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Haai julle twee,
wat gaan aan?

’Seblief,
Pappa!

Dis reg! Die heel
belangrikste storie uit
die heel belangrikste
Boek. Die Bybel,
God se Boek.
’n
Bybelstorie?
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Onthou, Pappa
het belowe om vir
ons die belangrikste
storie ooit te vertel.

Nee, nie net ’n
Bybelstorie nie.
Dis die storie
van die hele
Hoe weet
Bybel; God se
ons die
plan vir ons.
Bybel is
God se
Boek?
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God het 40 verskillende mense
daarvoor gebruik, Kobus, en dit het
1500 jaar geduur om die Bybel te skryf.
God skryf Dit het 66 boeke wat almal met mekaar
mos nie ooreenstem en wonderlik inmekaar pas.
boeke nie?
Net God kon so ’n Boek maak.

Hoe is God
regtig?

God gee vir ons om en antwoord ons
wanneer ons hulp vra. Hy is rein en heilig.
Julle kan Hom nie sien nie, maar Hy sien en
weet alles. En Hy kan enigiets doen. Laat Pappa
vir julle die storie vertel, dan sal julle verstaan.
Lank, lank gelede het God die
aarde en alles daarop gemaak.
Toe maak Hy die tuin Eden.
Hy het dit gemaak vir iets baie
spesiaals wat Hy wou skep.

Dis ons!
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Die skepping:
Adam en Eva
Genesis 1, 2

God het gesê: “Kom Ons maak die mens
as Ons beeld; ’n mens wat soos Ons is.” Die
Here God het toe die mens gevorm uit stof
van die aarde en lewensasem in sy neus
geblaas, sodat die mens lewendig geword
het.
“Uit stof?”
“Dis reg, Kobus. God kan enigiets doen!”
Toe sê God: “Dis nie goed dat die mens
alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak
wat hom kan help.” Toe het die Here God
’n diep slaap oor die mens laat kom. Hy
gebruik toe een van Adam se ribbebene en
maak ’n vrou daarvan.
Toe bring Hy die vrou, Eva, na haar man,
Adam, toe.
In die middel van die tuin het God twee
bome geplaas: die boom van die lewe en die
boom van alle kennis. Hy het vir Adam en
Eva gesê: “Van al die bome in die tuin mag
julle eet soos julle wil, maar van die boom
van alle kennis mag julle nie eet nie. As julle
daarvan eet, sal julle vir seker sterf.”
Adam en Eva was baie gelukkig in die
tuin. Hulle was by God en dit was vir
hulle heerlik.
Maar eendag ...
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Adam en Eva doen sonde
Genesis 3

Satan, God se vyand, het hom soos ’n slang
vermom. Hy wou nie hê dat Adam en Eva by God
moes wees en Hom gehoorsaam nie.
Hy vra toe vir Eva: “Het God regtig gesê julle mag
van al die vrugte in die tuin eet?”
Sy het geantwoord: “God het net gesê ons mag nie
eet van die vrugte van die boom in die middel van die
tuin nie en ons mag nie daaraan raak nie, want dan
gaan ons sterf.”
“Julle sal nie sterf nie,” het die slang gesis.
“Julle sal soos God wees.”
Eva het die slang geglo. Die vrugte het so
heerlik en vars gelyk, en dit sou haar so slim
maak! Toe het sy ...
“Nee! Moenie dit eet nie, Eva!”
“Dis goeie raad, Kobus. Maar sy het, en
Adam ook.”
Skielik was hulle bang. Hulle het vir God
gaan wegkruip toe Hy gekom het om in die
tuin te loop. Hulle het sonde gedoen: hulle was
ongehoorsaam aan God. Toe stuur Hy hulle
weg uit die tuin uit.
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Hoekom?
Het Hy hulle
nie meer
liefgehad nie?

Ek sou nie vir
Satan geluister
het nie!

Het hulle God
ooit weer gesien?
Wag nou, wag nou! God het
hulle nog steeds liefgehad.
Maar sonde maak ’n muur
tussen ons en God.
Hoekom het
God dan die
boom daar gesit?
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God het Adam en
Eva liefgehad, maar
Hy wou hê hulle
moes self kies om
Hom lief te hê en
te gehoorsaam.
Toe kies hulle om
ongehoorsaam te
wees aan God. Hulle
het nie geweet hoe
verskriklik dit sou
wees om nie meer
by Hom te wees nie.

