
SONDAGSKOOL LES: Verstaan jou Bybel – Afdelings van die Nuwe 
Testament – Briewe aan die Gemeentes

Doel van les:

 Ons kyk vandag kortliks na die briewe afdeling in die Nuwe Testament net om bietjie beter 
te verstaan waaroor dit gaan.  

Ysbreker:  Boek ordes:  Gee vir elke groep ‘n Ou Testament en Nuwe Testament kaart.  Gee al 
die boeke in die Ou Testament en gee al die boeke in die Nuwe Testament.  Hulle moet nou die 
boeke onder die twee kaarte rangskik in die regte orde.  (Indien jy sien dat die kinders sukkel om 
die boeke maklik onder die knie kry, kan jy of vir twee weke stilstaan by dieselfde aantal boeke, 
of meer boeke byvoeg wat hulle moet rangskik.  Pas die speletjie aan volgens jou groep.)

Inleiding:  (Hou ‘n klompie pos op vir die klas om te sien)  
 Wie het al pos ontvang?
 Watter soort goed kom als in die pos? (Briewe, advertensies, koerante, by die poskantoor kan 

ons ons pakkies gaan haal.)

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

 Advertensie pamflet – Wat is die doel van so ‘n 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 – Wat is die doel van so ‘n dokument?  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 brief: Elke groep kry ‘n blaai en penne.  Die opdrag is soos volg:  As 
julle vandag vir ‘n Christen in ‘n ander land ‘n brief kon skryf met spesiale woorde in, wat sou 
julle skryf?  Watter raad sou julle gee of watter woorde van bemoediging?  Skryf as ‘n groep ‘n 
brief vir daardie Christen.

Sodra al die groepe klaar is, laat hulle die briewe kom lees.

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

Die briewe aan die gemeentes afdeling in die Nuwe Testament bestaan uit die volgende boeke:
Korintiërs; Galasiërs; Efesiërs; Filippense; Kolossense; Tessalonisense; Timoteus; Titus; Filemon; 
Hebreërs; Jakobus; Petrus; Johannes en Judas.

Soos Petrus, die ander apostels en Paulus gepreek het, het meer en meer mense tot bekering 
gekom.  Party apostels het in Jerusalem gebly, terwyl ander na Judea, Samaria en ander nasies 
gereis het.

Die apostels, soos Petrus, wat na ander stede en nasies gereis het, het gewoonlik na die Joodse 
sinagoges (kerke) gegaan om eerste vir die die Jode te preek.  Party het geglo, maar die meeste 
het nie.  Die volk Israel het hulle harte hard gemaak teenoor die Here.  Daarom het hierdie 
eerste sendelinge begin preek vir die heidene.  Die Goeie Nuus van Jesus het nou begin versprei.

Die Apostels kon nie by elke kerk wees wat hulle begin het nie.  Paulus sou ‘n klein rukkie bly en 
dan aanbeweeg na die volgende plek waarheen die Heilige Gees hom gelei het.  Hy wou seker 
wees dat die kerke in Christus groei, en die kerke se leiers bemoedig, daarom het hy baie briewe 
aan hulle geskryf.

Die apostels Petrus en Johannes, het ook briewe geskryf.  God het deur hierdie apostels met die 
mense gepraat.  Deur hulle briewe te lees, het die nuwe Christene meer verstaan oor God, hulle 
is bemoedig en het instruksies gekry oor hoe om ‘n lewe te lei wat God tevrede stel.

Aktiwiteit 1:  Lees saam Romeine 1:7, Filippense 1:1-2, Kolossense 1:1-2, Jakobus 1:1 en 2 Petrus 
1:1 en beantwoord die vrae:

 Watter soort woorde hoor julle in hierdie groete? (Genade en vrede, Heiliges in Christus, 
kennis, ens)

 Is dit persoonlike woorde? (Ja)
 Wat vertel dit julle oor die mense wat hierdie briewe geskryf het? (Hulle het die mense vir 

wie hulle hierdie briewe geskryf het liefgehad.  Hulle het omgegee wat van hulle word.)



Kry terugvoering van die groepe.

In die briewe is daar baie bekende gedeeltes soos die Vrugte van die Gees en die Wapenrusting.  
Voltooi die volgende uitdeelstukke.

