
KINDERKERK LES: Verstaan jou Bybel – Afdelings van die Ou 
Testament – Die Gedigte boeke

Doel van les:

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

Ysbreker:  Boek ordes:  Vandag gaan ons verder leer aan die Bybelboek name. 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.)

 Josua – Maak asof jy ‘n pyl met ‘n boog skiet. (Josua lei die Israeliete die beloofde land
binne en hulle neem die land in.)

 Rigters –  Linkerhand se palm wys na  die  dak,  regterhand in  in  vuis  kap  neer op  die
linkerhand se palm soos ‘n regter se hamer. (Israel word regeer deur rigters in die tyd
voor die konings.)

 Rut – Hou hande bymekaar asof dit vasgeboei is en breek dit dan los asof kettings 
gebreek word.  (Die boek Rut is liefdesverhaal van toewyding en verlossing.)

 1 Samuel – Hou een vinger op en maak dan hartjie met jou hande soos jy Samuel sê. (Saul:
geen hart. 1 Samuel bevat die verhaal van mense wat hulle reis saam met God goed begin, 
maar wat tragies eindig as gevolg van sonde – Eli + Saul.)

 2 Samuel – Hou twee vingers op en maak dan weer ‘n hartjie met jou hande soos jy Samuel
sê. (Hele hart = Dawid. 2 Samuel beskryf die lewensverhaal van Dawid en sy koningskap 
oor Juda en die hele Israel. Die goeie en die slegte.)

 1 Konings – Hou een vinger op en maak dan kroontjie bokant jou kop met altwee hande. 
(Geskiedenis van die Konings van Israel en Juda.)

 2 Konings – Hou twee vingers op en maad dan ‘n kroontjie bokant jou kop met altwee 
hande. (Geskiedenis van die Konings van Israel en Juda.)

Verlede kwartaal het ons geleer oor die Wet boeke en die Geskiedenis boeke in die Bybel.  Die
Wet boeke het mos reëls in wat God vir Sy mense gegee het.  Onthou reëls is mos dinge wat ons



mag doen of eerder nie moet doen nie, soos by die skool wanneer juffrou sê julle moet handjies
opsteek as julle iets wil sê vir haar.

Geskiedenis is die stories van mense en dinge wat met mense gebeur het.   Ons het by die
Geskiedenis boeke mos geleer hoe God se volk in die pragtige nuwe land ingetrek het, hoe hulle
baie verkeerde dinge gedoen het en hoe ‘n koning van ‘n ander land baie van hulle gevang en na sy
land geneem het.  Dit was hoe God hulle gestraf het oor hulle nie Sy reëls wou volg nie.

Vandag gaan ons leer van die volgende klomp boeke:  Die Gedigte boeke.  Ons gaan nou so paar
dingetjies doen en dit alles gaan julle help om beter te verstaan waaroor die gedigte boeke gaan
en wat dit vir ons wil sê.

Aktiwiteit 1:  Rympies:  Ek weet julle leer sommer baie gediggies of rympies by die skool.  
Julle kan nou bietjie in julle groepies vir mekaar gediggies opsê.

Kyk watter kinders is braaf genoeg om hulle gediggies voor almal op te sê.

In die Bybel is daar ook boeke wat geskryf is soos gediggies.  Dit rym nou nie altyd soos ons 
gediggies nie, maar die manier hoe dit geskryf is, is soos ‘n gedig. Hierdie boeke se name is Job, 
Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied.

Aktiwiteit 2:  Maize:  Gee vir elke kind ‘n maize om te voltooi.  Daar is ‘n makliker een ingesluit 
vir die kleintjies en moeiliker een vir die groter kinders.

Op julle maize, was daar musiekinstrumente en musieknote gewees.  In die Bybel en die boeke 
waarvan ons vandag leer, is daar ook ‘n boek vol liedjies.  Ons noem dit Psalms.  Wie het al van 
Psalms gehoor?  Het julle geweet van liedjies in die Bybel?

Natuurlik het al die boeke ‘n boodskap van God vir ons.  Dis nie net gediggies en liedjies net vir  
sommer maar net nie.  God wil hê dat ons dinge oor Hom en die lewe moet weet met daardie 
gedigte en liedjies.  Kom ons kyk bietjie hoe slim julle is, en hoeveel julle van wiskunde doen 
weet.

Aktiwiteit 3:  Somme:  Wie kan dalk vir my sê wat die helfte van 2 is?  Dis natuurlik 1.  Wat is 
die helfte van 4? 2 is die antwoord.   En die helfte van 10?  5 is die helfte.  Wie kan my sê wat 
die helfte van 30 is?  Dis 15.  Nou laat ek hoor wat die helfte van 50 is.  Dis 25.  Wat is die 
helfte van 1 188?  Moet ek julle help?  Die antwoord is 594.  

Ek wil hê die leiers moet gou hulle Bybels uithaal, want ek het nou nie verniet die getal 1 188 
genoem nie.  Daar is ‘n spesiale boodskap wat ek vir julle daaroor wil vertel.  Onthou dat ons 
gepraat het van adresse in die Bybel?  Ons gaan nou na ‘n adres toe gaan wat in die middel van 
die Bybel staan.  Dit is Psalm 118:8.  Kom ons maak gou daar oop.  Ek gaan vir julle lees wat dit 
sê:  Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou.



Dit is baie goed om slim te wees en goed te doen in toetse.  Ons moet leer en ons beste gee.  Die
gedigte boeke vertel ons dat ons die heel slimste of wyste is, wanneer ons vir Jesus nommer 1 in
ons lewens maak en luister na wat Hy sê.  Dit is die beste ding wat ons kan doen.

Ons het nou so gepraat oor die liedjies en gediggies.  Kom ons sing en dans so paar liedjies.

Aktiwiteit 4:  Praise and worship

Kies so 2 liedjies wat jy in die klas kan speel vir die kinders om saam mee te sing en te dans.

Die heel korste Psalm in die Bybel is Psalm 117.  Kom ons luister gou wat daar staan.

Psalm 117 – Die Here is so goed vir ons

Al julle volke, loof die Here!  Hy is baie, baie goed vir ons en Hy sal vir altyd goed bly.  Loof die 
Here!  
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Aktiwiteit 5:  Dankbaarheid:  Kom ons sit in ons groepies en dan dink ons aan dinge wat ons 
het waarvoor ons vir God kan dankie sê.  Dit kan bv. wees vir mamma en pappa, dat jy gesond is, 
vir kos en klere.

Kry terugvoering van groepe.

God is so goed vir ons en ons kan dit hoor as ons na die lysies van julle luister.  Kom ons wees 
slim en ons luister altyd na God.

Sluit af met gebed in groepe.



                    

                        


