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SONDAG 3 AUGUSTUS 2014 
KINDERDIENS – WIE IS JESUS? 

 
TOETREDE:  Gesang 176 
 
VOTUM:  “Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal 
nooit verdwyn nie, my vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die 
Here, wat jou liefhet. 
 
SEËN:  ‘Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus 
Christus deur die werk van die Heilige Gees’ (Rom 1:7; Gal 1:3; Ef 1:2)! 
 
ANTWOORD:  Gesang 177 
 
OUDERLING: 
 
Lofsang:  Gemeente, in Efesiërs 1:3-6 lees ons: 
 
“Ons prys die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want God was 
baie goed vir ons. Ons behoort aan Christus, en die Heilige Gees het vir ons 
al die goeie dinge gegee wat in die hemel is.  God het ons gekies sodat ons 
aan Christus kan behoort. Ja, God het ons gekies voordat Hy die wêreld 
gemaak het. Hy het dit gedoen sodat ons aan Hom sal behoort en reg sal 
lewe en vol liefde sal wees.  Voordat God die wêreld gemaak het, het Hy 
besluit dat ons sy kinders moet wees. Hy het vir Jesus Christus gestuur sodat 
ons God se kinders kon word. God wou graag hê ons moet sy kinders wees.  
God was baie goed vir ons, Hy het sy Seun gestuur, Hy is lief vir sy Seun. 
Daarom prys ons Hom, die Koning wat goed is vir ons.”  (Efesiërs 1:3-6 Bybel 
vir Almal) 
 
Kom ons prys die Here deur saam te sing van Gesang  201:1 (Almal), 2 
(Jongmense en Kinders), 3 (Almal) 
 
Wet:  In Jesaja 48:17-18 lees ons: 
 

“So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die Here jou 
God wat jou onderrig tot jou beswil, wat jou lei op die pad waarop jy 
moet gaan.  As jy maar aan my gebooie gehoorsaam was, sou daar 
voorspoed en redding vir jou gekom het, so onkeerbaar soos ‘n rivier.” 
 

Gemeente, wat is dan die gebooie van die Here?  Ons lees in Matteus 22:35-
40 dat iemand by geleentheid hierdie selfde vraag aan Jesus gestel het.  
Kom ons luister hoe Jesus hom geantwoord het: 
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...en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer 
vastrek.  ‘Meneer,’ vra hy, ‘wat is die grootste gebod in die wet?’ 
Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart 
en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die grootste en die 
eerste gebod.  En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself.  In hierdie twee gebooie is die hele wet en 
die profete saamgevat.’ 

 
Skuldbelydenis: 
 
Wanneer ons hierdie woorde van Jesus hoor en ons dink aan wat ons in die 
week wat verby is alles gedoen het, dan besef ons dat ons nie altyd 
gehoorsaam is aan die woord van die Here nie.  In 1 Johannes 1:9 staan 
daar egter: ‘Maar as ons ons sondes bely — Hy is getrou en regverdig, Hy 
vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.’  Laat ons 
ons sondes bely.  Kom ons sing Gesang 235:1 
 
Genadeverkondiging: 
 
In Jeremia 33:8 hoor ons dat die Here sê: 
 

“8Ek sal hulle reinig van al die sondes waarmee hulle teen My oortree 
het en al hulle sondes vergewe waarmee hulle teen My oortree het, en 
in opstand gekom het.” 

 
Sang:  Kom ons sê vir die Here dankie dat Hy ons ook vergewe vir ons 
sondes.  Ons sing van Gesang 241:1 
 
INLEIDING: 
 
Seuns en dogters , ek is seker daaarvan dat almal van julle hou daarvan om 
speletjies te speel?  Sê gou vir my:  Van watter speletjies hou julle?  Ek 
geniet dit ook om speletjies te speel, daarom wil ek vanoggend ‘n kort 
speletjie saam met julle speel.  Die speletjie se naam is "Wie is Ek?"  Ek het 
gedink dit sal pret wees om die "Wie is Ek"? speletjie vanoggend te speel. 
 
So word die speletjie gespeel.  Ek sal vir jou leidrade gee van iemand in 
vandag se lewe of in die Bybel en dan moet julle raai van wie ek praat.  Ek 
het vier leidrade vir elke persoon.  Ek sal die leidrade een vir een lees.  As jy 
weet wie die persoon is, lig jou hand op, en ek sal iemand vra om te raai.  As 
jy verkeerd is, is jy uit die speletjie totdat ons begin om 'n ander persoon te 
raai. 
 
