Bou ons kinders vir môre

Konfirmasie 1

Lestitel: Die eerste apostels van die eindtyd word geroep

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les “Die eerste apostels van die eindtyd word geroep”
Hierdie dokument gee u 'n basiese handleiding oor hoe die les aangebied kan word.
Hoe om vir die les voor te berei en dit aan te bied
Hier volg 'n paar wenke vir voorbereiding en aanbieding:
Stap

Aksie

1.

Verkry toegang tot die webtuiste van die Nuwe Apostoliese Kerk deur die volgende in
te sleutel of deur op die volgende WhatsApp-skakel te druk:
https://bit.ly/3NACSSHS

2.

Versamel die volgende hulpmiddels om te verseker dat u vir die les gereed is:
• Bybel
• Die les in PDF-formaat wat reeds voorberei is
• Kind se werkboek, potlode, kryte, ens.
• Die kort video, wat 'n addisionele / opsionele hulpmiddel is
• Kategismus in Vrae en Antwoorde (veral vir Konfirmasie)
Nota:
2.1: Die ideale tyd om die les aan te bied is na die Sondagoggendgodsdiens, om
sodoende in lyn met die normale Sondagskooltyd roetine te behou.
2.2: Hou die les so bondig (kort) moontlik. Hou die aandagspan (om te fokus op die
les) van ons kinders in gedagte. U ken u kind die beste!
Normaalweg duur Sondagskool nie langer as 45 minute nie.
2.3: Die les is vir ‘n spesifieke klas (Sondagskool (SS), Godsdiensonderig (RI) of
Konfirmasie (Conf)).
2.4: Kontak gerus u Konfirmasieonderwyser indien u ondersteuning vereis of
van bogenoemde hulpbronne benodig.

3.

Bid (sien die gebed aan die einde van hierdie dokument) en vra God om u as
instrument te gebruik om die les aan te bied soos Hy dit wil hê.
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Bied 'n Sondagskoolles tuis aan
Hoe om vir die les voor te berei en dit aan te bied
Ons gaan voort om 'n paar wenke te gee rakende voorbereiding en aanbieding:
Stap

Aksie

4

Skep 'n aangename en steurnisvrye leeromgewing waar u en die kind / kinders op
dieselfde vlak kan wees.
Voorbeeld: Sit op 'n mat of om 'n tafel.

5

Lees die les deur. Lees weer deur die les sodat u dit verstaan.
Kyk na die kort video van die les om 'n beter begrip van die les te kry.

6

Maak vir jouself aantekeninge oor belangrike punte wat jy graag wil onthou.

7

Verstaan die doelwit van die les, wat deur u kind onthou moet word.

8

Bied die les vir u kind aan.

9

Wys vir jou kind die video en bespreek die betekenis daarvan.

10

Verwys u kind na die aktiwiteit in die kind se werkboek (Ek wil ook ...)

11

Bid of vra u kind om te bid om sodoende die les af te sluit.

Beskikbare hulpmiddels vir tuisonderrig
Hiermee 'n paar hulpmiddels om die gehalte van die les te verbeter:
1. Gesels via WhatsApp met 'n ander Sondagskoolfamilie.
2. Bespreek die les met ander ouers om duidelikheid te kry voordat dit aangebied word.
3. Dit staan u vry om self navorsing te doen vir addisionele(ekstra) inligting.
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Die Les
Lestitel

Die eerste apostels van die eindtyd word geroep

Lesdoelwit

Die kinders leer hoe die eerste apostels van die eindtyd
geroep is.

