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Verstaan jou Bybel 
 
Doel van les: 
� Om die uitleg van die Bybel beter te verstaan sodat ons beter toegerus 
kan weer oor hoe om meer van God te leer. 
 
Ysbreker:  
Vertel ‘n storie:  
Vertel in die groepies vir mekaar wat julle gunsteling storieboek is, en 
bietjie van waaroor die storie gaan. (Kies ‘n storieboek wat nie baie bekend 
is nie om saam klas toe te bring.) 
 
Sê: Ek het ook vandag ‘n storieboek saamgebring. Die naam van die boek 
is...(Naam van die boek wat jy gebring het). Dit het baie bladsye en 
woorde. Ek wil graag die storie met julle deel, maar ag ek het nie tyd om 
als te lees nie. Dit sal te veel tyd vat, so ek gaan net ‘n stukkie van dit vir 
julle lees. Kom ons begin. (Lees die eerste bladsy). Klink dit nie na ‘n oulike 
storie nie? Wat dink julle gebeur volgende? Weet julle? Miskien moet ek 
sommer vir julle ietsie so in die middel van die boek lees om ons te help.  
 
(Lees enige iets in die middle van die boek). Weet julle nou wat gebeur 
het? Nee? Hoe dink julle eindig die storie? Wil julle graag hoor?  
 
(Lees die laaste paragraaf van die boek). Het julle van die storie gehou? 
Hoekom/Hoekom nie? Ek het nie regtig genoeg van die storie gelees nie, 
het ek? As ons nou regtig wil weet wat gebeur in die boek, moet ons die 
hele boek lees, al die woorde op al die bladsye. Is ek reg? 
 
Die Bybel is nogals baie soos die boek. Dit het baie bladsye en woorde, en 
omdat mense dit nie verstaan nie, wil hulle dit nie altyd lees nie. Hulle kyk 
net na sekere dele en dan dink hulle nou ken hulle die hele storie. Maar ons 
het net klein gedeeltes van my boek gelees en ons kon nie regtig verstaan 
wat gebeur het nie, en dit was nie lekker nie. 
 
Die Bybel is die ware storie van God, en as ons die hele storie wil weet, dan 
moet ons die hele Bybel lees. Nie als op een slag nie, maar ‘n stukkie op ‘n 
slag. Miskien kan mamma of pappa julle help. 
 
Laat die kinders in ‘n groot sirkel gaan sit, en sit ‘n klompie kinderboeke en 
ook ‘n Bybel in die middle van die sirkel neer. Begin met hulle gesels oor 
boeke.  
Wie hou van boeke lees, hoe lyk ‘n boek, wat kry mens als in ‘n boek? 
Laat elkeen ‘n boek optel en daarna kyk.  
Laat hulle binne-in kyk.  



Vertel hulle dat ‘n boek geskryf word deur ‘n skrywer. Daar is die naam van 
die boek, dit het bladsye en woorde en ‘n buitekant. 
 
Hou die Bybel op.  
Sê: Het julle geweet dat daar 66 verskillende boeke in die Bybel is? 
Dis boeke wat ons vertel van hoe God die aarde gemaak het, daar is 
konings en profete in, dit praat van regte plekke en regte mense wat regtig 
geleef het. Dis opgedeel in twee testamente of dele.  
 
Een deel vertel ons dat Jesus gebore gaan word en een deel is geskryf na 
Jesus gebore is. Dis ook nie net sommer in ‘n dag geskryf nie, maar oor 
baie, baie, baie jare. Langer as wat ouma of oupa oud is. 
 
Ek het al baie boeke gelees oor varkies en wolwe en monsters en reuse wat 
in die wolke bly, maar nie een van hulle is waar nie. Die Bybel is wel waar, 
want God het dit vir ons laat skryf. 
 
Aktiwiteit: “Dot-to-dot” Jesus.  
(Sien prentjies op die volgende bladsye. Gee vir die kleiner kinders die 
makliker prentjie en die bietjie groter kry die moeiliker prentjie) 
 
Laat die kinders die aktiwiteit doen, en vra dan Wie op die prentjie is. Ons 
het vandag soveel goed oor die Bybel geleer, en dis baie om te onthou. Dis 
goeie dinge om van die Bybel te weet, maar as dit vandag bietjie 
deurmekaar voel onthou dit:  Elke testament en elke boek in die Bybel 
wys ons na Jesus en God se wonderlike plan om ons te red.  
Lees Johannes 3:16. 
 
Sluit af met gebed. 
 
  



 
  



 
 


