaar ‘n item wat in sy/haar mou 
weggesteek is, deur bedrieëry van die hand, produseer. Hierdie metode 
elimineer die nodigheid om die hoed op ‘n oppervlak te plaas en laat die 
kulkunstenaar toe om die hoed aan ‘n lid van die gehoor te gee om dit te 
inspekteer. Om ‘n haas uit ‘n hoed te haal deur niks anders as bedrieëry van 
die hand te gebruik nie is egter ‘n baie moeiliker truuk.



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot6

Hierdie truuk is tradisioneel vir kinders gedoen omdat dit ‘n basiese truuk is wat 
met eenvoudige verhoogstutte gedoen kan word.

Louis Comte was een van die vroegste towerkunstenare wat ‘n haas uit ‘n hoed 
kon haal. Hy het hierdie towerkuns truuk in 1814 gedoen.

Towerkuns word vir vermaak deur bedrieëry van die hand gedoen.  Mense is in 
verwondering oor die vinnige handbewegings en snaakse stories, maar in realiteit 
is dit net illusies.  Wonderwerke, aan die anderkant, word deur God gedoen en 
kan nie deur mense gedupliseer word nie.  Wonderwerke wys vir ons dat God 
mag het en hulle lei ons na Hom en Sy Koninkryk.

Answers to the Connect activity: Restroom, Parking, Elevator, Escalator, Pedestrian Crossing



KONNEKTEER

Laat die volwassenes “Kon’nichiwa!” sê

Weet jy wat ek nou gesê het?

Ek het “hallo” in Japanees gesê!

Dink jy dat dit “cool” is?

Kan jy dit sê?

Laat die kinders 
“Kon’nichiwa” sê.

Volwassenes sê: “Mooi so!  Julle leer vinnig”

Vir vandag se aktiwiteit gaan ons leer hoe om “hallo” in verskillende tale te 
sê. Die tabel op die volgende bladsy wys 3 kolomme.  In die eerste kolom 
sien ons die woord wat gebruik word om te groet en in die tweede kolom 
kan ons sien hoe om dit korrek uit te spreek.  Die derde kolom wys die 
woord “land”.  Hoekom dink jy dat die lande se name nie ingeskryf is nie?  
Dit is omdat ons moet raai aan watter land die taal behoort. Uitdagend, nê?  
Moenie bekommerd wees nie, die klein vlaggies binne-in die boksies sal vir 
ons leidrade gee. Kom ons begin! 

Dag 1

Pinksterfees



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot8

WOORD WAT 
GEBRUIK WORD 

OM TE GROET

HOE OM DIT UIT 
TE SPREEK

LAND

Nǐ hǎo! “nee haow”  

Ciao! “chau”  

Hola! “o·la”  

Annyeonghaseyo! “an·yong·ha·se·yo”  

S̄wạs̄dī “sah·wah·dee”  

Namaste “na·muh·stay”  

Noudat ons weet hoe om in ‘n paar ander tale te groet, kan ons dit gebruik 
om ons maats te groet.  Dink jy dat ons al die lande waaruit hierdie tale 
vandaan kom korrek geraai het? Ons sal uitvind nadat ons die Bybelstorie 
gelees het en die toepassing gedoen het.



Dag 1: Pinksterfees 9

LEES DIE WOORD

Miskien wonder jy waarom ons oor verskillende tale gepraat het. Dit het iets te 
doen met vandag se Bybelstorie.  Kom ons lees Handelinge 2:1-8,14:

“En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal 
eendragtig bymekaar.En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n 
geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe 
is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen 
van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin 
spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 
En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke 
nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte 
saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie 
taal spreek; en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is 
almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen 
in ons eie taal waarin ons gebore is?” ^HANDELINGE 2:1-8 

Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle 
toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle 
weet, en luister na my woorde.” ^HANDELINGE 2:14  

Die storie wat ons nou gelees het is die vervulling van Jesus se belofte aan sy 
dissipels voordat hy na die hemel opgevaar het. Onthou jy nog ons vorige les – 
Jesus het in Handelinge 1:8 gesê:

“maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle 
sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en 
tot aan die uiterste van die aarde.”^

Dit is presies wat gebeur het toe die dissipels gedurende pinksterfees saam was.



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot10

Soos die storie vertel, was al die dissipels saam in een plek toe daar skielik die 
geluid was van ‘n geweldige rukwind wat uit die hemel gekom het en die hele huis 
waar hulle gesit het, gevul het. Daarna het die dissipels iets gesien wat soos vuur 
in die vorm van tonge gelyk het en wat bo-op hulle koppe verskyn het.  Toe, een 
vir een, het die dissipels begin om die onmoontlike te doen – hulle het in 
verskillende tale wat hulle nie voorheen geken het nie, gepraat. Om dit eenvoudig 
te stel, hulle het ‘n taal gepraat wat hulle nie geleer het of kon verstaan nie. Hoe is 
dit moontlik en wat was die doel daarvan?