En omdat hulle
sonde gekies het,
is elke mens wat ná
hulle gekom het,
sondig gebore en
ook ver van God af.

Is dit hulle skuld
dat ons nie by
God kan wees nie? Dis
mos nie
regverdig nie!

Dis nie net hulle skuld nie.
Almal sondig deur verkeerde
dinge te doen. Maar God het
’n plan gehad om ons weer sy
kinders te maak. Hy het een
mens sonder sonde nodig gehad
om vir ons sondes te sterf.
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En toe die tyd reg was,
het God begin met sy
plan. Dit het by ’n
babatjie begin.
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Jesus word gebore
Matteus 1, Lukas 2

God het sy eie Seun deur Maria in die wêreld gebring.
Hy het Josef gekies om Maria te help om Hom groot te
maak. En omdat die Baba God se Seun was, is Hy sonder
sonde gebore. (“Jesus” beteken die Here red.)
Net voordat die Baba gebore is, moes Josef en Maria
Betlehem toe gaan.
Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar
Baba gebore moes word.
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God het toe engele gestuur om vir die mense te vertel
van sy Seun se geboorte. Hulle gaan toe om te gaan kyk
na die wonderlike gebeurtenis: die Seun van God wat as
’n Babatjie gebore is!
“En Jesus het grootgeword, nes julle twee.”
“Het Hy skool toe gegaan, Pappa? En gespeel?”
“Ja, Kobus. En Hy het vir sy ouers geluister en was ook
gehoorsaam aan God, sy regte Vader. En Hy het nooit
sonde gedoen nie!”
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Jesus leer die mense
Lukas 2, Matteus 22, Johannes 3

Toe Jesus twaalf jaar oud was, was Hy in
Jerusalem by die mense wat ander mense in die
tempel geleer het.
Hy het tussen die geleerde mense gesit en na
hulle geluister en hulle uitgevra. Almal wat Hom
gehoor het, was verbaas oor sy slim antwoorde.
So het Jesus groter en slimmer geword en God
en almal wat Hom geken het, het Hom liefgehad.
Toe Hy 30 was, het Jesus begin om te preek
en die mense te leer. Hy het hulle geleer dat God
omgee hoe mense dink en wat hulle doen. En
Hy het gesê: “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 een is net so belangrik: Jy moet jou
naaste liefhê soos jouself.”
Jesus het vir hulle vertel van God se wonderlike
plan om ons weer by Hom uit te bring.
Hy het gesê: “God het die wêreld so liefgehad dat
Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom
glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe
sal hê.”
“Ek glo in Jesus, Pappa!”
“Dis wonderlik, Riekie!”

MIS Afrikaans.indd 12

9/30/21 3:34 PM

MIS Afrikaans.indd 13

9/30/21 3:34 PM

Jesus maak
mense gesond
Matteus 4, 9

Jesus het die mense ook gehelp
om te sien hoe God regtig is. Hy
het vir hulle gewys dat God hulle
liefhet deur allerhande siektes
gesond te maak.
Die mense het die siekes met
allerhande kwale en pyne, dié wat
vol bose geeste was en dié wat
verlam was, na Hom toe gebring en
Hy het hulle almal gesond gemaak.
So was daar ’n belangrike man
wat na Jesus toe gekom en voor
Hom gekniel het.
“My dogter het nou net
gesterf, maar kom lê u
hand op haar en sy sal
weer lewe,” het hy
gesê.
Jesus het gegaan,
die dogtertjie se
hand gevat, en sy is
uit die dood opgewek.
“Sjoe! Jesus het regtig
mense gesond gemaak,
né, Pappa!”
“Dis reg, Kobus. En
Hy doen dit vandag nog.
Niks is vir Hom te
moeilik nie.”
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Jesus doen wonderwerke
Matteus 14, Johannes 6

“Jesus het ook nog baie ander verstommende dinge
gedoen. Hy het storms stil gemaak en op water geloop.”
“Dit moes omtrent wonderlik gewees het!”
“Dit was, Kobus. En op ’n dag het meer as 5000
mense agter Jesus aangegaan na ’n verlate plek.
Sy dissipels wou die mense stuur om self kos te
gaan koop, want dit was al laat.”
Maar Jesus het vir hulle gesê: “Hulle hoef nie weg te
gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet.” Andreas sê
toe vir Hom: “Hier is ’n seuntjie met vyf broodjies en
twee vissies. Maar wat is dit vir so baie mense?”
Toe vat Jesus die brood, dank God daarvoor en deel
dit uit vir die mense. Toe doen Hy dit ook met die vis.
Nadat die mense versadig was, sê Hy vir sy dissipels:
“Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat
niks verlore gaan nie.”
Daar was toe nog twaalf mandjies vol met die
stukke wat van die vyf broodjies en twee vissies
oorgebly het nadat die mense klaar geëet het!
“Was daar meer kos oor as waarmee hulle
begin het?”
“Dis heeltemal reg, Riekie. Jesus wou
hulle leer dat God in alles vir hulle kan
sorg. En Hy sal dit vir ons ook doen
as ons Hom vra.”