Is jy gereed?  Hier is die eerste leidraad: 
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Spongebob: 
- My kop is vierkantig. 
- Ek bly in ‘n pynappel. 
- My beste maatjie se naam is Patric. 
- Ek is baie op die TV. 

 
Victor Matfield: 

- Ek is ‘n rugbyspeler. 
- Ek speel vir die Bulle en die Springbokke. 
- Ek is baie lank en het ook lang hare. 
- Ek was nou die dag die kaptein van die Springbokke. 

 
Sageus: 

- Ek was iemand wat die belasting geld by mense ingesamel het. 
- Ek het mense beroof van hulle geld. 
- Ek was baie, baie klein. 
- Ek mag bo in 'n boom gevind word. 

 
Lasarus: 

- Ek het in die dorpie Betanië gebly. 
- My twee susters se name is Marta en Maria. 
- Ek was een keer in my lewe baie, baie siek. 
- Jesus het ook gehuil toe ek gesterf het. 

 
Jesus: 

- Ek is in Betlehem gebore. 
- My ma se naam is Maria. 
- My verjaarsdag is vir baie mense baie belangrik. 
- Ek is in ‘n stal gebore. 

 
Seuns en dogters!  Ons kan nou lank aangaan met hierdie speletjie, maar ek 
dink ons het nou by die heel belangrikste persoon in die lewe gekom:  Jesus 
Christus.  Maar kinders, broeders en susters, behalwe vir die feit dat Jesus in 
Betlehem gebore is;  dat sy ouers Josef en Maria was; dat ons sy geboorte 
dag herdenk op Kersdag en dat Hy in ‘n stal gebore is - Weet jy wie Jesus 
regtig is? 
 
Jy weet, ek dink Jesus het ook daarvan gehou om hierdie "Wie is Ek"?- 
speletjie te speel.  Kom ons lees hoe het Hy dit gedoen.   
 
SANG:  Gesang 255:2 
 
SKRIFLESING:   Matteus 16:13-20. 
 
Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 
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GEBED: 
 
PREEK: 
 
"U is die Christus", antwoord Petrus.  Goeie ou Petrus.  Hy het dit 
reggekry?  Baie mense het nie geweet wie Jesus regtig is nie?  As jy hulle 
gevra het, mag hulle dalk antwoord, "Hy was 'n groot leermeester" of party 
mag sê, "Hy was 'n groot godsdienstige leier".  Petrus het geweet wie Jesus 
was.  Hy noem Jesus die Christus, die Seun van God. 
 
Maar wat beteken dit? 
 
Kom ons kyk eers:  Wat sê die wêreld oor Jesus Christus? 
 

- Baie mense sê dat die verhaal van Jesus maar net ‘n storie is, om ons 
‘n mooi les te leer. 

- Ander gelowe – leer Jesus was net ‘n profeet.  ‘n Doodgewone mens 
soos ek en jy. Niks meer nie 

 
Wat sê die Bybel? 
 
Jesus en sy dissipels is in die omgewing van die stad Seserea-Filippi.  Dit 
was ‘n heidense gebied.  Baie belangrik om te weet is dat die Romeinse 
keiser in daardie gebied vir homself titels soos Verlosser, Seun van God en 
selfs God aan homself toegeken het.  Hy is inderdaad deur die mense as 
God aanbid. 
 
Dit is binne hierdie omgwing, waar Jesus en sy dissipels hulself bevind 
wanneer Jesus aan hulle vra: 
 
Wat sê die mense deesdae oor My… 
 
Dit was ‘n maklik vraag om te antwoord.  Die dissipels het doodgewoon net 
geantwoord wat die mense oor Jesus sê naamlik Johannes die doper, Elia, 
Jeremia of een of ander profeet… 
 
Maar die volgende vraag aan die dissipels was ‘n perd van heel ander kleur: 
 
                        En wat sê julle van My? Wie is Ek? 
 
Petrus plaas sy lewe op die spel met sy antwoord.  “U is die Christus” sê hy.  
Dit beteken - die Redder, wat deur God na ons toe gestuur is.  U is die Seun 
van die lewende God (16). 
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Dit was lewensgevaarlik, want dit sou beteken dat Petrus vir Jesus gelyk stel 
aan die keiser, en dit kon nie gebeur nie.  Die Romeine sou hom maklik 
daarvoor kon dood maak. 
 
