
MATTEUS 28:16-20
 JESUS STUUR DIE DISSIPELS

Huisgeloof
3-9 MEI 2020

Ouers doen gereeld basiese dinge saam met hulle kinders: Bybel lees, kerk
bywoon, bid, vertel Bybelverhale of getuienisse.
Kinders vra self geloofsvrae. Neem dié vrae ernstig op en antwoord dit eerlik en
op die kind se verstaansvlak. (Dis oukei as jy nie weet nie. Wees eerlik. Sê dat
jy/julle verder kan lees of die antwoord saam soek of dat jy later weer daaroor
sal praat.)
Kinders volg jou voorbeeld! 

WHAT A MISSION?!
Ons gaan mekaar vir 'n hele ruk nie sien nie...

 
Wat is die groot opdrag wat die Here Jesus aan sy dissipels gegee het met sy
hemelvaart? Jesus se groot opdrag is: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die
mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die
Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." 
 
2 Timoteus 2 sluit by hierdie opdrag aan maar wil ons vertel dat hier ‘n proses ter
sprake is. Die boodskap moet vertel word deur die volgende persone:
“Wat jy (Timoteus) my (Paulus) voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy
(Timoteus) toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om ander
ook te leer.”  Van Paulus aan Timoteus aan betroubare manne, aan ander...Dit is ‘n
proses van oorvertel - die nuus van Christus moet oorvertel word van geslag tot
geslag. Hier is 4 generasies betrokke. In 'n moderne konteks kan ons sê dat ons as
ouers die nuus moet oordra aan ons kinders - op so ‘n wyse dat ons kinders die
nuus sal wil oordra aan hulle kinders!
 
Ons gaan vir julle weekliks 'n Huisgeloof stuk stuur om as familie deur te werk. Ons
besef daar is 'n massiewe werkslading op ouers! Daarom hou ons dit eenvoudig.
Dit gaan om 'n geloofservaring te deel - om kerk te wees in julle huis! Onthou dat
die vorming van geloof vir elkeen 'n unieke ervaring is, maar daar is egter
algemene kenmerke van geloofsvorming wat vir die meeste kinders geld. Hoe word
geloof by kinders gevorm?

 
Doen soveel of so min van hierdie oefeninge soos wat julle pas. Lockdown is harde
werk! What a mission!



Borrelbekkies

GOD HET 'N PLAN VIR DIE WêRELD
Vertel 'n eenvoudige verhaal oor hierdie gedeelte. 
Gebruik 'n paar hoofpunte en plaas dit vir die kleintjies in God se groter storie.
Brei gerus uit!
God het lank terug die wêreld gemaak en gesê dis goed. God was van die begin af
lief vir die wêreld en die mense. Hy het vir Jesus gestuur om vir ons te wys hoe lief
Hy ons het. God wil vir die hele wêreld vertel hoe lief Hy die wêreld het - en ek en jy
kan help. Ons kan vir ander mense vertel en wys hoe lief God vir Sy wêreld is.
 
Maak jou eie wêreld. Gebruik messy play met verf en 'n ballon of aartappel. Of sit
verf op 'n papierbord in 'n sakkie vir 'n skoner weergawe. Geen verf nie? Google
alternatiewe of skeur stukkies tydskrif op en maak 'n collage.
 
AANBID EN SING SAAM
 
Hy hou die Hele Wêreld
Hy hou die hele wêreld in Sy hand,
Hy hou die hele wêreld in Sy hand,
Hy hou die hele wêreld in Sy hand,
Hy hou ons almal in Sy hand.
 
Hy hou vir pappa en vir mamma in Sy hand,
Hy hou vir pappa en vir mamma in Sy hand,
Hy hou vir pappa en vir mamma in Sy hand,
Hy hou ons almal in Sy hand.
 
Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand,
Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand,
Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand,
Hy hou ons almal in Sy hand.

Ons peuters en kleuters leer die mense van die
gemeente ken (en die God van die gemeente) as
vriendelik, hulpvaardig en opreg. Hulle leer om te
midde van die grysgrou wêreld daar buite, die ruimte
van die gemeente te vertrou – hier is hulle veilig en
word vir hulle omgegee. Dis húlle gemeente, húlle
stories of verhale en húlle God. Dis nie nodig om op
hierdie ouderdom op die morele aspekte van die
verhale te veel klem te lê nie.



Borrelbekkies
MAAK 'N VERKEERSLIG

 
Gebruik wat julle in die huis het of laat die kinders

teken. (Lekker hersiening van kleure en vorms vir die
kleiner kinders!)