Hierdie wonderwerk om in ‘n ander taal te kan praat is deur die krag van die 
Heilige Gees moontlik gemaak.  Hy het die onmoontlike gedoen.  Maar, wat was 
die doel van hierdie verstommende wonderwerk?

Baie Jode vanaf oral in die wêreld was daardie dag in Jerusalem teenwoordig.  
Hulle het gekom om die Pinksterfees te vier.  Hierdie Jode kon algemene Grieks 
praat wat die algemene internasionale taal van daardie tyd was. Hulle kon ook 
die taal praat wat deur die Jode in Jerusalem gepraat is.  Hulle kon egter ook die 
taal praat van die nasies waar hulle gewoon het.

Toe die dissipels, wie meestal afkomstig was van die provinsie van Galilea, die 
verskillende tale van die nasies gepraat het sonder dat hulle dit geleer het, was 
hierdie Jode van oral oor verstom. Dit was ondenkbaar dat hierdie eenvoudige 
Jode van die provinsie sou geweet het hoe om die verskillende tale van 
nasies wat ver weg was, te praat.  Dit was inderdaad ‘n wonderwerk.  Hierdie 
wonderwerk het vir Petrus die geleentheid gegee om die goeie nuus van Jesus 
aan die skare wat daar bymekaar gekom het, te verkondig.  Meer as 3000 mense 
het in Jesus geglo en deel van die kerk geword.



Dag 1: Pinksterfees 11

Dit is verstommend wat die Heilige Gees kan doen! God, die Heilige Gees, 
is God se geskenk aan gelowiges.  Op Sy beurt, gee die Heilige Gees gawes 
aan gelowiges en Hy doen ook wonderwerke om ons te help om ander 
mense van Jesus te vertel.  In ‘n wêreld wat deur 7.75 biljoen mense 
bewoon word, is daar ‘n groot getal mans, vrouens en kinders van ander 
nasies wat nog nie van Jesus Christus gehoor het nie.  Wil jy die uitdaging 
aanneem om ‘n getuie van Christus vir hulle te wees?  Indien wel, vra die 
Heilige Gees om vir jou die krag te gee om dit te doen.  Die gawe wat in 
daardie tyd vir die dissipels beskikbaar was, is dieselfde gawe wat vandag 
vir ons beskikbaar is.

GESELS SAAM

Ouers aan Kinders
2–6 jaar oud
 Î Wie het die dissipels in verskillende tale laat praat?

 Î Dink jy dat die Heilige Gees Almagtig is?

7–12 jaar oud
 Î Hoe voel jy oor die feit dat jy weet dat daar nog mense oral in die 

wêreld is wat nie van God weet nie?

 Î Wil jy die gawe van die Heilige Gees ontvang? Hoekom?

Kinders aan Ouers
 Î Het jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe ondervind?

 Î As gesin, hoe kan ons effektiewe getuies van Jesus wees aan die 
mense rondom ons?

God het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te bemagtig om dit te doen 
wat ons nie op ons eie kan doen nie. Op watter manier wil jy hê dat Hy jou 
moet help? Wees dapper en vra vir God!



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot12

BID

Liewe Here, dankie dat U duisende jare gelede U Heilige Gees gestuur het om die 
dissipels te bekragtig.  Soos hulle, vra ons dat U Heilige Gees oor ons sal kom om 
ons te bekragtig om effektiewe getuies vir Jesus vir ander mense te wees, veral 
aan dié wat ons in die toekoms mag teëkom wat nie dieselfde taal as ons praat 
nie. In Jesus se naam. Amen.

ONTDEK

Het jy geweet dat afgesien van hierdie wonderlike gawe van party gelowiges om 
in ‘n ander taal te kan praat, die Heilige Gees ook ander gawes vir God se 
volgelinge wat begeer om dit te ontvang, kan gee. In 1 Korintiërs 12:8-10 word 
daar genoem dat die Heilige Gees eweneens die geestelike gawes van wysheid, 
kennis, geloof, genesing, werking van kragte, profesie, onderskeiding van geeste 
en uitleg van tale kan gee.  Hierdie gawes word vir ons gegee sodat ons ons 
Godgegewe missie kan vervul om Sy koninkryk in die wêreld uit te brei. Dit is die 
Heilige wat kies watter gawes om vir verskillende mense te gee.  Ons kan vir Hom 
vra vir geestelike gawes en indien dit Sy Wil is, sal Hy dit vir ons gee.