Aktiwiteit 2:  Vrugte van die Gees word search

Aktiwiteit 3:  Die Wapenrusting

Aktiwiteit 4:  Praktiese raad

Al hierdie briewe in die Nuwe Testament is vir ‘n rede geskryf.  Almal vertel ons meer van Wie 
God is.  Van hierdie briewe gee instruksies.  Ander briewe is bedoel om die gelowiges te 
bemoedig terwyl hulle vervolg is.  Party was vir spesifieke mense geskryf om hulle te vra om iets 
spesifiek te doen.

Net soos die vroeë kerk, behoort ons ook hierdie briewe te lees.  Hoe sal ons weet wat God van 
ons verwag as ons nie lees wat Hy vir ons sê nie?

Sluit af in groepe met gebed.



Aktiwiteite 2: Die Wapenrusting van God:  Efesiërs 6:11-17

Die Wapenrusting van God is ‘n bekende gedeelte in Efesiërs.  Die Wapenrusting beskerm ons 
teen aanval van die satan.  Trek ‘n lyn van die naam van elke stuk Wapenrusting na wat dit 
verteenwoordig.

Gordel Geregtigheid

Skoene Waarheid

Helm Woord van God

Skild Verlossing

Borsharnas Bereidheid

Swaard van die Gees Geloof



Aktiwiteit 3: Die Vrugte van die Gees word genoem in die Brief aan die Galásiërs.  

Lees Galásiërs 5:22 en soek dan die Vrugte wat daar beskryf word.



Aktiwiteit 4: Praktiese Raad:  Die brief van Jakobus vertel ons dat ons ons geloof in God deur 
ons dade moet wys. (Dinge wat ons doen.)  Pas elke vers aan die linkerkant by sy betekenis aan 
die regterkant.

Jakobus 1:22:  “En word daders van die woord 
en nie enet horders wat julleself bedrieg nie.”

As jy weet wat reg is en kies om dit nie te 
doen nie, sondig jy.

Jakobus 3:9-10:  “Daarmee loof ons God en 
die Vader, en daarmee vervloek ons die mense 
wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit 
dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit 
my broeders, behoort nie so te wees nie.”

Sê nee vir die duiwel. Bly naby God en probeer 
om Hom tevrede te stel.

Jakobus 4:7:  “Onderwerp julle dan aan God; 
weerstaan die duiwel, en hy sal van julle 
wegvlug.”

Moenie net die Bybel lees nie, maar doe nook 
wat dit vir jou sê om te doen.

Jakobus 4:17: “Wie dan weet om goed te doen 
en dit nie doen nie, vir hom is  dit sonde.”

Die woorde wat ons spreek moenie ander 
mense seermaak nie. Ons woorde moet God 
prys.



ANTWOORDE:

Aktiwiteit 2: Die Wapenrusting van God:  

Gordel Waarheid

Skoene Bereidheid

Helm Verlossing

Skild Geloof

Borsharnas Geregtigheid

Swaard van die Gees Woord van God

Aktiwiteit 4: Praktiese Raad:  

Jakobus 1:22: Moenie net die Bybel lees nie, maar doen ook wat dit vir jou sê om te doen.

Jakobus 3:9-10:  Die woorde wat ons spreek moet nie ander mense seermaak nie.  Ons woorde 
moet God prys.

Jakobus 4:7: Sê nee vir die duiwel.  Bly naby God en probeer Hom tevrede stel.

Jakobus 4:17: As jy weet wat reg is en kies om dit nie te doen nie, sondig jy.



BOEKE VAN DIE BYBEL SPELETJIE:

OU TESTAMENT

NUWE TESTAMENT
Genesis Eksodus

Levitikus Numeri

Deuteronomium Josua

Rigters Rut

1 Samuel 2 Samuel 

1 Konings 2 Konings

1 Kronieke 2 Kronieke

Esra Nehemia

Ester Job

Psalms Spreuke



Prediker Hooglied

Jesaja Jeremia

Klaagliedere van Jeremia Esegiël

Daniël Hosea

Joël Amos

Obadja Jona

Miga Nahum

Habakuk Sefanja

Haggai Sagaria

Maleagi

Matteus Markus

Lukas Johannes

Handelinge Romeine

1 Korintiërs 2 Korintiërs

Galasiërs Efesiërs

Filippense Kolessense

1 Tessalonisense 2 Tessalonisense



1 Timoteus 2 Timoteus

Titus Filemon

Hebreërs Jakobus

1 Petrus 2 Petrus

1 Johannes 2 Johannes

3 Johannes Judas

Openbaring


