Bou ons kinders vir môre

Konfirmasie 1

Lestitel: Wêreldgelowe: Judaïsme, Christendom en Islam

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les oor Wêreldgelowe: Judaïsme, Christendom en Islam
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 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 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.
© NAK|Sondagskooltuisonderrig | Konfirmasie 1

3 | Bladsy

Die Les
Lestitel

Wêreldgelowe: Judaïsme, Christelike geloof en Islam

Lesdoelwit

Die doel van hierdie les is om basiese inligting oor drie van die
gelowe in die wêreld te deel: Judaïsme, Christelike geloof en
Islam.

Lesopsomming:
Die helfte van gelowige mense wêreldwyd, hang een van hierdie drie vername gelowe aan.
1. Judaïsme, Islam en die Christelike geloof het 'n aantal geloofsoortuigings in gemeen:
• die lewe van elke individu is uniek en kom nie weer voor nie - geen reïnkarnasie nie
• een God - nie baie gode nie
• die vervulling van goddelike beloftes
• 'n verlosser of 'n hersteller van die wêreld
2. Jode, Christene en Moslems aanbid almal dieselfde God. God word geroep:
• Yahweh in Judaïsme - ook Adonai, Elohim en El-Shaddai
• God of Here - in die Christelike geloof is God Drie-enig - God die Vader, die Seun en die
Heilige Gees.
• Allah - Arabiese woord vir God vir die Moslems

1
JUDAïSME - Volgelinge bekend as Jode
• Judaïsme verwys na die Joodse geloof, maar dit verwys ook na die kultuur van die
Joodse volk.
• Soos reeds voorheen genoem, glo Jode in slegs een God.
• Die Torah (die Ou Testament) is die grondslag van hulle leerstelling.
• Jode glo dat die vervulling van God se wet, volgens die eerste vyf boeke van Moses,
jou plig is.
• Hulle glo aan die eindtyd.
• 'n Messias, as heerser, sal deur God gestuur word.
• Die dooies sal opgewek word.
• Belangrike simbole in Judaïsme is die sespuntige ster van Dawid en die menorah, 'n
kandelaar met sewe arms.
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2
ISLAM - Volgelinge bekend as Moslems
• Islam is 'n Arabiese woord, wat oorgawe aan die wil van Allah beteken.
• Dit is die jongste van die wêreldgelowe en dateer uit die laat 500's.
• Die hoeksteen van Islam is die Koran, wat voordrag beteken.
• Die Koran is die naam van die Islamitiese Bybel.
• 'n Simbool van Islam is die sekelmaan en 'n ster.
• Elke Moslem bely die pilare van Islam, wat die volgende is:
o Allah is die enigste God en Muhammed is sy profeet
o bid vyf keer per dag
o ondersteun behoeftiges
o vas gedurende die maand van Ramadan
o maak 'n bedevaart / reis na Mekka om na Kabah (huis van God) te gaan.
3 CHRISTELIKE GELOOF - Volgelinge bekend as Christene
Daar is baie denominasies - kerke (Katoliek, Ortodoks, Protestant) binne die
Christendom, maar die meeste van hulle het die volgende in gemeen:
• Die meeste Christene glo in die drie-eenheid van God (God die Vader, Seun en Heilige
Gees).
• Die geloof in Jesus Christus as die Verlosser, die opstanding van die dood en die
wederkoms van Jesus Christus
• Die Heilige Skrif is die Bybel - dit is die woord van God en is die basis van hulle geloof.
• Die kruis is een van die simbole van die Christendom.
Afsluiting
Respekteer die godsdiens en geloof van ander. Elke geloof is vir sy mense belangrik.
Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• Ons het vlugtig geleer aangaande die geloof van die Jode, Moslems en Christene.
• Alhoewel ons verskillende name vir God het, glo ons almal in dieselfde God.
• Ons moet mekaar se gelowe respekteer. Elke geloof is vir sy mense belangrik.
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Sommige vrae wat ons kan vra:
1. Watter ander kenmerkende gelowe is daar in die wêreld?
Antwoord: Boeddisme en Hindoeïsme.
2. Hoeveel mense in die wêreld behoort nie aan 'n geloof nie?
Antwoord: Dit is moeilik om te sê, want die getalle verander en daar is nie opgedateerde
inligting nie, maar ongeveer 16%.
3. Watter wêreldggeloof het die meeste volgelinge?
Antwoord: Christelike geloof
4. Wat is die grootste verskil tussen Judaïsme en die Christelike geloof?
Antwoord: Jode glo net in een God - nie 'n drie-enige God nie (Vader, Seun en Heilige Gees).
5. Wat is die grootste verskil tussen Islam en die Christelike geloof?
Antwoord: Allah is die enigste God en Muhammed is sy profeet.
6. Wat is dieselfde vir al drie gelowe wat bespreek is?
Antwoord: Ons glo almal in God.

'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 kan groei
Stuur Jesus om ons te kom haal
En mag ons gereed wees om Hom te ontmoet
Amen
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