Answers to the Connect activity: China, Italy, Spain, South Korea, Thailand, India



KONNEKTEER

Berei voor:
 Î ‘n pleister

 Î ‘n prent van ‘n dier, 
strokiesprent karakter, of 
‘n persoon

 Î ‘n oogklap

Wat om te doen:
 Î Plak ‘n groot prent van ‘n 

dier, strokiesprent karakter 
of ‘n persoon op die muur.

 Î Plak die pleister op die hart 
van die dier of persoon in 
die prent

 Î Staan ongeveer 5 armlengtes weg van die prent.

 Î Blinddoek een kind op ‘n slag en gee vir hulle die pleister

 Î Kyk wie die naaste daaraan kan kom om die pleister op ‘n aangewese 
plek op die prent te plak.

Medisyne en pleisters help ons om gesond te word, maar uiteindelik is dit 
God wat ons genees.  Hy maak nie net ons liggame gesond nie, maar ons 
harte ook. Kom ons lees hierdie storie van ‘n man wat kreupel was.

Dag 2

Genesing
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LEES DIE WOORD

In vandag se storie, sien ons hoe God mense gebruik om genesing te bring en Sy 
liefde aan Sy geliefde kinders te wys.  Kom ons lees Handelinge 3:1-10

En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die 
gebed, die negende uur. En daar is ‘n sekere man aangedra wat van sy 
geboorte af kreupel was; hulle het hom elke dag neergesit by die 
tempelpoort wat die Skone genoem word, om ‘n aalmoes te vra van die wat 
in die tempel ingaan.Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou 
binnegaan, het hy om ‘n aalmoes gevra.En Petrus saam met Johannes het 
hom stip aangekyk en gesê: Kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in 
die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê: Silwer en 
goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus 
Christus, die Nasaréner, staan op en loop! Toe gryp hy hom aan sy 
regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk 
geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle 
in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die 
hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom herken, 
dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, 
en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur 
het. ^HANDELINGE 3:1-10

Die man is kreupel van geboorte 
af.  Kan jy jou voorstel hoe dit 
moet wees om jou hele lewe nie 
te kan loop nie?  Toe hy vir Petrus 
en Johannes ontmoet het, het 
alles verander. Vir die eerste keer, 
kon hy loop!  God het Petrus en 
Johannes gebruik om die kreupel 
man se liggaam te genees.  Maar 
weet julle wat, meer as die feit 
dat hy kon loop, het iets groter 
plaasgevind?  Baie mense het van 
God gehoor, dat Hy ons liefhet en 
dat Hy ons wil genees en seen.



Dag 2: Genesing 15

GESELS SAAM

Ouers aan Kinders
2–6 jaar oud
 Î Wie sien om na jou wanneer jy siek is of seergekry het?

7–12 jaar oud
 Î Wanneer jy nie lekker voel nie, watter dinge help jou om beter 

te voel?

 Î Het jy al gehelp om na iemand om te sien wat siek is of 
seergekry het?

Kinders aan Ouers
 Î Wanneer was die laaste keer wat Jesus vir jou of iemand in jou gesin 

van ‘n siekte genees het? Hoe het Hy dit gedoen?

Die meeste van ons weet dat God ons kan 
genees.  Ons nader Hom in gebed wanneer 
ons of ons geliefdes siek is. Ons loof Hom 
wanneer Hy ons genees.  Ons moet nie toelaat 
dat die genesing net by ons eindig nie.  Ons 
genesing behoort ons aan te moedig om die 
wonderwerk met ander te deel sodat hulle ook 
vir Jesus kan leer ken.

BID

Liewe Jesus, dankie dat U vir ons liefhet en 
ons van siektes genees.  Help vir my om altyd 
te onthou dat U magtig en getrou is en help vir 
my om U goedheid en liefde met ander te deel.  
In Jesus se naam. Amen.
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ONTDEK

Terwyl ons van genesing praat, wat doen 
jy gewoonlik wanneer jy ‘n seerplekkie 
kry? Die beste manier om ‘n wond of 
sny skoon te maak is om ‘n sagte seep 
te gebruik en die wond onder ‘n stadige 
stroom koel of koue lopende water te 
hou.  Hou dit daar vir omtrent 5 minute.  
Dit maak die wond saggies skoon en die koel water temperatuur veroorsaak dat 
die kapillêre vernou, wat help dat die bloeding ophou.

Terwyl ons die wond skoonmaak, kan ons bid en die Here vra om dit te genees.

