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Vooraf
Die titel van hierdie boekie is Werkboek by Troos, troos my volk.

I. Verklaring
In die boek Troos, troos my volk word elke Sondag van die Kategismus verklaar.

II. Werksopdragte
1. Die katkisante moet die betrokke Sondag ken soos dit in die Psalmboek staan.
2. Die katkisante moet die verklaring in die boek Troos, troos my volk leer en ken. Dit
sal in die klas d.m.v. willekeurige, maar eenvoudige vrae gekontroleer word.
3. Die werksopdragte (A, B, C) in hierdie werkboek (Werkboek by Troos, troos my
volk) moet op skrif gedoen word en dit sal van tyd tot tyd ingeneem word. Van die
antwoorde sal die kinders in die "Verklaring van die Sondag", in die Kategismus self
of in die aangeduide Skrifgedeeltes kry. Hulle moet dit dus goed bestudeer.
Ek maak 'n punt daarvan om hulle nie te probeer vasvra nie.
Die kinders mag ook die antwoorde van die werkopdragte (A-B) uit hulle boeke lees.

III. Ouers se verantwoordelikheid
Ouers het 'n groot verantwoordelikheid. Ons as ouers moet toesien dat ons kinders
goed voorberei is. Ons as ouers het dit by die doop aan die Here belowe.
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Sondag 1
A Vrae
1. Sê in een woord wat ons hartseer maak.
2. Wie is die Hy waarvan antwoord 1 praat?
3. Wie se eiendom is jy as gelowige?
4. Wat sê vraag en antwoord 1 van die Vader?
5. Wat sê vraag en antwoord 1 van die Heilige Gees?

B Lees/Antwoord
1. Wat moet die profete volgens Jesaja 40:1 doen?
2. Wat is die troosboodskap van Jesaja 40:2?
3. Wat het Simeon volgens Lukas 2:25 "verwag"? Wat word daarmee bedoel dat hy
die ... (vul in) van Israel verwag het?
4. Wie het gemaak dat Simeon dit verwag het? Wie was op hom? (Luk 2:25)
5. Hoe word die Heilige Gees in Johannes 14:16, 17 genoem?
6. Hoe troos die Heilige Gees ons (Joh 14:26)?
7. Lees Psalm 130 en kyk of julle die drie dele van die Kategismus (sonde, verlossing,
dankbaarheid) daarin kan sien.

C Skryf die Sondag in julle boeke, onderstreep 'n paar
sleutelwoorde en leer die Sondag
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Sondag 2
A Vrae
1. Dink julle dat ongelowiges (mense wat nie die Wet van God het nie) ook weet dat
dit die sonde is wat die wêreld 'n plek vol haat, bakleiery en oorlog maak?
2. Vat vir my die hele Wet in een woord saam.
3. Kan jy God en jou naaste 100% liefhê?
4. Verdien jy ook die oordeel van God?

B Lees/Antwoord
1. Waardeur kom ons volgens Romeine 3:20 tot kennis van die sonde? En wat sê
Paulus in Romeine 7:7?
2. Hoe moet jy God liefhê (Matt 22:37)?
3. Hoe moet jy jou naaste liefhê (Matt 22:39)?
4. Kan jy sê dat jy God liefhet, as jy jou naaste nie liefhet nie? Wat sê Johannes (1 Joh
4:20)?
5. Miskien dink jy dat die Kategismus 'n bietjie oordryf as hy sê dat ons (die
gelowiges) van nature geneig is om God en ons naaste te haat, maar wat sê Paulus (na
sy bekering) van homself (Rom 7:18, 19)?
6. Wat sê vraag en antwoord 127 van ons (die gelowiges se) eie sondige natuur?

C Skryf die Sondag in julle boeke, onderstreep 'n paar
sleutelwoorde en leer die Sondag
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Sondag 3
A Vrae
1. Wie se skuld is dit dat mense mekaar haat en doodmaak en dat daar siekte en
ellende in die lewe is?
2. Vat die woord ewebeeld in een woord saam. Verduidelik met ’n sinoniem.
3. Deur Wie word ons wedergebore? Deur die … (3 woorde).
4. Hoeveel maal lees jy die woordjie gebore of weergebore in hierdie Sondag. Sê ook
presies waar (in watter vraag of antwoord).

B Lees/Antwoord
1. Op wie pak Adam in Genesis 3:12 eintlik die skuld vir sy sonde? Nie op Eva nie,
maar op …? Hoekom sê jy so?
2. Op wie pak Eva die skuld? (Gen 3:13)
2. Tel hoeveel maal die woordjie goed in Genesis 1 gebruik word van die
skeppingswerk van God.
3. Wat sê Genesis 1:31 en Prediker 7:29 van die skeppingswerk van God?
4. Wat leer Dawid ons in Psalm 51:7? Is 'n klein kindjie sonder sonde?
5. In wie sterf ons volgens 1 Korinthiërs 15:22? In …
6. Wat moet volgens Johannes 3:3 met 'n mens gebeur voordat hy die koninkryk van
God kan ingaan?

C Skryf die Sondag in julle boeke, onderstreep 'n paar
sleutelwoorde en leer die Sondag
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