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Les 14 KONINGSKINDERS: DIE HERE MAAK ALLES SOOS HY DIT WIL Hê 
EN LAAT LYK, NIE DIE FARAO NIE 

 
1. Die Farao dink hy maak die Nylrivier 
 
Die Farao dink hy kan alles maak net soos hy dit wil hê. Hy dink hy kan alles 
maak net soos hy dit wil laat lyk. Kyk ’n bietjie wat wys die Bybel ons wat dink hy 
van homself:  
 
 2 

“Mens, draai jou gesig na die farao, die koning van Egipte toe en tree op as profeet 

teen hom en teen die hele Egipte. 
3 
Jy moet praat, jy moet sê: So sê die Here my God: Ek 

gaan teen jou optree, farao, koning van Egipte, groot krokodil wat rustig in jou rivier lê 

en sê: ‘Dis my rivier, ek het hom gemaak!” Esegiël 29: 3 

 
Die Farao gaan staan by die groot Nylrivier en dan sê hy: “Dis mý rivier, ek het 
hom gemaak.” Die ergste is nog dat hy nie grappies maak of sommer net so sê 
nie, hy glo homself as hy sê hy, een mens, het die groot en magtige Nylrivier 
gemaak. Die Farao sê hy sorg dat die water altyd vloei, al is dit droog en al reën 
dit nie in Egipte nie. Die Farao glo daarom dat dit hý is wat Egipteland so ’n 
vrugbare land met baie kos maak, terwyl al die ander lande om Egipte net sand 
en droë klippe is, met min water en bietjie kos. Die Farao sê daarom dit is hý wat 
die Egiptenare so goed versorg, en so sterk, so gesond en ryk maak. Want hy 
glo hy maak die Nylrivier. Daarom is dit sý rivier en sorg hý dat daar altyd water 
in die rivier is. 
 
Dit is amper soos wanneer iemand by die see gaan staan en sê: “Ek het die see 
gemaak, hierdie see is myne”.  
 
Wat sal julle dink as iemand so iets sê? Ons sal weet hy is heeltemal simpel! 
Maar die Egiptenare het nie geglo die Farao is simpel nie. Hulle het geglo die 
Farao is reg, hy het regtig die Nylrivier gemaak en dit is regtig syne. 
 
Hoe kan so iets gebeur? Hoe kan dit gebeur dat ’n mens sê: “Ek het hierdie rivier 
gemaak, hy is myne. Ek het hierdie see gemaak, hy is myne. Ek het hierdie berg 
gemaak, hy is myne”, en mense dink nie dis simpel nie, maar hulle glo dat dit die 
waarheid is? 
 
2. Mense dink hulle maak en sorg vir God – afgodsdiens 
 
Dit is vandag se ontdekking! Vandag gaan ons ’n nuwe woord leer. Hierdie 
woord is “afgodsdiens”. Wat noem ons dit as ons die Here glo en luister wat die 
Here vir ons sê? Ons noem dit Godsdiens. Om na die Here te luister, is die 
manier waarop ons die Here dien. Om in die Here te glo, is die manier waarop 
ons die Here dien. 
 



Les 14 Koningskinders: die Here maak alles soos HY dit wil laat lyk, nie die farao nie.  

Bladsy 2 van 5 

 

Nou wat is afgodsdiens? Ons moet eers kyk wat beteken die woord “afgod”. ’n 
Afgod is nie regtig God nie. ’n Afgod is ’n god wat mense self maak.  
 
Wie maak vir wie? Is dit ons wat die Here maak, of is dit die Here wat ons maak?  
Wat is die heel eerste sin in die Bybel? Dit is hierdie sin: “In die begin het God die 

hemel en die aarde geskep.” (Genesis 1) In die Tien Gebooie staan dit só: “11 
Die 

Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see 

en alles daarin.” (Exodus 20)  
 
Dit is die Here wat ons maak! Hy het alles gemaak en sorg vir alles! Hy maak 
ons en Hy sorg vir ons. Die Here het alles gemaak – die hemel en die aarde; die 
voëls en diere; die riviere en die berge; al die plante en bome; al die mense op 
die aarde. 
 