So, volgende keer wanneer jy ‘n snytjie or seerplekkie kry, sal jy weet wat om 
te doen.



KONNEKTEER

Gee die Aflosstokkie aan
Vir hierdie speletjie, in plaas van ‘n aflosstokkie, 
kan jy enige item in jou huis gebruik.  Vorm 
‘n sirkel.  Speel enige liedjie en wanneer 
dit begin, gee die item vir die volgende 
persoon aan.  Hou aan om die item 
aan te gee totdat die liedjie eindig.  Die 
persoon wat die item aan die einde van 
die liedjie vashou is uit.  Hou aan om die 
speletjie te speel totdat daar net een persoon 
oor is. Hy of sy is dan die wenner.

Die doel van die speletjie is om die item vir ander mense te gee. In vandag 
se les gaan ons lees oor mense wat hulle besittings aan ander mense 
weggegee het of dit met hulle gedeel het.

LEES DIE WOORD

Die eerste gelowiges het waarskynlik die beste manier gehad om mense te 
leer waaroor vrygewigheid gaan. Kom ons lees:

En die menigte van dié wat gelowig geword het, was een van hart 
en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, 
maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die 
apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en 
groot genade was oor hulle almal.

Dag 3

Voorsiening
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Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal wat besitters 
van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop 
is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is 
uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Joses wie se bynaam onder 
die apostels Bárnabas was - wat, as dit vertaal word, beteken seun van 
vertroosting - ‘n Leviet, van geboorte uit Ciprus, het ‘n stuk grond gehad en 
dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 
^Handelinge 4:32-37

Die eerste gelowiges was so vrygewig dat hulle hul besittings met almal gedeel 
het. Daarom het niemand ‘n gebrek aan enigiets gehad nie. Kan jy glo dat so ‘n 
gemeenskap kon bestaan – dat niemand enigiets benodig het nie omdat daar in 
al hul behoeftes voorsien is. Dit kon net gebeur omdat hulle verstaan het dat alles 
aan God behoort.  Die gemeenskap het diep geglo dat God alles aan hulle sal 
voorsien.  As gevolg daarvan, was hulle gewillig om ander te seën.



Dag 3: Voorsiening 19

GESELS SAAM

Ouers aan kinders
2–6 jaar oud
 Î Wat is die mees onlangse geskenk wat  jy ontvang het?

 Î Hoeveel van jou speelgoed dink jy sal jy met ander kan 
deel? Hoekom?

7–12 jaar oud
 Î Hoe voel jy wanneer jy jou goed deel? Hoekom voel jy so?

 Î Onthou jy om God te vra wanneer jy iets benodig?

Kinders na Ouers
 Î Wat is jou idee van voorsiening?

 Î Wat sal gebeur wanneer ek dit wat God aan my gegee het, met 
ander deel?

 Î Op watter manier was ons as gesin vrygewig? Hoe het dit vir jou 
laat voel?

God is waarlik ons voorsiener. Die verstommendste ding is dat Hy in ons 
grootste behoefte voorsien het – ‘n Verlosser.  Hy het vir Jesus gestuur om 
aan die kruis te sterf sodat ons sondes vergewe kon word en ons met God 
versoen kon word.  Kan jy sien, die Here weet van elke behoefte wat ons het.  
Glo jy dat Hy sal voorsien?  

Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal 
oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik 
skenk nie? ^Romeine 8:32 
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BID

Liewe Here, dankie vir U voorsiening.  Dankie dat ons weet dat U alles besit en 
omdat ons dit weet kan ons U voluit vertrou.  Vorm ons om ‘n kanaal van seën 
aan ander te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

ONTDEK

Het jy geweet dat God sedert die begin van tyd in Genesis vir die 
mensdom voorsien?

 Î In Genesis 1 en 2, het God die regte omgewing en kos vir Adam en Eva 
voorsien deur die wêreld uit niks uit te skep nie.

 Î In Genesis 3:21 het God die velle van diere as kledingstukke vir Adam en 
Eva voorsien.

 Î In Genesis 22:13 het God ‘n ram vir Abraham voorsien om die offer uit te voer.

 Î In Eksodus 16 het God manna en kwartels vir die Israeliete voorsien.

 Î In 1 Konings 17 het God kraaie voorsien om Elia te voed.

Hierdie is net ‘n paar stories van God se voorsiening. Weet jy van enige 
ander stories?



KONNEKTEER

Het jy geweet dat God ons deur moeilike tye kan lei?  Al kan ons nie sien wat 
aangaan nie, sien Hy wat besig is om te gebeur en kan Hy ons in die regte 
rigting lei.

Kom ons speel ‘n speletjie!