 
STOP en luister vir God

STADIG maak tyd vir God
GAAN maak dissipels

 
 

BAK EN BROU
 

Kan julle 'n verkeerslig uit ietsie in die kombuis maak?
Miskien het julle 'n koekie en gekleurde Smarties? Of
miskien 'n bietjie tamatiesous, mosterd en 'n gherkin?

PRAKTIES
 

Maak saam stemboodskappe vir mense wat alleen of siek is in die tyd van afsondering.
Vertel wat julle as gesin doen en bemoedig die mense deur vir hulle te sê hoekom hulle

vir jou spesiaal is en dat hulle vir God ook spesiaal is.
 

Hang ‘n paar skoene bo julle voordeur as herinnering dat ons gestuur word om vir God in
die wêreld te gaan werk. Sit gerus julle verkeerslig op die deur of iewers waar julle dit

hierdie week kan sien.



Junior Kategese
Kies iemand in die huis om die storie dramaties te vertel, asof hy/sy een van Jesus se
dissipels is. As julle 'n tiener in die huis het, kan hulle gerus hier help. Gebruik die
gedeeltes onder elke moment as ŉ voorstel vir hoe “Matteus” sy storie kan vertel.

BEGIN 
Ons het vandag iemand uit die Bybelse tyd genooi om vir ons te kom kuier.  
“Matteus, waar is jy? Kom maar in.” 
Laat die storieverteller inkom en die groep groet. 
“Matteus, baie dankie dat jy vandag hier is. Vertel asseblief vir ons wat gebeur het net
voordat Jesus teruggegaan het hemel toe.” 
 
MOMENT 1: MATTEUS 28:16 – DIE SPESIALE AFSPRAAK 
Ons elf dissipels is Galilea toe, want die vroue wat vir Jesus gesien het nadat Hy uit die
dood opgestaan het, het gesê Hy sê ons moet daarheen gaan. Dit was by die See van
Galilea dat Jesus ŉ paar van ons geroep het om sy volgelinge te word – die vissermanne
onder ons. Ons het geweet waar die plek is waar Hy ons altyd geleer het. Ja, ons was net
elf, want Judas was nie meer by ons nie. Ons het toe nog nie geweet wat van hom
geword het nadat hy Jesus met ŉ soen verraai het nie. 
 
MOMENT 2: MATTEUS 28:17 – JESUS VERSKYN AAN SY DISSIPELS 
Toe Jesus skielik daar aan ons verskyn, kon ons ons oë nie glo nie. Ons almal was egter
baie bly. ŉ Paar van ons het getwyfel of dit regtig Hy was. Ons het toe vir seker geweet
Jesus is nie ŉ gewone mens nie. Ons het geweet Hy is God. Daarom het ons Hom
aanbid. Toe kom Hy nader en praat met ons. 
 
MOMENT 3: MATTEUS 28:18 – JESUS SE BOODSKAP AAN HULLE 
Jesus sê toe vir ons: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.” Ons het
geweet dit is waar. As iemand sterker as die dood is, is hy almagtig. Toe Jesus praat, het
ons geweet Hy is die Koning oor alles en almal. 
 
MOMENT 4: MATTEUS 28:19 – JESUS STUUR SY DISSIPELS UIT 
Dit is te verstane dat die Koning oor alles en almal ons na al die nasies uitgestuur het. Hy
het gesê ons moet na almal toe gaan en al die mense sy dissipels maak. Ons het gedink
hoe Hy ons sy dissipels gemaak het. Toe vertel Hy vir ons hoe ons dit moes doen. Ons
moes mense by ons inlyf. Hulle moes weet hulle word deel van Jesus. So het dit gekom
dat ons mense begin doop het.  Jesus het gesê ons moet hulle in die Naam van die
Vader en die Seun en die Heilige Gees doop. Ons het toe al die Vader en vir Jesus, die
Seun, geken, maar ons het nog nie mooi geweet van die Heilige Gees nie. Dit was toe
nog ŉ groot verrassing wat moes kom. Ons het eers ŉ rukkie later die Heilige Gees leer
ken. 