Omdat die Here alles maak en vir alles sorg – is Hy God!  
 
Nou wat is ’n afgod dan? ’n Afgod is nie die God wat alles maak en vir alles sorg 
nie. ’n Afgod is wanneer mense dink hulle maak die Here en hulle sorg vir die 
Here. 
 
3. Die Egiptenare maak afgode 
 
Dit is wat die Egiptenare gemaak het. Hulle het gedink dat dit hulle is wat God 
moet maak en vir God moet sorg. Hulle het geglo hulle is so goed, so sterk en so 
slim, dat hulle sommer vir God maak.  
 
Net soos wat die Here baie mense maak en vir baie mense sorg, glo hierdie 
mense net mooi anders om. Hulle dink dit is húlle wat baie gode moet maak en 
vir baie gode moet sorg.  
 
Kom ons kyk na ’n paar van hierdie afgode – gode wat mense maak! 
 
Hulle het klei gevat van die Nylrivier af en dan maak hulle ’n beeldjie van ’n mens 
se skouers, bors, arms en bene. Maar bo-op hierdie lyf maak hulle ’n kop wat lyk 
soos die kop van ’n valk. Dan sê hulle hierdie simpel ding is die god Horus. 
 
Hulle vat hout en dan maak hulle wéér ’n beeldjie van ’n mens se skouers, bors, 
arms en bene. Maar hulle sit bo-op die lyf die kop van ’n krokodil. Dan sê hulle 
hierdie beeldjie van ’n krokodil-mens is die god Sebek. 
 
Hulle vat yster en dan maak hulle ’n beeldjie van ’n mens se skouers, bors, arms 
en bene. Maar bo-op hierdie lyf maak hulle ’n kop wat lyk soos die kop van ’n 
seekoei. Dan sê hulle hierdie beeldjie van ’n seekoei-mens is hulle god en noem 
hom Taueret. 
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4. Mense wat afgode maak, glo hulle kan alles maak 
 
Hoekom sê die Farao hy het die Nylrivier gemaak en dit is sy rivier? En hoekom 
glo die Egiptenare hom? Dit werk so! As jy glo jy maak vir God en jy laat God lyk 
soos jy God wil laat lyk, dan kan jy mos nie meer glo dat die Here alles gemaak 
het en vir alles sorg nie. 
 
As jy die een is wat God maak – dan is jy ook die een wat al die ander goed 
gemaak het, nie die Here nie. 
 
Dit is hoe die Farao en die Egiptenare dit regkry om te sê die koning maak die 
rivier en die rivier is die koning s’n. Omdat hulle glo hulle maak God – kan hulle 
sommer glo en sê dit is hulle wat die riviere, berge, bome en die see maak.  
 
Mense maak afgode en glo in afgode omdat hulle wil glo dat hulle so groot en 
sterk is dat hulle die hele wêreld maak soos dit is, en dat hulle die hele wêreld 
laat werk soos dit werk.  
 
Hulle maak afgode, want hulle wil nie glo dat die Here die wêreld gemaak het en 
vir die wêreld sorg nie.  
 
5. Mense wat afgode maak, maak mense slawe van hulle simpel begeertes 
 
Het die Farao die Nylrivier gemaak? Natuurlik nie! Die Here laat reën in die 
middel van Afrika val en laat al hierdie reën afspoel tot binne-in Egipte. Die Farao 
het niks daarmee te doen nie. 
 
Nou wat maak die Farao dan met al die mense wat glo hý maak die Nylrivier?  
 
Hy laat hulle piramides bou!  
 