MIS Afrikaans.indd 17

9/30/21 3:34 PM

Jesus en die kindertjies
Matteus 19, Markus 10

“Jesus het ook vir die mense gewys dat God
kindertjies liefhet. Hy het hulle gesond gemaak, hulle
toegelaat om Hom te help (soos die seuntjie met die kos),
en hulle selfs weer lewendig gemaak.”
Die mense het kindertjies na Hom toe gebring dat
Hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy
dissipels het met hulle daaroor geraas.
Maar Jesus het gesê: “Laat staan die kindertjies en
moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie,

MIS Afrikaans.indd 18

9/30/21 3:34 PM

want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.
Iemand wat nie glo soos hulle nie, sal nooit daar ingaan
nie.” Toe het Hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande
op hulle gesit en hulle geseën.
“Ek wil hê Jesus moet my ook seën!”
“Hy kan, Kobus. Jesus het kinders baie lief.
“Maar nie almal het van Hom gehou nie. Dit wat Hy
gedoen en die mense geleer het, het die leiers baie kwaad
gemaak. Hulle was jaloers omdat die mense so baie van
Hom gehou het. Toe begin hulle planne maak om van
Hom ontslae te raak.”
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Jesus word gevang en verhoor
Lukas 22, Johannes 19

“Terwyl Jesus een nag besig was om in ’n tuin te
bid, het die godsdienstige leiers ’n klomp mense met
knuppels en swaarde gestuur om Hom te gaan vang.”
Toe sy dissipels sien wat gaan gebeur, vra hulle:
“Here, moet ons hulle met die swaard aanval?” Een
van hulle slaan toe na ’n slaaf en kap sy regteroor af.
Maar Jesus sê: “Hou op daarmee!” Toe het Hy die
oor aangeraak en die man genees.
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“Het Jesus een van sy vyande gesond gemaak?”
“Ja, Riekie. Hy het elke mens lief.”
Toe gryp hulle Jesus en vang Hom. Hulle vat Hom
toe na Pilatus, die man wat daar regeer het, sodat hy
kon sê wat hulle met Jesus moes doen. Die soldate het
Jesus geslaan, ’n doringkroon op sy kop gesit en met
Hom gespot. Toe gaan praat Pilatus met die mense.
“Ek gaan Hom vir julle bring, want ek kry niks
waaraan Hy skuldig is nie.”
Maar die mense het geskree: “Kruisig Hom!
Kruisig Hom!”
“Maar Hy het dan niks gedoen nie! Dis mos nie
regverdig nie!”
“Dis reg, Kobus. Maar onthou, God het ’n plan gehad.”
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Jesus sterf aan die kruis
Lukas 23

“Toe spyker hulle Jesus aan die kruis vas.”
Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle
weet nie wat hulle doen nie!”
Hulle het ook twee misdadigers saam met Hom
gekruisig. Een van hulle het gespot: “Is jy dan nie die
Christus nie? Red jouself en ons ook!”
Maar die ander misdadiger het gesê: “Is jy nie
bang vir God nie? Ons verdien straf vir wat ons
gedoen het, maar hierdie Man het niks verkeerds
gedoen nie.” Toe sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer
U in u koninkryk kom.”
En Jesus het geantwoord: “Ek verseker jou,
vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”
“Was hy toe by Jesus nadat hy gesterf het?”
“Dis heeltemal reg, Riekie.
“Later het Jesus na sy Vader geroep en gesterf.”
“Haai, is Jesus die Een in God se plan?”
“Dis reg, Kobus. God het sy eie volmaakte Seun
gestuur. En Hy het gesterf om die straf te dra vir
ons sondes.”
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Jesus leef
Matteus 28, Lukas 24

Jesus se vriende het sy liggaam begrawe, en vroeg
die eerste dag van die week het twee vroue daarheen
gegaan.
Skielik was daar ’n geweldige aardbewing. ’n Engel
van die Here het van die hemel af gekom en die klip voor
die graf weggerol en daarop gaan sit.
“Julle moenie bang wees nie,” het hy vir die vroue gesê.
“Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier
nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het.
Maak gou, gaan vertel dit vir sy dissipels.”