Hoe kan die mense wat hierdie skoene dra die Goeie Nuus van Jesus uitdra en
dissipels van mense maak? 
Lees Romeine 10:14-15 en verduidelik vir mekaar hoe julle hierdie verse verstaan. 
Kyk na ŉ wêreldkaart of aardbol. Waar is ons? Waar is Israel (en Galilea)? Hoe het die
Goeie Nuus tot by ons gekom

 MOMENT 5: MATTEUS 28:20 – JESUS IS ALTYD BY SY VOLGELINGE 
Dit is so wonderlik om gedoop te wees en te weet jy is deel van Jesus en sy groep
volgelinge. Jesus het egter ook geweet ons as mense moet nog leer om in liefde te leef.
Ons het gesien hoe Hy dit doen, en ons weet wat Hy alles vir ons geleer het. Toe Jesus
sê ons moet dit vir ander mense gaan leer, was ons baie opgewonde. Ons het so baie
dinge geweet en moes nog so baie oefen om soos Jesus te wees. Ons wou sommer
graag baie dissipels maak, maar ons was ook bang. Hulle het Jesus immers
doodgemaak! Toe sê Jesus vir ons: “Onthou, Ek is by julle al die dae tot die voleinding
van die wêreld.” Ons het nog nie presies geweet hoe alles sou werk nie, maar hierdie
woorde het ons getroos. Jesus, die Een wat alle mag het, sou altyd by ons wees. 
 
Onderbreek Matteus hier. 
“Matteus, baie dankie dat jy vandag vir ons kom kuier en vir ons van hierdie ervaring in
jou lewe vertel het.” 
 
GESELS SAAM
 
Lees Efesiërs 6:10-11 en 15. Herhaal vers 15: “… die bereidheid om die evangelie (die
Goeie Nuus) van vrede te verkondig, as skoene aan julle voete.”  
 

 
AKTIWITEIT
Kleur die wêreldkaart saam in. As jul wil kan julle dit inkleur volgens die lande wat die
meeste/minste bereik is met die evangelie (Google: Christian+map+world). Besluit dan
elkeen vir watter land jy wil bid en bid saam. Plak ‘n goue ster op daardie lande om te
onthou om weer te bid.



Senior Kategese
Lees Matteus 28:16-20. Dink ’n oomblik oor wat julle gehoor het.
Reflekteer oor die betekenis van Christus se mag oor hemel en aarde.

Lees ook Genesis 1:1-2:4 en Psalm 8.

Watter opdrag gee Jesus vir sy dissipels?
Hierdie opdrag van Jesus word ook die Groot Opdrag aan die kerk genoem. Baie
mense in Suid-Afrika het al van Jesus gehoor, maar nog nie gekies om hulle lewe
volgens sy wil in te rig nie. Dink julle hierdie opdrag behels dat ons tot elke prys mense
"tot bekering" moet bring? Met ander woorde, moet ons hulle net sover kry om te bid
en te sê hulle is nou gelowiges? Hoekom sê jy so?
Ons word nie net gestuur om hierdie boodskap tot in die uithoeke van die wêreld te
verkondig nie. Ons getuienis begin in die daaglikse leefwêreld. Hoe kan jy by die skool
of by die werk en tussen vriende, familie en ander mense hierdie opdrag uitleef?
Waarheen word jy gestuur?
Noem al die verskillende maniere waarop ‘n mens kan getuig.
Hoe kan jy in hierdie lockdown tyd jou gawes gebruik om die Groot Opdrag na te kom?
Dink oor Jesus se woorde in vers 20b: “En onthou...”Hoekom is dit belangrik vir die
dissipels?
Hoekom is dit belangrik vir die dissipels?

Hy verseker hulle van sy mag. Nou was hulle diensknegte van die Meester wie se
gesag en mag oor die hemel en die aarde bo enige twyfel vas staan;
Hy gee aan hulle 'n opdrag. Hy stuur hulle uit om die hele wêreld tot sy dissipels te
maak;
Hy beloof hule 'n teenwoordigheid. Hulle word uitgestuur op die grootste taak in die
geskiedenis van die wêreld. En saam met hulle was die grootste Teenwoordigheid in
die wêreld!

SKRIFLESING

 
GESELS SAAM
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
 
GESPREK
By hierdie laaste ontmoeting doen Jesus drie dinge:
1.

2.

3.

 
LEEF MET GOD SE SEEN
Die belangrikste deel van hierdie opdrag is dat ons sal sien dat God aan die werk is. Ons
moet betrokke raak waar Hy reeds besig is. Gesels saam oor 'n plek waar julle dink die
Here besig is.
 
AFSLUITING
Dank die Here vir sy belofte dat Hy tot aan die voleinding van die wêreld ook by julle sal
wees.