Het julle al hierdie woord gehoor? Piramides! Wie van julle het al prentjies van 
hierdie piramides gesien? Hulle staan vandag nog almal daar bo in Egipte. Dit is 
sulke verskriklike groot langwerpige klippe wat soos stene opmekaar gepak word 
totdat dit heel bo net een klip is. 
 
Raai wat is binne-in hierdie piramide! Net die Farao se dooie lyk. ’n Piramide is 
eintlik maar net een man se grafsteen, net soos ons grafstene sit op mense se 
grafte. Maar hierdie koning is so simpel, dat hy ’n grafsteen maak wat groter is as 
baie van die grootste geboue in Johannesburg. 
 
Raai hoeveel mense het dit gevat om hierdie grafsteen te bou? Tussen 20, 000 
en 30, 000 mense. Dit is meer mense as wat in die hele Pietersburg bly. Raai 
hoe lank het dit hulle gevat om hierdie grafsteen te bou? 80 Jaar! Dit beteken die 
kinders, die pa’s, die oupas en oupagrootjies kon niks anders hulle hele lewe 
lank doen, as om net die koning se graf te bou nie.  
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Niemand kon skool toe gaan nie. Niemand kon vir iets anders gaan leer nie. 
Niemand kon hulle eie lewe leef nie. Al die mense moet net die koning se graf 
bou, hulle hele lewe lank. 
 
Hoekom?  
 
Want die Farao en al die ander mense het gedink hý het die Nylrivier gemaak en 
hý sorg dat hulle elke dag water het en kos het. Hulle het nie geglo die Here 
maak alles en die Here sorg vir alles nie. Hulle het geglo hulle maak alles self en 
hulle sorg self vir alles – en die koning sorg die beste vir almal. Daarom bou die 
kinders, die pa’s, die oupas en die oupagrootjies hulle hele lewe lank net vir een 
mens ’n graf. 
 
Dit is wat gebeur as ’n mens dink jy kan die Here maak. Dan sien jy nie dis Hy 
wat die riviere, berge, wolke, bome, grond en plante maak nie. Jy sien nie dit is 
die Here wat elke dag vir ons sorg nie. 
 
Mense wat afgode maak, dink hulle sorg vir alles self en maak alles self. En dan 
moet hulle slawe word wat hulle hele lewe lank net werk vir die simpel idees, die 
simpel planne, die simpel drome wat ander mense droom – om te wys hulle is 
net so sterk, net so goed en net so slim soos die Here. 
 
6. Ons dien die Here 
  
Ons glo die Here maak ons en Hy sorg vir alles. 
 
Daarom werk ons nie om ander mense se drome, planne, idees en slegte 
begeertes waar te maak nie. Ons steur ons nie aan mense se simpel drome en 
begeertes nie. Ons wil nie mense help wat dink hulle is net so slim, sterk en goed 
soos die Here nie. Ons doen ook nie wat sulke mense vir ons sê nie. Ons luister 
na die Here en doen wat die Here vir ons sê. 
 
As mense dink hulle maak God en hulle sorg vir God – dan los ons hulle dat 
hulle hulle eie piramides maar probeer bou. Ons doen dit nie saam of vir hulle nie. 
 
7. Opdrag 
 
Gaan vra vir Pa of Ma of enige grootmens, of hulle dink die piramides in Egipte is 
iets moois en wonderlik. Dan vertel julle vir hulle dit was net ’n grafsteen van een 
koning wat kinders, pa’s, oupas en oupagrootjies hulle hele lewe lank vir 80 jaar 
laat bou het. Hoekom? Omdat hulle geglo het die koning het die Nylrivier gemaak 
en die koning sorg vir hulle – nie die Here nie. 
 
 
 



Les 14 Koningskinders: die Here maak alles soos HY dit wil laat lyk, nie die farao nie.  

Bladsy 5 van 5 

 

Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het: 
 
 
 
 
_________________________________ 
Handtekening: ouer of voog 

  


