Bou ons kinders vir môre

Konfirmasie 1

Lestitel: Die Katolieke Apostoliese Kerk

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les “Die Katolieke Apostoliese Kerk”
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 Katolieke Apostoliese Kerk

Lesdoelwit

Die kinders leer hoe die werk van die Here ontwikkel het
onder die eerste apostels van die eindtyd.
Handelinge 1: 15–16, 20, 23, 26

Bybeltekste:

Lesopsomming:
Inleiding:
Ons word vandag bekendgestel aan die Katolieke Apostoliese Kerk. Ons sal leer oor:
• Die naam “Katolieke Apostoliese Kerk”
• Die eerste Heilige Verseëlings
• Die ordinering van assistente vir die apostel en
• verdere ontwikkelinge in die kerk
Agtergrond:
• In 1835 is die apostels wat deur profesie geroep is, ingeseën (georden).
• Toe reik hulle uit na alle geestelike en sekulêre leiers van die Christendom.
• Hulle het ‘n beroep gedoen op alle geestelikes uit ander Christelike denominasies om die
apostels te volg, maar die ander geestelikes het nie op die versoek gereageer nie.
• Die gemeentes wat die bedrywighede van die apostels erken het, het die naam “Katolieke
Apostoliese Kerk” gebruik.
Inhoud:
Die naam “Katolieke Apostoliese Kerk”
• Die woord Katoliek kom van die Griekse woord “katholikos” wat “die geheel” of “universeel”
beteken - wêreldwyd.
• Apostolies verwys na die apostels.
Die eerste Heilige Verseëlings
• Die eerste Heilige Verseëlings is uitgevoer deur Apostle Cardale in Londen, Engeland, en
Apostel Carlyle in Frankfort aan die Main, Duitsland.
• Net soos vandag, het die apostels hierdie daad uitgevoer deur te bid en hul hande op die
gelowiges te lê.
• MAAR op daardie tydstip moes jy twintig jaar oud wees en jy is ook gesalf met geheiligde
olie.
Die ordening van assistente vir die apostels
• Die werk van God het versprei en dit was moeilik vir die apostels om hul werk te hanteer.
• Hulle het nie meer apostels verorden nie omdat hulle gedink het dat daar net twaalf apostels
moes wees.
• Hulle het besluit om helpers te verorden, bekend as “Coadjutors” (kom van die Latynse
woord wat assistente of helpers beteken).
• Met die gesag van die apostel kon die “Coadjutor” verseëlings en ordinerings uitvoer.
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Verdere ontwikkelinge in die kerk
• Die apostels het besluit dat daar tot en met Christus se wederkoms slegs twaalf apostels
moet wees, want daar was ook net twaalf apostels in die tyd van Jesus.
• Wanneer daar 'n apostel gesterf het, was daar 'n leemte.
• In Handelinge word genoem dat die leemte - in die kring van die twaalf apostels wat deur
Jesus ingestel is - veroorsaak deur die dood van Judas Iskariot, gevul is deur die roeping van
Matthias. Barnabas en Saulus (Paulus) was addisionele apostels.
Handelinge 1: 15–16, 20, 23, 26: “En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels
opgestaan (saam was die getal name ongeveer honderd en twintig) en gesê: Broeders ,
hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid
aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het.” “Want daar
staan geskrywe in die boek van die Psalms: Laat sy woonplek woes word, en laat daar geen
inwoner in wees nie! En: Laat ‘n ander een sy opsieneramp neem.” “En hulle het twee
voorgestel: Josef wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus, en Matthias.”
“Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval; en hy is gekies om saam met die elf
apostels te wees.”
• Die oorblywende apostels van die eindtyd moes die verantwoordelikhede aanvaar van die
wat oorlede is.
• Daar was profetiese oproepe vir meer apostels, maar dit is verwerp.
• In 1901 is F. V. Woodhouse, die laaste van die eerste twaalf apostels van die eindtyd,
oorlede.
• Daar was nie meer apostels om verseëlings of ordinerings in die Katolieke Apostoliese Kerk
te doen nie.
Afsluiting:
• Die apostels van die eindtyd het verwag dat Jesus in hul tyd sou terugkeer.
• Hulle het nie meer as die eerste twaalf apostels ingestel nie.
• Toe die laaste apostel van die Katolieke Apostoliese Kerk sterf, kon die bediening nie sy
doel bereik nie.

Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• Die Katolieke Apostoliese gelowiges het die apostelbediening aanvaar.
• Die apostels het geglo dat daar net twaalf apostels moes wees tot en met Christus se
wederkoms.
• Hulle het nie die roeping van addisionele apostels aanvaar nie, ondanks profetiese oproepe
vir meer apostels.
• Die persoon wat die bediening uitvoer, sterf, maar nie die bediening self nie. Die bediening
is daar om God se werk voort te sit en om God se kinders voor te berei op sy wederkoms.
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Het jy geweet?
1. Die Katolieke Apostoliese kerk was nooit bedoel om 'n nuwe kerk te wees nie. Aangesien
hul roeping geprofeteer is, het hulle gedink dat alle Christelike kerke die apostels sou volg.
2. Daar was 'n profeet, Geyer, wat profesieë ontvang het dat meer apostels geroep moes
word.
3. Die laaste van die apostels in die eindtyd van die Katolieke Apostoliese Kerk is in 1901
oorlede. Hy was Apostel Woodhouse en was destyds 96 jaar oud.

'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

notas
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