Plak die glimlag op die kind
(Hierdie is soos om die stert op die donkie te 
plak, maar in plaas van ‘n donkie en ‘n stert, 
is dit ‘n glimlag op ‘n kind.)

Berei voor:
 Î Twee blaaie papier

 Î ‘n Speld of kleefband

 Î ‘n Skêr

 Î ‘n Blinddoek

 Î Inkleur materiaal (opsioneel)

Wat om te doen:
1. Neem twee blaaie papier. Teken ‘n gesig met ‘n mond op een bladsy. 

Teken ‘n glimlag op die tweede bladsy.

2. Sny om die buitelyne van die glimlag.

3. Heg ‘n speld of stukkie kleefband aan die agterkant van die glimlag.

4. Vra ‘n kind om die blinddoek aan te sit.

5. Draai die kind 3 keer in die rondte.

Dag 4

Leiding



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot22

6. Gee vir die kind instruksies hoe hy of sy die glimlag op die gesig kan plak.

7. Speel weer of kleur die gesig in terwyl die storie bespreek word.

Maak pret daarvan deur elkeen ‘n beurt te gee om sy of haar eie glimlag te 
laat teken!

In hierdie aktiwiteit is ons deur die stem van ‘n geliefde gelei. Al kon ons nie sien 
nie, het hierdie stem ons gehelp om die speletjie te wen.  Op dieselfde manier, lei 
God vir ons in situasies, selfs wanneer ons nie weet waar om te gaan of wat om te 
doen nie

LEES DIE WOORD

In vandag se storie sal ons sien hoe God ons op verskillende maniere lei. 
God kan ons lewens gebruik om ‘n verskil te maak as ons na Hom luister en 
Hom gehoorsaam.

En ‘n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: Staan op en 
gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gasa. Dit is ‘n 
eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was ‘n man van 
Ethiópië, ‘n hofdienaar, ‘n staatsamptenaar van Kandacé, die koningin van 
die Ethiópiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om 
te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet 
Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie 
wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor 
lees; en hy sê: Verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord: Hoe kan ek tog 
as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by 
hom te kom sit. En die gedeelte van die Skrif wat hy besig was om te lees, 
was dít: Soos ‘n skaap is Hy gelei om geslag te word, en soos ‘n lam wat 
stom is voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie. In 
sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? 
Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord 
en sê vir Filippus: Ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van 
iemand anders?

En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die 
evangelie van Jesus aan hom verkondig.



Dag 4: Leiding 23

En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar 
sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê 
Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: 
Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die 
wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en 
die hofdienaar; en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, 
het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar 
het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. 
Maar Filippus is in Asdod gevind. En hy het die land deurgegaan en die 
evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Cesaréa gekom het. . ^ 
HANDELINGE 8:26-40

Sou Filippus geweet het dat hy hierdie pad moet neem as God nie vir hom gelei 
het nie? Waarskynlik nie.  Na alles was dit ‘n woestynpad.  Tog het hy God se 
leiding gehoorsaam. En die resultaat?  Mense van verafgeleë Afrika het vir Jesus 
leer ken. Dit is inderdaad ‘n wonderwerk..

Hoeveel keer luister ons na wat die Here sê en is ons daaraan gehoorsaam?  
Indien ons ons ore vir Jesus se leiding oopmaak, kan ons ook getuienisse van 
sulke wonderwerke wees. Dit mag miskien nie iets so groot wees soos wat met 
Filippus gebeur het nie, maar glo en vertrou dat wanneer jy God se leiding volg, 
Hy dinge op maniere vêr bokant jou verbeelding sal laat gebeur.
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GESELS SAAM

Ouers aan Kinders
2–6 jaar oud
 Î Hoe praat God met ons?

7–12 jaar oud
 Î Hoe het God in vandag se Bybelstorie vir beide Filippus en die 

Ethiópiese hofdienaar gelei?

 Î Hoe het God vir jou in jou lewe gelei?

 Î Is daar ‘n situasie in jou lewe wat God se leiding benodig?

Kinders aan Ouers
 Î Het jy al vir God vir leiding gevra?  Wat het gebeur?

 Î Hoe het God vir jou gelei?

Vir hoeveel ontelbare besluite wat ons daagliks in die gesig staar het jy 
leiding van God versoek?  Groot of klein, ons kan altyd vir God vra.  Kom 
ons leer hoe om op Hom te steun en om sensitief te wees vir hoe Hy ons lei.  
Wanneer jy gehoorsaam is, kan God magtige dinge deur jou doen.

