Bou ons kinders vir môre

Godsdiensonderrig 2

Lestitel: Jesus in die tuin van Getsemane

'n Ouerhandleiding
Sondagskooltuisonderrig

Liewe Ouer
Welkom by die les: “Jesus in die tuin van Getsemane”
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 Sondagskoolonderwyser 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

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

Jesus in die tuin van Getsemane

Bybelwoord

Lukas 22: 39 – 54

Lesdoelwit

Die kinders leer hoe Jesus in gebed geworstel het om die
wil van sy Vader te kan vervul.

Lesopsomming:
• Na die Laaste Maaltyd het Jesus saam met die elf dissipels na die tuin van Getsemane aan
die voet van die Olyfberg gegaan.
• Jesus het toe vir agt van die dissipels gesê om by die ingang te gaan sit terwyl Hy gaan bid.
• Hy het vir Petrus, Jakobus en Johannes saamgeneem, en toe Hy op die plek kom, sê Hy vir
hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie."
• Nadat Jesus hulle verlaat het, was die dissipels so moeg dat hulle aan die slaap geraak het.
• Jesus het 'n bietjie verder in die tuin gegaan, gekniel en met smart gebid: “Vader, as U tog
maar hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.”
• In sy droefheid het Jesus dan so innig gebid dat sy sweet soos druppels bloed op die grond
geval het.
• Na die derde gebed het Jesus terugkom en hulle weer aan die slaap gevind., Hy sê toe vir
hulle: "Staan op, laat ons gaan; kyk, hy is naby wat My verraai.”
• Judas het saam met die offisiere van die tempelpolisie aangekom, gewapen met swaarde
en stokke.
• Hy het na Jesus toe gekom om Hom te soen. Toe het Jesus gesê: "Judas, verraai jy die
Seun van die mens met 'n kus?"
• Toe die dissipels sien wat gaan gebeur, vra hulle: “Here, moet ons ons swaarde gebruik?”
Hulle wou Jesus beskerm.
• Toe het Petrus die dienskneg van die hoëpriester aangeval en sy regteroor afgekap.
• Maar Jesus het gesê: “Hou op, dit is genoeg!” En Hy het aan die man se oor geraak en hom
genees.
• Op daardie oomblik het Jesus vir die skare gesê: “Het julle uitgetrek soos teen ‘n rower met
swaarde en stokke? Dag vir dag was Ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die
hande teen My uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van duisternis.”
• Toe het Jesus toegelaat dat Hy gearresteer word en die dissipels het Hom verlaat en
gevlug.

© NAK|Sondagskooltuisonderrig | Godsdiensonderrig 2

4 | Bladsy

Wat beteken hierdie les vandag vir ons?
• In Mattheus 26, verse 53-54, het Jesus gesê: “Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en
Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die Skrifte dan
vervul word dat dit so moet gebeur?”
• Vir Jesus was dit belangriker om God se wil te vervul as om te vermy om in hegtenis
geneem te word.
• Jesus se lewe is gekenmerk deur gehoorsaamheid aan God en oorgawe aan God. Hy was
bereid om sy lewe op te offer om ons te red.
• Ons moet die voorbeeld van Jesus navolg deur:
 Gehoorsaam aan God te wees – gehoorsaam aan sy gebooie te wees
 Ons aan God se wil oor te gee - God se plan vir jou te aanvaar en te weet dat
God jou altyd sal help omdat jy Hom liefhet en vertrou;
 Ons naaste lief te hê – hulle altyd met vriendelikheid te behandel
Ons moet God altyd liefhê, God vertrou en God gehoorsaam.
Probeer hierdie week om ten minste aan een vriend te vertel dat ons op God moet
vertrou en sy gebooie moet nakom.

Doen oefening 1, 2 en 3 saam met u kind.
Antwoord op Oefening 1 in Engels volgens die kind se werkboek:
•
•
•
•
•
•
•

Jesus preached to many people.
He proclaimed the gospel.
By performing miracles, Jesus drew attention to His mission.
He gathered disciples.
He commissioned apostles who were to lead His congregation.
Correct statement found in Mark 10: 45: “For even the Son of Man did not come to be served, but
to serve, and to give His life a ransom for many.”
Unscramble sentence - God’s commission: Jesus was to take the burden of sin of all mankind
upon Himself, and sacrifice His life on the cross for the redemption of mankind.

Antwoord op Oefening 3 in Engels volgens die kind se werkboek:
Psalm 68: 19: Blessed be the Lord, who daily loads us with benefits, the God of our salvation.
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Sommige vrae wat ons kan vra:
1. Hoeveel dissipels het saam met Jesus na die tuin van Getsemane gegaan?
Antwoord: elf dissipels
2. Wie was nie by Jesus nie en waarom?
Antwoord: Judas, hy sou Jesus verraai
3. Wat het Jesus in die tuin van Getsemane gaan doen?
Antwoord: Jesus het tot God gebid om die beker weg te neem, maar slegs as dit die
wil van God is.
4. Wie het aan Jesus verskyn om Hom te versterk?
Antwoord: 'n Engel
5. Waarom het Jesus toegelaat dat Hy in hegtenis geneem word?
Antwoord: Hy was gehoorsaam aan God se wil en sodat die Skrif vervul kon word.
6. Wat was die kenmerke van Jesus se lewe?
Antwoord: Gehoorsaamheid aan God, oorgawe aan God se wil en sy liefde vir mense.

'n Gebed vir Pappa en Mamma om voor die les te bid:
Liewe 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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