Bou ons kinders vir môre

Konfirmasie 1

Lestitel: Ons godsdiens

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les: “Ons godsdiens”
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

Ons godsdiens

Bybelteks

Johannes 16: 13, 2 Korinthiërs 13: 14 en Handelinge 2: 42

Lesdoelwit

Die kinders verstaan dat die godsdienste tot ontwikkeling en
waardigwording van hul siel dien.

Lesopsomming:
Voorbereiding voor die godsdiens:
• Die altaar word voorberei vir die godsdiens
 Die Bybel is op die altaar.
 Die nagmaalbekers word op die altaar geplaas.
 Die altaar is versier met blomme.
Dit is nie net die altaar wat vir godsdiens voorberei word nie.. Ander werk word ook gedoen.
• Die eiendom word versorg en
• Die kerk word gereeld skoongemaak.
• Wanneer ons die kerk binnekom, word ons by die deur gegroet.
Dit alles dra by tot die voorbereiding van die kerkgebou vir 'n godsdiens.
Hoe berei ons onsself vir ‘n godsdiens voor?
'n Godsdiens is 'n ontmoeting tussen God en mense.
• Ons trek aan op 'n manier wat geskik is vir God se huis.
• Ons is daarvan bewus dat ons God se woord, vergifnis van sondes en Heilige Nagmaal
nodig het.
• Ons bid voor die godsdiens en probeer ons afsonder van die alledaagse lewe.
• In stilte wag ons op die begin van die godsdiens en ons fokus op die openingsgesang.
Die liturgiese orde van die godsdiens:
Ons godsdienste het 'n vaste patroon:
• Die openingsgesang bepaal die stemming vir die godsdiens - daar is 'n verband tussen die
gesang en die preek.
• Die openingsgebed - begin met die woorde: "In die naam van God, die Vader, die Seun en
die Heilige Gees ...". Daarom vind alles in 'n godsdiens plaas onder God se gesag. Deur die
openingsgebed soek ons die verbinding met God.
• Die Bybelwoord - 'n vers word uit die Bybel geneem en dien as basis vir die woord / preek.
• In vele gemeentes ondersteun 'n koor die dienskneg se preek met gepaste gesange.
• Die preek is 'n verklaring van God se woord. Die diensknegte, geïnspireer deur die Heilige
Gees, beleer die evangelie. Lees Johannes 16: 13
• Die gesang van berou - lei die viering van Heilige Nagmaal in.
• Dit word gevolg deur die Onse Vader wat saam as 'n gemeente gebid word, waartydens ons
ook ons sondes bely.
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• Die vryspreking (vergifnis van sonde) word verklaar en die vrede van die Opgestane Een
word geskenk.
• Die eucharistiese gebed is 'n dankgebed wat volg op die vergifnis van sondes. Ons bring
dank dat Jesus die offer gebring het vir ons verlossing, dat Hy die kerk ingestel het en
apostels gestuur het - en steeds stuur.
• Die heiliging/seën van die elemente van brood en wyn (hostie); hierdeur word die liggaam
en bloed van Jesus Christus teenwoordig.
• Deur Heilige Nagmaal te ontvang, deel ons in die karakter van Jesus en ons ontvang krag
om te oorwin. Dit verseker ook voortgesette gemeenskap met Christus.
• Die godsdiens eindig met 'n gebed - 'n dankbetuiging vir die teenwoordigheid van God, vir
woord en sakrament. Dit word gevolg deur versoeke vir onsself en vir ons naaste en 'n
versoek vir God se seën op ons offerande.
• Die slotseën: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die
gemeenskap van die Heilige Gees wees met u almal. Amen ”(2 Korinthiërs 13: 14).
• In 'n godsdiens kan die volgende handelinge ook plaasvind:
 Heilige Doop, Heilige Verseëling en Konfirmasie vind plaas voordat die gemeente Heilige
Nagmaal ontvang.
 Alle ander dade van seëning vind plaas na Heilige Nagmaal (soos huweliksseëning,
huweliksherdenkingseën, verordinering, ens.).
Gereelde bywoning van die godsdienste is belangrik vir my. Hoekom?
• Ek het gemeenskap met die drie-enige God.
• Ek vind uit oor God se wil en my geloof word versterk.
• Ek word bewus gemaak van my sondes en dit word vergewe.
• Ek ontvang Heilige Nagmaal, wat die voortgesette noue gemeenskap met Jesus Christus
bewaar. Dit is belangrik vir my siel.
• die sakramente word daar bedien.
• dit bied gemeenskap met God se kinders hier en in die hiernamaals.
Handelinge 2: 42: “En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die
gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede.”
God verwag standvastigheid van ons op hierdie belangrike gebiede.

Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• Die belangrikheid van my voorbereiding vir 'n godsdiens.
• Bring begrip van die orde van 'n godsdiens (die liturgiese orde) en betekenis daarvan.
• Bring verstaning waarom ek godsdienste bywoon.
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'N Gesinsaktiwiteit

Hier volg 'n aktiwiteit vir die hele gesin:
Pas die konsep in Kolom A by die verduideliking van die konsep in Kolom B. Rangskik dan die verskeie
konsepte in die regte volgorde volgens die gebeure in die godsdiens.
Kolom A

Kolom B

1. Die Onse Vader

A. dien as basis vir die woord

2. Die slotseën

B. die liggaam en bloed van Jesus Christus is
teenwoordig in die brood en die wyn

3. Seën/heiliging van Heilige Nagmaal

C. is die verkondiging en belering van die evangelie

4. Vryspreking

D. bepaal die stemming vir die godsdiens

5. Die koor

E. bevorder gemeenskap met Jesus Christus

6. Bybelwoord - 'n vers

F. stel die stemming in vir die viering van die
Heilige Nagmaal

7. Die preek

G. hiermee begin die godsdiens; ons soek God se
teenwoordigheid

8. Openingsgebed - “In die naam van
God die Vader, die Seun en die Heilige
Gees”

H. 'n gebed wat ons saam bid waartydens ons
onder andere ons sondes bely

9. Die eucharistiese gebed

I. dankie, versoeke en voorbidding vir onsself en
ons naaste.

10. Viering van Heilige Nagmaal

J. verkondiging van die vergifnis van sonde in die
naam van Jesus Christus

11. Die openingsgesang

K. ondersteun die bediening van die diensknegte

12. Gesang van berou

L. die dankbetuiging vir die offer van Christus, vir
die instelling van die kerk en die stuur van die
apostels.

13. Gebed aan einde van godsdiens
voor die slotseën

M. God wend Hom tot ons en verseker ons van sy
genade, liefde en gemeenskap
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'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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