BID

Liewe Here, dankie dat U U Heilige Gees stuur om ons te lei en ons te 
leer waar ons moet gaan, veral wanneer ons nie weet nie.  Gee vir ons die 
vermoë om U stem te herken, daarna te luister en dit te gehoorsaam.  Lei 
my asseblief elke dag. In Jesus se naam. Amen.

ONTDEK

Het jy geweet dat God jou so baie liefhet dat Hy elke detail van jou 
lewe geniet?

Deur die HERE word die gange van ‘n man bevestig, en Hy het ‘n 
welbehae in sy weg. . . ^Psalm 37:23
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Mense in die Bybel asook gelowiges wie na God opgesien het vir leiding, het 
ervaar dat hulle lewens verander het en God het hulle gebruik om die wêreld 
te verander.

Gladys Aylward was ‘n bediende in Engeland. God wou gehad het 
dat sy Sjina toe moes gaan om die evangelie aan die Sjinese mense te 
verkondig. Sy het God se roeping gehoorsaam en vandag is sy bekend 
vir baie dinge, insluitende die redding van 100 weeskinders gedurende 
die Tweede Wêreld oorlog.1

Nog ‘n voorbeeld is Corrie Ten Boom en haar gesin. 
Gedurende die Duitse inval van Nederland in die 

Tweede Wêreld oorlog het hulle besluit om die Jode te beskerm 
omdat hulle die volk van God was.  Corrie en haar gesin het Jode 
in hul huis weggesteek en hulle gehelp om uit die land te vlug.2

Dan is daar ook Bruce Olson. Hy is aan die Motilone 
Bari Indiane met liefde bekend as “Bruchko”.  Hierdie 
mense was oorspronklik bekend as brutale moordenaars omdat hulle 
mense wat in die bos gewerk het, vermoor het.  God het vir Bruce 
geroep om Sy geloof met hierdie stamme te deel. Vandag is meer as 
70% van die Bari mense Christene.3

Hierdie is net ‘n paar van die mense wat deur God geroep is om groot dinge vir 
Hom te doen.  Moenie bang wees om God vir leiding te vra vir die groot dinge en 
die klein dinge nie, want Hy het behae in jou.

1 James E. Kiefer, “Gladys Aylward, Missionary To China,” Biographical 
sketches of memorable Christians of the past, The Society of Archbishop 
Justus, http://justus.anglican.org/resources/bio/73.html.

2 “Corrie ten Boom Biography,” The Biography.com website, last updated June 5, 
2020, https://www.biography.com/activist/corrie-ten-boom.

3 Bruce Olson, Bruchko: The Astonishing True Story of a 19-Year-Old American, His Capture by the 
Motilone Indians and His Adventures in Christianizing the Stone Age Tribe (Charisma House, 2006).



KONNEKTEER

Dit is wat dit beteken as ‘n gevangene in voetblokke is:

Mense wat in voetblokke is se voete is met ‘n toestel toegesluit.  Beweging 
van die onderste gedeelte van die liggaam is amper onmoontlik en die 
gevangene moet dit verduur deur heeltyd te sit. Die doel van die voetblok is 
om dit onmoontlik te maak vir die gevangenes om te ontsnap.

Stel jou voor dat jy ‘n gevangene is.  Hoe sou jy voel? Dink jy dat jy sal kan 
rondgaan soos wat jy wil?  Dit is waar ons vir Paulus en Silas in vandag se les 
vind.  Kom ons kyk wat gebeur het.

Dag 5

Bevryding
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LEES DIE WOORD

In Handelinge 16 was Paulus en Silas in Philippi waar hulle ‘n slavin ontmoet 
het wat deur ‘n demoon besete was wat haar in staat gestel het om fortuine 
te vertel.  Haar eienaars het haar gebruik om baie geld vir hulle te maak.  
Paulus het die demoon in die naam van Jesus uitgedryf en die meisie is van 
die demone se beheer vrygemaak.  Hierdie daad het egter daartoe gelei dat 
Paulus en Silas geslaan en in die tronk gegooi is, met hulle hande en voete in 
voetblokke toegesluit.

En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van 
God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 
‘n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud 
het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal 
het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword; en toe hy sien 
dat die deure van die gevangenis oop was, het hy ‘n swaard getrek en wou 
homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. 
Maar Paulus het met ‘n groot stem geroep en gesê: Moenie jouself kwaad 
aandoen nie, want ons is almal hier.En toe hy lig gevra het, spring hy na 
binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite 
gebring en gesê: Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: 
Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En 
hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in 
sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle 
wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy 
hulle in sy huis en sit hulle ‘n maaltyd voor; en hy het hom verheug met sy 
hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. ^HANDELINGE 16:25-34  