Jesus reageer op Petrus se antwoord.  Hy sê vir hom:  Jy is baie gelukkig, 
Simon.  Want jy het dit nie by ander mense gehoor nie.  Nee, my Vader in die 
hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak.  Vir Petrus 
was dit ‘n kosbare, belangrike kennis.  Daarom sê Jesus vir hom - hou vas 
daaraan… 
 
Hoe pas ons hierdie gedeelte in ons lewens toe? 
 
As ek vir jou weer vra: Wie is Jesus Christus vir jou?  Wat sal jy antwoord? 
 
Sien jy Hom as die gekruisigde Christus, die een wat opgestaan het uit die 
dood?  Sien jy Hom as die lewende God?  Of is Hy maar net die een van wie 
ons in die Bybel lees wat in Betlehem in ‘n stal gebore is;  dat sy ouers Josef 
en Maria was; dat ons sy geboorte dag herdenk op Kersdag en dat Hy baie 
wonderwerke gedoen het? 
 
Indien Hy vir jou die gekruisigde Christus is, die een wat opgestaan het uit die 
dood, die lewende God, dan is dit wonderlik!  God die Heilige Gees het dit so 
aan jou bekend gemaak.  Dit maak jou deel van die kerk.  Jy is deel van die 
onstuitbare mag wat bely: Jesus Christus is die Redder.  God se 
verlossingsplan vir die wêreld.   
 
Dit bring vir jou ‘n verantwoordelikheid 
 
Jy moet so leef dat mense kan sien en hoor dat jy vir Jesus ken en aan Hom 
gehoorsaam wil wees.  Hulle moet Jesus se afdruk in jou optrede kan 
raaksien. Hulle moet God se liefde hoor wanneer jy praat.  Iets van God se 
omgee beleef as jy met hulle besig is. 
 
Indien Jesus vir jou die lewende God is - Moenie moed verloor of tou op gooi 
nie.  Weet dat niemand jou ooit in die lewe van Jesus af sal kan wegbreek 
nie, tensy dit jou eie keuse is. Jesus sê self in ons teks:  Die magte van die 
doderyk sal dit nie oorweldig nie.  
 
Geliefdes in die Here.  Ons het begin met die vraag: Wie is Jesus vir jou..?  
Seuns en dogters, kinders, kan julle nou die vraag antwoord?  Broeders en 
susters, kan u en ek nou die vraag antwoord? 
 
Vir my is Jesus my Koning en Verlosser, Seun van die Lewende God.  Ek glo 
in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here; wat ontvang is 
van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder 
Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle 
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neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat 
opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige 
Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat 
reeds gesterf het.  
 
Broeders en susters.  Hierdie het as ‘n kinderdiens begin, maar ge-eindig in 
‘n stuk geloofsbelydenis.  Dit het begin op ‘n manier wat die kinders sekerlik 
aanvanklik verstaan het, maar hoe verder ek gegaan het, hoe minder het 
hulle, dink ek verstaan wat gesê is.  Dit was met ‘n doel. 
 
Kinders leef nie in isolasie nie.  Hulle is deel van ‘n gesin.  Maak nie saak hoe 
die gesin saamgestel is nie.  Vir elke gelowige gesin is Jesus belangrik.  Die 
bedoeling is dat jy as ouer, oupa of ouma, nie net die ware beeld van Jesus 
Christus as voorbeeld sal uitleef voor jou kinders en kleinkinders nie, maar 
dat ek en jy ook nou as gesin vir ons self sal afvra:  Wie sê ons is Jesus?  
Wie is Hy vir jou en jou geliefdes?  Waarvan getuig ons lewens? 
 
Gaan speel weer die “Wie is ek?” – speletjie by die huis.  Gaan speel dit elke 
dag en maak erns met die vraag:  Wie is Jesus regtig vir my/vir ons?  
Antwoord die vraag elke dag as gesin en as enkeling.  Lees die Bybel, God 
se Woord en julle sal hoor: 
 
5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 
6Hy wat in die gestalte van God was, 
het sy bestaan op Godgelyke wyse 
nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 
7maar Hy het Homself verneder 
deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. 
En toe Hy as mens verskyn het, 
8het Hy Homself verder verneder. 
Hy was gehoorsaam tot in die dood, 
ja, die dood aan die kruis. 
9Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef 
en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 
10sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel 
en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, 
11en elke tong sou erken:  “Jesus Christus is Here!” 
tot eer van God die Vader.  (Filippense 2:5-11)  Amen 
 
GEBED:   
 
SLOTSANG:  Gesang 261:1, 2 en 3 (Tweede Melodie van Psalm 107) 
 
SEËNBEDE:  ‘Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle 
redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en 
aan julle vrede gee’ (Num 6:24-26)  


