
KINDERKERK LES: Die Bybel is – Die bron van Wysheid

Doel van les:

 Sesdede les in ons reeks oor die Bybel.  Kinders gaan in hierdie les leer dat die Bybel die bron
van wysheid is, en dat ons nie net moet hoor nie, maar ook doen soos Jesus in die Bybel sê.  

Vra:  Wie van julle kan vir my vertel wat ‘n fondasie is?  ‘n Fondasie is iets waarop ons ‘n huis bou.
Ons kan nie sien as ons in die straat ry, hoe ‘n huis se fondasie lyk nie, want dis onder die grond,
maar dis die belangrikste deel van die huis.  As jou huis se fondasie swak is, dan is jou huis swak en
gaan jy probleme kry met jou huis.  

Ek weet dit klink nou vir julle moeilik, maar ek gaan julle gou ietsie wys, en ek dink dan gaan julle
beter verstaan.

Aktiwiteit: Sterk/swak fondasie:  Vra ‘n grootmens en kind om te kom help met die illustrasie.  Gee
vir die kind ‘n stoel om op te sit en vir die grootmens ‘n “stability ball” soos wat in gyms gebruik word
vir oefeninge.  Vertel vir die grootmens voor die tyd wat hy/sy moet doen en oefen bietjie sodat julle
goed voorbereid is vir die illustrasie. Die grootmens gaan vind dat die bal redelik beweeg met die
manier wat hy/sy op die bal gaan moet sit so hulle moet voorbereid wees.  Dit is ook hoe dit moet
wees, want dis juis om die verskil te wys tussen goeie en swak fondasie.

Sê vir die kind om op die stoel te gaan sit, en vir die grootmens op die bal.  Volgende moet hulle hulle
arms bokant hulle koppe lig.  Daarna, terwyl hande steeds in die lug is, lig een been op.  Lig dan die
ander been ook op sodat albei bene en hande in die lug is.  Die grootmens behoort heeltyd te moet
beweeg om op die bal te kan bly.

Goed so nou verstaan ons mooi die verskil tussen ‘n goeie fondasie en ‘n swak fondasie.  Die stoel
was stewig en die maatjie kon lekker gemaklik sit en al die dingetjies doen wat ek gevra het sonder
om te val.  Die bal was glad nie stewig nie en dit het dit baie moeilik gemaak om op te sit en op te bly.

Vandag wil ek julle vertel van ‘n gelykenis in die Bybel.  Wie weet wat ‘n gelykenis is?  Jesus het
baiekeer stories vertel wat gelykenisse genoem is om mense te help dinge beter verstaan.

Hy het ‘n gelykenis vertel van twee manne, twee huise en twee fondasies.  Wie wil raai watter storie
dit is?  Die Wyse man en die dwase man.  Vandag gaan ek julle nie net vertel nie, maar ook vir julle
die storie wys.

https://www.youtube.com/watch?v=0u1U7KMnnz8 (Hierdie  link  sal  help  om  verduideliking  van
illustrasie beter te verstaan)

Illustrasie:  Hierdie  illustrasie  het  heelwat  voorbereiding  nodig.   Sny  twee  identiese  huisies  uit
styrofoam.  (Die materiaal wat gebruik word om items in bokse te verpak.)  Versier altwee huisies met
vensters en deure.  Kry vooraf ‘n plat klip wat sal dien as die rots vir die wyse man se huis, en see
sand wat sal dien as die dwase man se huis se fondasie.  Vir die illustrasie het jy ook Acetone nodig
en water.   Die acetone kan jy by apteke, hardeware winkels of  winkels wat  nael bykomstighede
verkoop, kry.  (Acetone word gebruik in naelpolitoer verwyderaar.)  Gebruik bakke waarin die huisies
net pas, maar diep genoeg is dat die water en acetone nie oor die rante van die bak uitloop nie.  Gooi
die acetone en water in twee deursigtige houers.  Merk net iewers watter houer is die acetone en
watter een het die water in.  Sit die water by die wyse man se huisie, saam met die klip en acetone by
die dwase man se huisie saam met die sand.

https://www.youtube.com/watch?v=0u1U7KMnnz8


(Doen ‘n toets met die acetone en styrofoam vooraf om mates reg te kry.)

