Bou ons kinders vir môre

Konfirmasie 1

Les Titel: Die Hervorming I

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les oor Die Hervorming 1
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 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 en 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 (Konfirmasie 1).
2.4: Kontak gerus u Konfirmasie-onderwyser indien u ondersteuning vereis of
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) inligtng.
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Die Les
Lestitel

Die Hervorming I

Lesdoelwit

Tydens die Hervorming was daar mans wat hulle ernstig
daartoe verbind het om God se wil te erken en te verstaan.
Ons sal hierdie mans vandag in ons les leer ken.

Lesopsomming:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Hervorming is nie 'n alledaagse woord nie. Dit beteken om te hervorm, te herstel, te
hernu.
Die Hervorming staan ook bekend as 'n tipe godsdienstige rewolusie.
Ons belangrikste fokus en die uiteindelike doelwit van hierdie les is egter, om net soos
hierdie mense al eeue gelede gedoen het, te groei in die kennis van God.
Die Rooms-Katolieke Kerk was destyds die hoof-kerkgenootskap. Die kerk was geweldig
magtig en as gevolg hiervan het baie ongeregtighede plaasgevind. Die belangrikheid van
die evangelie is vervang deur gierigheid en die drang na rykdom en mag oor die mense.
Ons gaan kortliks fokus op: Peter Waldo, John Wycliff en Jan Hus wat die voorlopers van
die hervorming was, en dan hoofsaaklik op Martin Luther.
Peter Waldo het die gesag van die pous bevraagteken. Die pous is die hoof van die
Rooms-Katolieke Kerk. Hy het ook die belydenis verwerp en die uitspattige lewenstyl van
die hoër ampsdraers in die kerk gekritiseer. Peter en sy volgelinge is erg deur die pous
vervolg.
John Wycliff was 'n Engelse Professor in Teologie, met ander woorde 'n professor van
godsdiens of geestelikheid.
Hy het nie met die politieke mag van die pous saamgestem nie. Hy het die huidige kerk
met die vroeë kerk in die Bybel vergelyk. Hy die verskil opgemerk en die kerk begin
kritiseer.
Jan Hus het ook John Wycliff se leerstellings opgeneem. Hy het voorgestel dat geestelikes
'n lewe sonder besittings moet lei en hy het vir 'n hernuwing van die kerk geveg. Jan Hus is
ter dood veroordeel.
Martin Luther, was in 1517 vir die skryf van 95 tesisse verantwoordelik. Hierdie tesisse
met nuwe idees het hy aan die deur van die Wittenberg Castle Church geheg.
Hy het dit doelbewus geskryf om debat oor kerkhervormings aan te moedig.
Hy het destyds besef dat sekere geloofsoortuigings binne die Rooms-Katolieke leer nie in
lyn met die Heilige Skrif was nie.
Luther is uiteindelik verban, met ander woorde die kerk het hom verwerp en hy is as lid
verwyder.
Baie mense het Luther begin volg.
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Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• Die hervorming van Martin Luther en die ander voorlopers, Peter Waldo, John Wycliff en Jan
Hus, het groot uitwerking in Europa gehad.
• Hierdie hervorming het die kerke van die tyd beïnvloed.
• Die Hervorming het ontstaan as gevolg van mans wat die Bybel en die leer van God bestudeer
en ondersoek het.
• Net soos hierdie mans eeue gelede gedoen het, kan ons ook groei in kennis rakende die leer van
God.

Sommige vrae wat ons kan vra:
1. Waarom leer ons oor die Hervorming?
Antwoord: Die Hervorming was het begin van baie veranderings binne Christendom ingelui.
Mense het die Bybel begin lees en besef dat nie alles wat in die kerke destyds gebeur het, volgens
die belering in die Bybel was nie.
2. Maar waarom is dit belangrik vir ons as Nuwe Apostoliese Christene om oor die Bybel te leer?
Antwoord: Ons leerstellings is op die Bybel gebaseer. God se woord; ons geloof, geloof in God, sy
Seun en die Heilige Gees; om sy wil te doen en sy genade te soek is belangrik vir waardigwording.
Hoe bereik ons dit? Ons word ingelig oor die weë van God deurdat ons die Bybel lees. Die
verandering tydens die Hervorming was as gevolg van mans wat die Bybel gelees het en so die wil
van God verstaan het.
3. Het die Hervorming die Christendom verander?
Antwoord: Wel, baie veranderinge het plaasgevind. Daar was 'n oorlog, baie Christene is vervolg.
Baie nuwe kerke is gestig. Die Bybel het vir baie meer mense toeganklik geword.
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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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