
SONDAGSKOOL LES: Die Bybel is – Die Bron van Wysheid

Doel van les:

 Sesde les in ons reeks oor die Bybel.  Kinders gaan in hierdie les leer dat die Bybel die bron van
hemelse wysheid is.  Hierdie reeks is aangepas uit Kids Sunday School Place.

Ysbreker:  Dinkskrum:  Gee vir elke groep ‘n blaai, pen en een peanut.  Hulle moet in 2 minute se
tyd kyk hoeveel gebruike hulle vir ‘n peanut kan uitdink.

Kry terugvoering.

Ek het my eie lysie saamgebring van die “hacks” wat mens gewoonlik kry op die internet.  Kom ek
lees gou my gebruike vir ‘n geliefde produk wat van peanuts gemaak word naamlik peanutbutter:  

 Hulle sê dat as jy peanutbutter vryf oor ‘n gekrapte cd of dvd en afvee met ‘n lappie sal dit baie
beter speel;

 As jy dalk kougom op jou mat gekry het, kan jy peanutbutter op die kougom vryf en so baie
van dit uit die mat kry;

 Dit help ook baie goed om taai gom van jou hande af te kry.  Vryf die peanutbutter oor jou
hande en vee af met ‘n handdoek.

 Blykbaar is dit ook heel goed om mee te skeer, sou jy nie seep of skeerroom naby hê nie.

Ons lysie van gebruike vir die kleine peanut mag dalk kort wees, maar daar was ‘n wetenskaplike met
die  naam George Washington  Carver  (01/01/1864-05/01/1943)  wat  oor  die  300  gebruike  vir  die
peanut, met behulp van God, uitgevind het.  Hy het God gereeld gevra vir wysheid en as gevolg van
daardie gebede, het ons baie van sy uitvindsels rondom ons vandag.  Hy het peanuts gebruik in
koffie, gesig poeiers, shampoo, gom, rubber, seep, kos, plastiek en dit is net ‘n paar goedjies wat
mens kan opnoem.  Hy het vir die boere en huisvrouens in daardie tyd instruksies gestuur om die
produkte te kon maak.

Koning Salomo wat die boek Spreuke in die Bybel geskryf het, het vir God wysheid gevra eerder as
baie geld of ‘n lang lewe en God het hom wysheid gegee soos wat niemand nog voor hom of na hom
gehad het nie.  Daniël was ook baie wys omdat hy geleef het soos God beveel het.  Die Bybel is vol
sulke wyse mense, maar hulle het almal een ding in gemeen.  Hulle het die wil van God gesoek en
God se Woord gevolg.  Kom ons kyk wat die Bybel oor wysheid sê:

Groepwerk:  Lees die volgende teksverse en beantwoord die vrae:

2 Timótheüs 3:14-17

1. Wat kan die Heilige Skrifte doen volgens vers 15? (Kan jou wys maak tot die saligheid deur die
geloof in Christus Jesus, met ander woorde dit wys jou dat die ewige lewe net deur Jesus
verkry kan word deur die geloof.) 



2. Wat beteken die hele Skrif is deur God geïnspireer? (Dit beteken dat God self die skrywers
van die Bybel geïnspireer het en dat alles in die Bybel presies is wat God wil hê ons moet
lees.)

3. Sal om die Bybel te ken jou help om goeie dinge te doen?  Hoekom?  

Jakobus 3:13-17

1. Wat lees julle raak omtrent wysheid uit hierdie gedeelte?  (Die gedeelte praat van twee soorte
wysheid.  Die persoon met wysheid wat van die Hemel kom.  Hulle is rein, vredeliewend,
vriendelik,  het goeie vrugte ens.  Dan is daar aardse wysheid wat  van die duiwel  af kom.
Sulke mense is selfsugtig, doen allerhande slegte dinge, ens.)

Die Bybel is ons bron vir hemelse wysheid.  Deur die Bybel te hoor, lees, bestudeer, memoriseer en
oor dit na te dink sal ons help om ‘n goeie lewe te leef.  Wanneer ons God vra vir wysheid, sê die
Bybel dat Hy dit met graagte vir ons sal gee.

Sluit af met gebed in groepe.