In die middel van die nag, vanuit diepe kerkers (dungeons), het God vir Paulus en 
Silas van gevangenisstraf en waarskynlik harde oordeel bevry deur die tronkdeure 
oop te maak en hulle boeie los te maak.  Dit was inderdaad ‘n wonderwerk, maar 
dit het nie daar geëindig nie.  Die tronkbewaarder wat fisiese lyfstraf gevrees het, 
is geestelik bevry.  Hy en sy hele gesin het Jesus aangeneem en is gedoop!
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Hierdie storie vertel van die oneindige krag van God om sy mense van enige 
vorm van slawerny te bevry.  Eerstens is die slavin van haar slawerny aan ‘n 
bose gees bevry. Daarna is Paulus en Silas fisies van die tronksel bevry en 
laastens is die tronkbewaarder en sy gesin geestelik bevry.  Deur dit te weet 
kan ons verseker wees dat God van al ons behoeftes weet en sal Hy ons van 
enige van ons situasies kan red.

GESELS SAAM

Ouers aan kinders
2–6 jaar oud
 Î Watter deel van die storie het jy die meeste geniet?

7–12 years old
 Î Is daar ‘n deel van jou lewe waar jy voel dat jy nie vry is nie en 

waarvan jy wil hê dat God jou moet bevry? (bv: Te veel tyd word op 
die internet of sosiale media deurgebring, soek heeltyd mense se 
goedkeuring, benodig mense se aandag) 

Kinders aan ouers
 Î Het jy God se bevryding in jou lewe ervaar? Vertel ons daarvan.

 Î Is daar enige plek in jou lewe waar jy bevryding nodig het?  Kan jy dit 
met ons deel?
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Niks is vir God te moeilik nie.  Met hierdie kennis in ons midde, kan ons vir God in 
alle situasies vertrou, of dit lig, swaar, maklik of moeilik is.

GEBED

Liewe Here, dankie dat ons U kan vertrou. Dankie vir u belofte van bevryding en 
dat U ons van enige vorm van slawerny sal bevry.  Gee ons die krag om enige 
vrees in ons harte te oorkom.  Help ons om op U en U planne vir ons te vertrou. In 
Jesus se naam. Amen.

ONTDEK

Hier is ‘n paar interessante feite oor Romeinse Gevangenisse:

“Een van die tronke wat lig en vars lug gehad het se naam was ‘Comuniora’.  Die 
tweede een se naam was ‘Interiora’.  Hierdie een is deur sterk ysterstawe en slotte 
afgesluit.  Paulus en Silas was in die ‘Tullainium’. Dit was ‘n kerker (dungeon) 
waar mense opgesluit was om te sterf.  Dit was top sekuriteit. Hulle voete is in ‘n 
voetblok vasgemaak wat ‘n swaar stuk hout met gate in was, soortgelyk aan die 
middeleeuse Britse voetblokke, waarin die gevangenes se voete gesit is en gerek 
is op so ‘n manier dat dit verskriklike pyn veroorsaak het.”4

4 “Apostle Paul Life, Teaching & Theology,” Christian Pilgrimage 
Journeys, https://www.christian-pilgrimage-journeys.com/biblical-sources/ 
apostle-paul-life-teaching-theology/paul-the-conversion-of-philippian-jailer/ 
?fbclid=IwAR23Vl2Lzlv8w_fYccW5UPfs1E9bV6YJcHth6IFspSsLrEpvnGwai-EUf4Q.



KONNEKTEER

Kom ons eksperimenteer

Berei voor:
 Î ‘n half gevulde bakkie water

 Î ‘n leë glas

 Î Twee sneesdoekies

Sit eers een sneesdoekie in die bakkie water.  Jy sal sien dat dit die water 
opsuig en nat word.

Sit dan die droë sneesdoekie onder in die binnekant van die glas. Draai die 
glas om en sit dit in die bakkie water.  Het dit nat geword? Dit behoort nie 
nat te word nie. Indien dit natgeword het, probeer weer.

Dit is ‘n illustrasie van hoe God Sy mense beskerm.  Sonder God se 
beskerming is ons blootgestel aan die gevare van die wêreld, net soos die 
deurweekte sneesdoekie.  Maar, met God se beskerming (die glas) kan ons 
veilig wees al is daar gevaar rondom ons.5

Kom ons lees oor wat met Paulus gebeur het toe hy in ‘n gevaarlike 
situasie was.

5 “Lesson 51 - Protection of God (Kleenex version),” Apostolic Children’s Ministry, November 
10, 2015, Youtube video, 2:16, https://www.youtube.com/watch?v=pZ5vcrnCE84.