Kry twee vrywilligers wat jy vooraf inlig oor die eksperiment. Die rede daarvoor is dat die acetone ‘n
skerp reuk het en hulle moenie gesigte trek as hulle die acetone ruik nie, sodat die kinders nie kan
agterkom daar is ‘n verskil in die twee vloeistowwe nie.  Dit moet lyk asof jy water met elke huisie
gebruik.  Hulle hou die huisie ook liggies aan bokant by die dak vas.

Nou is dit tyd om die storie te vertel.  

Jesus  het  eendag  ‘n  gelykenis  vertel  oor  twee  mans  met  huise  wat  hulle  gebou  het  op  twee
verskillende soorte fondasies.  Die eerste man was baie wys. Hy wou ‘n sterk huis bou en hy het
geweet ‘n stewige fondasie is baie belangrik.  Hy het gekies om sy huis op ‘n rots te bou.  Toe het
daar ‘n storm gekom.  Dit het gereën en die wind het vreeslik gewaai en daar was ‘n vloed, maar al
was die storm kwaai, het die wyse man se huis bly staan.  (Soos wat jy storie vertel, wys jy na wyse
man se huis, hou die klip op, plaas dit in die bak en dan gooi jy die water uit houer in die bak en nie
oor die huisie nie.)

Daar was ‘n ander man wat ook ‘n huis wou bou, maar hy was nie wys soos die eerste man nie.  Hy
was ‘n dwase man.  Hy het sy huis sommer vinnig op sand gebou.  Dit lyk nie vir my hy het baie
geweet van ‘n goeie fondasie hê vir sy huis nie.  Miskien was hy haastig of baie lui.  Ai, en ons weet
sand sal mos nie stewig wees nie.  Sand beweeg en die wind waai dit vinnig weg.  Daar was by hom
ook ‘n storm.  Die wind het gewaai en dit het gereën en daar was ‘n vloed.  Sy fondasie was nie sterk
nie en sy huis het nie bly staan nie.  (Soos jy die storie vertel van die dwase man, neem die houer
met die sand en gooi dit voor in die bak.  Die acetone gooi jy agter in. As mens dan kyk is die sand
voor, die huis in die middel en die acetone word agter ingegooi.)  Die styrofoam huisie sal dadelik
begin “smelt”.  Gee ‘n  rukkie kans vir die kinders om te kyk na die huis wat weg smelt van onder af.
Hy smelt redelik vinnig en daarna sal jy die gelykenis kan verduidelik.

Maatjies, maar Jesus het nie net hierdie gelykenis vertel om mense te leer om ‘n huis te bou nie.
Nee, Hy wil ons ‘n belangrike les leer.  Hy het die storie begin met die volgende woorde in Mattheus
7:24:  “Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n
verstandige/wyse man wat sy huis op die rots gebou het. Maatjies, waar hoor ons Jesus se woorde?
Ons lees dit in die Bybel, ons hoor dit in die kerk, by sondagskool, jeug ens.  En die reën het geval en
die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie
geval nie, want sy fondament/fondasie was op die rots.

En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase
man wat sy huis op die sand gebou het.  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die
winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Ons elkeen bou ons lewenshuisie op iets.  Party bou dit op Jesus wat die rots is net soos die wyse
man en party bou dit op verkeerde dinge.  Op dinge wat belangriker vir hulle as God is.  Hulle is dan
soos die dwase man wat sy huis op die sand gebou het.  Daar gaan storms in ons lewens kom.  Wat
dink julle is ‘n storm?  ‘n Storm kan iets wees soos siekte, maatjies wat met ons baklei of mamma en
pappa wat skei.  

Die mense wat hulle huisies op Jesus bou, en doen wat Jesus sê soos wat ons in die Bybel lees,
hulle sal deur daardie storms kom, want hulle fondasie is sterk.  Hulle fondasie is Jesus.

Die wat op verkeerde dinge hulle lewenshuisies bou, wat Jesus se woorde hoor en kies om dit nie te
doen nie, gaan ‘n groot probleem hê.  Hulle lewenshuisies gaan platval omdat hulle fondasie swak is.



Vandag is die baie belangrike vraag dan:  waarop is jou huisie gebou?

Sluit af met gebed in groepe.


