Bou ons kinders vir môre

Konfirmasie 1

Lestitel: Die Hervorming Deel 2

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les oor Die Hervorming, Deel 2
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 Deel 2

Lesdoelwit

Die doelwit is om u kind meer te leer aangaande die verdere
verspreiding van die Hervorming.

Lesopsomming:
Ons gaan op die volgende drie aspekte van die verspreiding van die Hervorming fokus:
1. Die Hervorming in Switserland met Ulrich Zwingli en John Calvin
• Die leringe van Martin Luther, een van die invloedrykste leiers in die Hervorming, het na
Duitsland en Skandinawië versprei.
• Dit het ook vir John Calvin en Ulrich Zwingli, beide van Switserland, bereik.
• Soos Luther, het Zwingli sy preke op die Bybel gebaseer.
• Hy het nie in prente in die kerk, vas en optogte geglo nie.
• Hy het groot steun van die stadsraad in Zürich geniet.
• Van Genève, Switserland, waar Calvyn aktief was, het die Hervorming na Frankryk, Pole,
Nederland en Skotland versprei.
• Calvyn het geglo dat jy ‘n lewe volgens Bybelse beginsels moet lei en sou jy dit nie doen nie,
behoort jy gestraf te word!
• Teen die tyd wat Calvyn gesterf het was daar 2000 Protestant evangeliese gemeentes in
Frankryk.
2. Die gevolge van die Hervorming, met ander woorde, wat as gevolg van die Hervorming
gebeur het.
• Die skeiding van die Katolieke kerk het spanning veroorsaak en die situasie het vir die
Christene van die tyd gevaarlik geword. Dit het in werklikheid tot 'n oorlog gelei, wat vir baie
jare geduur het.
• Die Hervorming het nie net oor Europa versprei nie, maar ook na ander lande: Kanada, die
VSA, Mexiko, Suid-Afrika en Australië.
• Nuwe kerke is gestig
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3. Die kenmerke van die Hervormende kerke. Die ooreenkomste en die verskille
Kerk
Die Anglikaanse Kerk in
Engeland

Ooreenkomste
Twee sakramente: Heilige
Doop en Nagmaal
Deels Calvinisties, deels
Luthers (sien hieronder)
Vroue mag predikante word

Die evangeliese Lutherse kerke

Twee sakramente: Heilige
Doop en Nagmaal
Die liggaam en bloed van
Christus word deur heiliging
aan die brood en wyn verbind
Vroue mag predikante word
Twee sakramente: Heilige
Doop en Nagmaal
Hulle glo dat die brood en wyn
uiterlike simbole van die
liggaam en bloed van Christus
is
Jesus se geestelike
teenwoordigheid is in hulle
Vroue mag predikante word

Die evangeliese
Gereformeerde kerke

Verskille
Die kerk word deur die Britse
monargie gelei (dit beteken óf
die Koning óf die Koningin van
Engeland) en die Aartsbiskop
van Canterbury. Hul
leerstelling (hul geloofsstelsel)
is deels Luthers, deels
Calvinisties.
Begin deur Martin Luther. Dit
het nie leierskap gehad nie,
maar eerder 'n kerkraad of 'n
sinode.
Dit is gevorm deur Calvin en
Zwingli en het ook 'n sinode.

Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• Ons kennis oor die Hervormingstydperk brei uit.
• Ons leer hoe verskillende denominasies vanuit die Protestante kerk ontwikkel het.
• Ons raak bewus van die ooreenkomste en die verskille in hierdie kerke.
Sommige vrae wat ons kan vra:
1. Het Christene onder mekaar geveg vanweë hul geloofsoortuigings?
Antwoord: Ja. Die Rooms-Katolieke Kerk, Die Protestantse Kerke (waaruit die Anglikaanse, die
evangeliese Lutherse en die evangeliese Gereformeerde kerke ontwikkel het) vorm almal deel van
van die Christelike godsdiens. Hulle het egter praktyke binne hierdie kerke gehad wat
meningsverskille en selfs oorloë veroorsaak het.
2. Kom die verskillende Christelike denominasies in ons tyd ooit bymekaar om te praat?
Antwoord: Daar is 'n Wêreldraad van Kerke
3. Watter Christelike denominasie is vandag die grootste?
Antwoord: Die Rooms-Katolieke Kerk het steeds die meeste volgelinge.
4. Hoeveel Christelike denominasies is daar in die wêreld?
Antwoord: Dit is moeilik om te sê, want dit hang af van hoe die denominasies gekategoriseer
word. Die vernaamste denominasies is egter: Katoliek, Protestant (Anglikaans, Luthers,
Gereformeerd, Presbiteriaans, Evangelies, Metodiste, Oosters-Ortodokse (Grieks, Russies,
Bulgaars). Onder hierdie kerke is daar egter nog meer denominasies.
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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 kan groei
Stuur Jesus om ons te kom haal
En mag ons gereed wees om Hom te ontmoet
Amen

notas
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