Afsluiting

Beskerming
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LEES DIE WOORD

En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melíte 
genoem word. En die inboorlinge het ons buitengewone mensliewendheid 
bewys, want hulle het ‘n groot vuur aangesteek en ons almal daarby 
gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 
‘n klomp droë hout bymekaargemaak en op die vuur gesit, en ‘n adder het 
weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge 
die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar: Hierdie man is beslis ‘n 
moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see 
gered. Maar hy het die dier in die vuur afgeskud en geen kwaad gely nie. En 
hulle het verwag dat hy sou opswel of skielik dood neerval; maar toe hulle 
lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle 
van gedagte verander en gesê dat hy ‘n god was. ^HANDELINGE 28:1-6 

Stel jou voor hoe dit moet wees om deur ‘n slang gepik te word.  Die mense op 
die eiland het gesien wat met Paulus gebeur het. Hy is deur ‘n slang gepik en 
hulle het verwag dat hy sou sterf.  Wonderbaarlik het Paulus nie gesterf nie en is 
nie eers benadeel nie.  Die wonderwerk eindig nie daar nie. Paulus het van die 
plaaslike mense ontmoet. Die pa van een van hulle was siek en toe Paulus vir 
hom gebid het, is hy genees.  Dit het gelei tot die genesing van baie ander siek 
mense op die eiland.

God is in staat om mense wat Hom volg, te beskerm.  Sy beskerming neem baie 
vorms aan.  Dit beteken nie dat ons geen skade sal ly nie.  Paulus het nog steeds 
skipbreuk gely en is deur ‘n slang gepik.  In hierdie geval is hy van die slang se gif 
beskerm.   Daar is tye wanneer God ons van fisiese skade sal beskerm, maar daar 
is ook tye wanneer Hy toelaat dat sekere 
dinge met ons gebeur en dan beskerm 
Hy ons op ander maniere.  Die beste 
nuus is dat Hy dié mense beskerm wat 
hul geloof in Jesus Christus plaas vir 
hulle vergifnis deur hulle van die oordeel 
en hel te bevry.  Al verkies God partykeer 
om ons nie van fisiese lyding te beskerm 
nie, beskerm Hy gelowiges van die ewige 
lyding. Glo jy dit?



WONDERWERKE: Maak Sy Naam Groot32

KOM BYMEKAAR

Ouers aan kinders
2–6 jaar oud
 Î Glo jy dat God jou sal beskerm? Hoekom?

7–12 jaar oud
 Î Het God al vir jou beskerm?  Vertel ons daarvan.  (Soos wat die 

kinders deel, word dit ook ‘n oefening vir hulle om te onthou en God 
se magtige dade in hulle lewens te verklaar.)

Kinders aan Ouers
 Î Dink aan ‘n tyd toe God vir jou teen skade of enige vorm van gevaar 

beskerm het. Deel dit met ons.

Ons het geleer hoe God wonderbaarlik in ons lewens werk.  God ontmoet 
ons op bonatuurlike wyse en ons, Sy kinders, kan ons lewens oopmaak vir 
Hom om wonderwerke deur ons te doen.  Maar ons moet altyd onthou dat 
Sy wonderwerke nie bedoel is om net by ons te eindig nie.  Hulle is bedoel 
om mense nader aan Hom te trek, om Hom te leer ken  sodat hulle Sy 
liefde vir hulle kan ervaar.  Net soos Paulus nie die wonderwerk by hom laat 
eindig het nie, maar dit ook gebruik het om God se boodskap met ander 
te deel, laat ons vir die Heilige Gees vra om ons oë oop te maak vir God se 
wonderwerke en daardeur ons te help om Sy liefde met ander te deel.

BID

Liewe Here, dankie vir U bonatuurlike werk in ons lewens. Dankie dat U ons 
eers verander en ons dan met geestelike seëninge seën sodat ons ander kan 
seën.  Help ons om altyd oop en dapper te wees om ander van U te vertel.  
In Jesus se naam. Amen.
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ONTDEK

Het jy geweet dat behalwe Paulus se storie, daar baie ander stories in die 
Bybel is van hoe God Sy mense wonderbaarlik beskerm het.  

 Î Dawid het Goliath doodgemaak (1 Samuel 17)

 Î Die drie jong mans in die 
vuuroond (Daniel 3)

 Î Daniel in die leeu se kuil (Daniel 6)

 Î Baba Moses in die Nyl Rivier 
(Eksodus 2)

In elkeen van hierdie stories, het God 
Sy mense wonderbaarlik beskerm.  
Maar die wonderwerke het nie by 
hulle geëindig nie.  Die wonderwerke 
het uiteindelik vir die mense hulle 
gelei om God te leer ken en om Hom 
te aanbid.
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