
KINDERKERK LES: Verstaan jou Bybel – Afdelings van die Nuwe 
Testament – Briewe aan die gemeentes

Doel van les:

  Om die basiese samestelling van die Bybel beter te verstaan sodat ons dit gemakliker te
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.)

 1 Kronieke – Hou een vinger op en maak dan asof jy ‘n koerant oopvou om te lees. (‘n 
versameling van die historiese gebeure van Israel onder Dawid se koningskap.) 



 2 Kronieke – Hou twee vingers op en maak dan asof jy ‘n koerant oopvou om te lees. 
(Geskiedenis van die konings van Juda.)

 Esra – Draai om en waai asof jy totsiens waai (Beskryf die terugkeer van die Jode vanaf 
ballingskap na Jerusalem en die herbouing van die Tempel.)

 Nehemia – Stapel een hand op die ander een asof jy bakstene op mekaar lê om ‘n muur te 
bou. (Onder leiding van Nehemia word Jerusalem se mure in `n rekord tyd herbou.)

 Ester – Buig soos voor ‘n koning (Deur Ester en Mordegai se optrede red God die lewens 
van die Jode wat in Persie agtergebly het.)

 Job – Altwee hande maak gesig toe, kop is af – (Job verduur verskriklike verlies.  In sy 
onmenslike lyding sukkel Job in sy verhouding met die Here, asook sy verstaan en idee van
wie God is!)

 Psalms – Albei hande opgelig boontoe – (‘n Boek van prys aan God.  Die palms bid en sing = 
worship)

 Spreuke – Hou wysvinger op asof jy onderrig gee – (Die doel van Spreuke is om mense te 
onderrig in `n regte lewens attitude en goeie lewenskennis. Bevat praktiese wenke hoe om
wysheid en dissipline te bekom.)

 Prediker – Trek skouers op asof jy nie weet nie – (Alles is betekenloos sonder 
God.  Sin vir die lewe kom van die Een wat lewe gee – die Een wat ons moet vrees, 
eer, gehoorsaam en liefhê.)

 Hooglied van Salomo – Hand op jou hart – (‘n Liefdesverhaal)

Inleiding:  (Hou ‘n klompie pos vir die klas op om te sien)  
 Hou julle daarvan om saam met pappa of mamma posbus toe te stap en pos te gaan kry?
 Watter soort goed kom als in die pos? (Briewe, advertensies, koerante, ons kan ook 

pakkies by die poskantoor gaan haal.)

Kom ons kyk gou deur als wat ek in my pakkie pos hier het.

 Advertensie pamflet – Hierdie besighede se advertensies vertel my wat hulle verkoop, en
dat hulle graag wil hê dat ek na hulle winkels moet kom om iets by hulle te kom koop.  
Hierdie advertensies word in almal se posbusse gegooi en nie net vir my gestuur nie.  Hulle
gee nie regtig vir my om en hoe dit met my gaan nie.

 ‘n Rekening soos bv. Munisipale – Hier is ‘n besigheid vir wie ek geld skuld.  Daar is 
besighede waarvan ons elke maand ‘n brief kry om vir ons te vertel hoeveel ons hulle skuld.
Dit kan bv. wees vir die water wat ons deur die maand gebruik het, of die krag of dalk wat
ons moet betaal vir ons motors.
Dink julle hierdie besighede gee om of ons hulle betaal of nie?  (Natuurlik!)
Hulle gee beslis om of die mense hulle betaal of nie.  As mens hulle nie betaal nie, kan 
hulle bv. die water afsit of ons meer laat betaal, wat ons rente noem.
Dink julle hierdie besighede gee om vir my of dink julle hulle soek net my geld?  (Hulle wil 
die geld hê vir dit wat ek by hulle gekoop het of wat ek van hulle gebruik het.)



Ek is nie die enigste een wat betaal vir water en krag nie.  Hulle stuur die rekeninge uit na baie 
mense.  So ek is een van baie wat so ‘n brief kry wat sê hoeveel ek hulle skuld.  Daar is niks 
spesiaals omtrent so brief nie.

 Wys ‘n persoonlike brief of kaartjie:  Hierdie brief/kaartjie is ‘n ander saak.  Dit ‘n 
spesiale boodskap wat ek van ____________________ gekry het.  (Vertel die kinders 
bietjie wat in die brief/kaartjie staan, hoekom dit spesiaal vir jou is.)  Hierdie persoon 
het tyd uit hulle besige dag geneem om spesiaal vir my iets te stuur.  Dit laat my baie 
spesiaal voel.

Aktiwiteit:  Bemoedigende kaartjie: (Gee vir elke kind ‘n wit of gekleurde blaai waarmee hulle 
‘n kaartjie moet maak.  Gee vir hulle gems/kokis om dit mee in te kleur. Onderaan die les is ook ‘n
blaai met prentjies wat die kinders kan plak en jy kan stickers ens. saambring vir hulle om dit 
mee te versier.)

Vandag gaan ons ‘n kaartjie maak in die klas.  Dit kan vir enige iemand wees.  Julle gaan dit 
inkleur en mooi maak en julle moet besluit vir wie julle dit graag na kerk wil gee of dalk pos.  
Daar is ook prentjies wat julle kan opplak.  Julle leier sal julle help om die naam van die persoon 
te skryf as julle dit nie self kan skryf nie.

Nadat almal klaar is met hulle kaartjie, kry hulle aandag terug by jou en die spesiale brief wat jy
hulle gewys het aan die begin.

Sê:  Weet julle dat al hierdie gepraat van briewe my aan die Bybel laat dink?  Het julle geweet 
daar is briewe in die Bybel?  Spesiale briewe wat geskryf is vir mense en ook vir kerke.  

Mense soos Petrus, Paulus, Johannes en ander het spesiale briewe geskryf oor hulle nie soos ons 
vandag se dae in ‘n vliegtuig, kar of trein kom klim en net ‘n kort rukkie kon ry of vlieg waar hulle 
wou wees nie.  Hulle moes baie ver stap of op donkies, kamele en perde ry om te kom waar hulle 
wou wees.  So hulle het briewe geskryf om so ‘n boodskap by iemand uit te kry.  Al is die briewe 
in die Nuwe Testament vir ander mense geskryf, is dit in die Bybel vir ons om te lees sodat ons 
ook meer van God, Jesus en die Heilige Gees kan leer.  Ons leer ook wat God wil hê ons moet 
doen.

Net soos ek my brief het en dit oor en oor lees, en dit my spesiaal laat voel, moet ons ook die 
briewe in die Bybel lees, want dis baie spesiaal.

Indien daar tyd oor is, oefen weer Bybelboek bewegings.

Sluit af met gebed in groepe.