MIS Afrikaans.indd 24

9/30/21 3:35 PM

“Dis die beste deel van die storie!”
“Jy’s reg, Kobus! Nadat Hy vir ons sondes betaal het,
het God Hom uit die dood opgewek. Dit was God se plan
van die begin af.”
Later, terwyl sy dissipels oor hierdie dinge gesels,
staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê:
“Vrede vir julle.” Hulle het geweldig geskrik en gedink
hulle sien ’n gees.
“Waarom is julle so verskrik?” het Jesus gevra. “Kyk na
my hande en my voete: dis tog Ek. Voel aan My en maak
seker Ek is nie ’n gees nie!”
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Waar is Jesus nou?
Johannes 16, Handelinge 1

“Jesus was nog ’n hele paar weke by sy dissipels.”
“Dit was seker vir hulle wonderlik!”
“Ja, maar waar is Jesus nou?”
“Dis ’n goeie vraag, Riekie.”
Jesus het gesê: “Dis beter vir julle dat Ek weggaan,
want as Ek nie weggaan nie, sal die Heilige Gees nie na
julle toe kom nie. Maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle
toe stuur.”
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Nadat Jesus klaar gepraat het met sy dissipels, het
hulle staan en kyk hoedat Hy opvaar na die hemel en in
die wolke verdwyn. Toe kom daar twee engele wat sê:
“Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem
is, sal net so terugkom soos julle Hom sien opvaar het.”
Jesus gaan eendag weer kom om al God se kinders
te kom haal. Dis nou almal wat glo dat Jesus vir hulle
gesterf het en wie se sondes vergewe is. Dan gaan ons vir
altyd by Hom wees. Niks sal ons dan ooit weer kan skei
van God se liefde nie.
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Ek wil God se
kind wees sodat ek
by Hom kan wees.

Dis wonderlik, Kobus! Dis die belangrikste keuse
wat jy ooit sal maak. Die Bybel sê ons sonde skei
ons van God. In Romeine 10:9-10 staan: As jy met
jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart
glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy
gered word. Met die hart glo ons, en ons word
vrygespreek; en met
die mond bely ons,
Ek kan dit sê!
en ons word gered.
Ek glo regtig
in Jesus.

Kom ons sê dit dan vir God. Hy luister altyd,
Kobus. Hy hoor ons gebede en antwoord ons.
Bid hierdie gebed saam met my:
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Here, ek weet ek is ’n sondaar. Ek het al baie
keer verkeerd gekies en slegte dinge gedoen. Ek
is jammer. Vergewe my,
asseblief. Ek weet Jesus,
u Seun, het vir my sonde
gesterf en ek glo U het Hom
opgewek uit die dood. Ek
wil Jesus as my Here hê.
Dankie dat U lief is vir my
en my ’n kind van U
gemaak het. Laat u Gees
nou in my woon sodat ek
die krag kan hê om U te
gehoorsaam. Amen.
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Sjoe! Ek is mos ook
God se kind, of hoe?

Vir seker!
As julle God nou beter wil
leer ken, moet julle in gebed
met Hom praat en van Hom
lees in sy Boek, die Bybel.
Wat
God praat met julle deur die
is hulle,
Bybel en vertel julle van die
Pappa?
belangrike dinge wat julle
vir Hom
moet doen.

Om God lief
te hê, mense
van Jesus te
vertel, en vir
hulle God se
liefde en krag
te wys.

Jesus het vir sy volgelinge gesê: “Gaan maak
dissipels. Leer hulle om alles te doen wat Ek
julle geleer het. En julle moet weet: Ek is altyd
by julle.” Dit staan in Matteus 28:19-20.
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Nadat Jesus weg is hemel toe, het Hy vir
ons die Heilige Gees gestuur. Hy sal julle lei
en leer, en vir julle God se spesiale krag gee
om ook vir ander mense hiervan te vertel.

Ek wil vir
al my maats
gaan vertel!

Haai, die
wonderlikste ding
het met my gebeur!
En dit kan met jou
ook gebeur. Jy kan
glo en dieselfde
besluit neem as ek.
Bid, en God sal
jou hoor. Hy het jou
lief. Hy sal
jou vergewe en
jou sy kind maak.
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