
KINDERKERK LES: Verstaan jou Bybel – Bybel sleutels

Doel van les:

 Om die basiese samestelling van die Bybel beter te verstaan sodat ons dit gemakliker kan
lees en gebruik.

Ysbreker 1:  Boek ordes:  Maatjies, onthou julle dat ons gesels het oor die Bybel, en dat daar
66 boeke in die Bybel is? Die Bybel is in twee dele opgedeel.  Wie onthou wat ons dit noem?  Die
Ou Testament en die Nuwe Testament. Vandag gaan ons begin om die name te leer van daardie
boeke.  Ons gaan net met die eerste vyf begin in die Ou Testament.  Ek gaan die naam sê en ‘n
beweging saam doen en dan gaan julle dit agter my aan doen.  Is julle reg? (Die want gedeelte
tussen die hakies is vir onderwyser se inligting en jy kan kies of jy dit nou al met kinders wil
deel)

 Genesis –  Albei hande bokant jou kop in ‘n boog (Want in die begin het God die hemel en
die aarde gemaak;

 Eksodus – Wys met wysvinger (God se Volk verlaat Egipte)
 Levitikus – Handpalms saam soos in gebed (Levitikus beskryf die maniere waarop sondige 

mense God kan aanbid en hoe ons heilig kan lewe.)
 Numeri – Hou drie vingers op (Die volk is getel)
 Deuteronomium – Wysvinger wat wys na kant van kop – jou tempel – (Herhaling van die

wette om die belangrikheid van gehoorsaamheid te onderstreep en hoe God vir Israel
sorg.)

Ysbreker 2:  Teken jou huis:  Gee vir elke kind ‘n blaai en gems en laat hulle teken waar hulle
bly.  Laat hulle deel in die groepe wat hulle adres is en in watter stad hulle woon.

Ysbreker 3:  Waar bly elke dier:  Gee vir elke groep die uitgeknipte diere met wonings en laat
hulle soos matching game die regte dier by die regte woning sit.

Sê:  Het julle geweet dat die Bybel sommer vol adresse is? 

Kom ons kyk gou wat jou adres is? In watter stad bly ons? Port Elizabeth. Algoa Park, noem
mens die voorstad, of die area IN Port Elizabeth waarin ons bly. Wat is die straat se naam
waarin jou huis is, of in watter woonstel bly jy? Wat is die nommer van jou woonstel of jou huis?
As iemand by jou wil kom kuier, hoe gaan hulle weet waar jy bly? Jy gaan jou ADRES vir hulle
gee: bv. Watsonia woonstel nr 33, St Leonardsweg, Algoa Park, Port Elizabeth. 

Sê: Nou hoe lyk die adresse in die Bybel?  Psalm 119:105 is ‘n ‘adres’ in die Bybel. Binne in die
Bybel, in die Ou Testament, is daar ‘n boek met die naam Psalm. Dit is soos die voorstad, of area
waarin die versie woon (Algoa Park). Die straatnaam is Straat 119 en die versie se huisnommer is
105. Psalm 119:105.



Laat elke groepleier hulle Bybels uithaal en oopmaak dat kinders in dit kyk.  Terwyl kinders kyk,
moet die groepleiers aandui waarna jy verwys soos jy die volgende verduidelik:  

So het al 66 boeke van die Bybel name, hoofstukke wat nommers by het sodat mens dit makliker
kan lees en sinnetjies met nommers langs dit wat die versies is.  Dis hulle adressies.  

Kom ons skryf ons adressie van vandag neer om huistoe te vat en vir mamma en pappa te wys.

Aktiwiteit:  Gee vir elke kind die straat met huisies uitdeelstuk . Help hulle om bo aan die bladsy
Psalm te skryf, in die straat 119 en op een van die huisies 105.  Hulle kan dan die prentjie
inkleur.

Indien daar tyd is, laat hulle weer bewegings van die eerste vyf boeke van die Bybel doen.

Sluit af met gebed in groepe.

  



YSBREKER 3: Waar bly elke dier





Uitdeelstuk: Huisies


	  