Lesopsomming:
Inleiding:
In hierdie les leer ons hoe die eerste apostels van die eindtyd geroep is. Ons sal aandag gee
aan:
• Die roeping van geestelike bedieninge in Albury
• Die roeping van John Bate Cardale in die apostelbediening
• Die roeping van addisionele apostels
• Die inseën van die apostels
Agtergrond:
In baie dele van Engeland en Skotland het getroue Christene uit verskillende denominasies
vergader vir gebedsbyeenkomste om vir die Heilige Gees te vra. Hulle het ook gebid vir die
gawes van die bediening soos in die vroeë kerk. In Skotland het gelowiges van verskillende
denominasies ook die verwagting van 'n groter aktiwiteit van die Heilige Gees gedeel.
Openbarings van genesing, spreek in tale en profesie het in hul kring voorgekom en was ook
wyd opgemerk.
In sommige gemeentes is hierdie gebedsgroepe verdra, maar in ander is hulle saam met die
leraars (predikante) wat hulle ondersteun het, verdryf.
Een van hierdie groepe het saamgekom in Albury, 'n dorpie buite Londen
Inhoud:
Die roeping van geestelike bedieninge in Albury
In 'n gebedsbyeenkoms op 20 Oktober 1832 is Henry Drummond geroep as 'n herder en
engel van die gemeente. Engel het destyds leier beteken, met ander woorde, hy sou die
gemeenteleier van die gemeente word. Ander is ook geroep: William Caird as evangelis en
John Bayford as oudste. In 'n profesie (voorspelling) is dit geopenbaar dat hierdie mans moet
wag totdat hulle deur 'n apostel georden is voordat hulle die sakramente kon uitdeel. Tot dan
kon hulle net preek en bid.
Die gelowiges wat in Albury ontmoet het, was sonder 'n predikant omdat hulle uit hul
gemeentes verdryf is. In Henry Drummond het hulle 'n herder gevind en so is 'n gemeente
gevorm.
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Alhoewel daar nog geen apostels was nie, is daar reeds in profetiese uitsprake na die
apostels verwys. Hierdie diensknegte wat geroep is, moes dus wag om deur 'n apostel
georden te word voordat hulle ten volle as leraars kon funksioneer, d.w.s. die sakramente
bedien.

Die roeping van John Bate Cardale tot die apostelbediening
Op 31 Oktober 1832 was John Bate Cardale die eerste wat deur 'n profesie van Henry
Drummond as apostel geroep is tydens 'n gebedsbyeenkoms. Op 7 November 1832
openbaar God weer sy roeping, hierdie keer deur die profeet Taplin.
Die gelowiges was geskok oor die roeping van die apostel. Hulle het gedink dat die
apostelbediening slegs vir die vroeë kerk gereserveer was en het aanvanklik nie geweet
watter waarde hieraan geheg behoort te word nie.
Weke het verloop voordat die apostel aktief geword het in sy bediening. Op 24 Desember
1832 tydens 'n diens in Albury word hy deur die Heilige Gees gedryf om sy hande op William
Caird en Henry Drummond te plaas. John Bayford is ook georden, maar tydens ‘n latere
godsdiens.
Die roeping van addisionele apostels
Teen Julie 1835 is nog elf apostels geroep. Een van hulle het verkies om nie die roeping te
aanvaar nie. Tydens 'n feesdiens het die inseën van die apostels plaasgevind (amper soos
verordening). Tydens hierdie diens is hulle vrygestel van hul verantwoordelikhede in die
gemeente en aangestel om as ambassadeurs van die Here vir die hele kerk van Christus te
werk.
Die inseën van die apostels
Die inseën van die apostels in daardie tyd was anders as die ordening van 'n apostel soos
ons dit nou ken.
Dit is Sondagoggend op 14 Julie 1835. In die Central Church in Londen het 'n groot gemeente
vergader en op die Here gewag. Die datum is drie en 'n half jaar tevore deur profesie
aangewys. Hulle het sewe dae lank bymekaargekom om te bid in afwagting op die groot
gebeurtenis.
Die engele het toe hul hande op die apostels gelê en onder die woorde van seën hulle
ingeseën “vir die werk waarvoor die Here hulle geroep het”.
Afsluiting:
Vandag word 'n apostel in sy bediening georden deur handoplegging en gebed waardeur hy
die nodige ampsgesag kry (byvoorbeeld om die Heilige Gees uit te stort en diensknegte te
orden).
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Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• Hierdie les maak ons bewus van ons Christelike erfenis en veral hoe die eerste apostels van
ons tyd (nie die vroeë kerk nie) geroep is.
• Christene het gebid vir die gawes van die Heilige Gees en die bediening.
• Deur gebede en geloof het die gelowiges die gawe van die bediening ervaar.
• 'n Kerk onder leiding van apostels is ontwikkel.

Hier is 'n lys van die eerste twaalf apostels van die eindtyd.

'n Gebed vir Pappa en Mamma om voor die les te bid:
Almagtige God, baie dankie vir hierdie dag
Seën alle ouers en kinders
Mag ons u teenwoordigheid aanvoel
Seën die les wat ons gaan hê
Leer ons hoe om U te dien
En help ons om U wil te doen
Sodat ons nader aan U groei
Stuur Jesus om ons te kom haal
En mag ons gereed wees om Hom te ontmoet
Amen
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