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Die Gelykenis van die Verlore 
Seun

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 15: 11 - 31

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Jellie lekkers van varkies/plaasdiere
Karton uitgesny soos ‘n boekmerk
Voorbeeld van ‘n varkie
Inkleurkryte
Gom
Skêre

Lesinhoud

Die opskrif van hierdie gelykenis van Jesus moes eerder “Die Liefdevolle Vader” gewees 
het, en nie die “Verlore Seun” nie! Wat ‘n verhaal van vaderliefde! 

Op ‘n dag vertel Jesus hierdie verhaal: Eendag was daar ‘n man met twee seuns. Die 
jongste seun wou nie wag tot sy pa se dood nie en wou sy erfporsies vroegtydig hê. As ‘n 
kind vir sy pa vra om sy erfporsie te kry, is dit asof hy vir sy pa sê: Jy is reeds vir my dood! 
‘n Erfporsie is iets wat nagelaat word aan ‘n kind na die afsterwe van sy ouers. Dit moet 
darem vir ‘n pa baie erg wees as jou kind jou so stief behandel. Die jongste seun het sy 
goed gepak en hy is die wye wêreld in. Hy het in ‘n land ver van daar gaan bly en sy 
erfporsie lekker uitgemors met wilde partytjies en baie vriende. 

Na al sy wilde partytjies, slegte vriende en losbandigheid is die jongman in hierdie verhaal 
se geld op. En toe kom daar hongersnood (en dalk ‘n resessie) in die land waar hy bly. En 
skielik was hy in die nood. In ‘n vreemde land moes hy bedel vir kos en werk en so beland 
hy by ‘n varkboer. Volgens die Joodse geloof was varke onheilige en vuil diere. Vir ‘n Jood 
om varke by ‘n heiden op te pas, was seker die toppunt van onreinheid. So ‘n man sou 
deur ander Jode verag, bespot en vervloek gewees het.  Die seun was so honger hy wou 
sommer van die varke se kos eet! Die jongman se begeerte om varkkos te eet was 
definitief die laagtepunt waartoe enige Jood kon daal. Jesus wil vir ons hier wys dat die 
jongman se lewe regtig slegter as sleg uitgedraai het. Die jongman se nood was groot. Hy 
was besig om te sterf van ellende. En om te dink selfs die slawe by sy pa se huis het kos 
en ‘n dak oor hulle koppe gehad! Hy het besluit om terug te gaan na sy pa toe en om ver-
skoning te vra vir sy swak gedrag van vroeër. Hy was selfs bereid om as ‘n gewone werker 
terug te gaan na sy pa se huis toe, solank sy swaarkry net sou ophou!

Wie	ken	die	gesegde:	Nood	leer	bid?	Ek	dink	dit	is	wat	hierdie	ou	gedoen	het!	

Hy gaan terug, nie net uit liefde vir sy ouers nie, maar ook omdat hy geweet het daar wag 
‘n	beter	lewe	op	hom.	Is	dit	nie	baie	soos	ons	ook	is	nie?	Ons	is	lief	vir	die	Here	vir	wat	Hy	
vir ons gee, nie vir wie Hy is nie. Ons ken Hom wanneer dit met ons sleg gaan, want ons 
verwag iets beters, maar as dit weer goed gaan, dan vergeet ons van Hom.
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Toe hy nog ‘n hele end van die huis af was, het sy pa hom herken. Dit is interessant dat 
die pa die seun reeds van ver af sien aankom het. Ek wonder of die pa nie dalk elke dag 
op	die	uitkyk	was	vir	sy	seun	se	terugkeer	nie?	Die	pa	het	na	sy	seun	toe	gehardloop	en	
hom gedruk en gesoen. Die seun het herken dat hy lelik met God en met sy ouers was en 
het begin om vir vergifnis te pleit. Die pa was so oorstelp van blydskap, hy het sy seun nie 
eers toegelaat om sy belydenis klaar te maak nie. Hy weet mos wat sy seun wil sê en hoe 
jammer hy oor als is! God weet ook van ons sondes nog voordat ons dit bely het. 

Die pa was so bly om sy seun weer te sien dat hy gou die werkers geroep het om reg te 
maak vir ‘n vreugdefees. Hy laat vir sy seun ‘n ring aantrek (wat gesag simboliseer) en gee 
hom ook skoene om aan te trek. Die skoene sou hom onderskei van die kaalvoet slawe en 
wys dat hy ‘n vryman was en die eienaar se eie seun.

Opdrag is gegee om ‘n vetgemaakte kalf te slag. In Joodse tye het so iets net met ‘n be-
sondere geleentheid gebeur. Hulle sou eet en lag en bly wees, want die seun wat almal 
gedink het is dood, was lewendig en terug by die huis.

Maar die oudste seun hou nie van wat hy sien nie. Hy was buite in die veld en toe hy terug 
kom op die plaas, sien hy dat daar ‘n groot partytjie aan die gang was. Hy vra toe een 
van	sy	pa	se	slawe	daaroor	uit:	“Wat	is	hier	aan	die	gang?”	Die	oudste	seun	praat	nie	eers	
reguit met sy pa nie. Ek wonder of daar nie al voor hierdie gebeurtenis ‘n gespanne atmos-
feer	tussen	pa	en	seun	was	nie?	Die	oudste	seun	skroom	ook	nie	om	sy	broer	se	karakter	
aan te val nie. Hy was so woedend, hy wou nie eers sy broer gaan groet nie. Hy het so vies 
gevoel oor die saak, hy noem hom nie eers “my broer” nie, maar “pa se seun.” Ja nee, hy 
was lekker vies. Die pa was baie hartseer oor hierdie toedrag van sake.

Die	oudste	seun	laat	ons	nogal	aan	die	Fariseërs	dink,	nie	waar	nie?	Die	seun	het	by	al	die	
wette gehou en was gehoorsaam aan sy pa. Die Fariseërs het ook probeer om elke liewe 
wet en voorskrif van God te onderhou. Hulle het so op die detail gefokus, dat hulle die 
groter prentjie verloor/gemis het. Hulle het vergeet om met hulle lewens te wys dat hulle 
God lief het (Lukas 11: 42). Die Fariseërs (en die oudste seun) se optrede teenoor hulle 
Vader was nie uit liefde uit nie, maar net om vir ander te wys hoe godsdienstig en oulik 
hulle is (Matteus 6: 1 – 2). 

Die pa het die oudste seun genooi om saam fees te vier, maar hy was nie lus nie. Hy was 
vol klagtes. Nog nooit is daar vir hom of sy vriende so ‘n partytjie gehou nie! Ons is almal 
soms soos hierdie oudste seun. Ons is jaloers op ander mense omdat daar iets goeds met 
hulle gebeur of hulle voorspoed beleef. In plaas daarvan moet ons saam met sulke mense 
bly wees dat ons in die huis van die Here kan bly en die Here prys vir Sy goedheid.

Soos beide die seuns in hierdie gelykenis aanvaar ons Christene dit wat die Here ons gee 
as vanselfsprekend. Onthou dat als genade is en dat ons dankbaar teenoor ons Hemelse 
Vader moet wees.

Vragies vir slim oortjies

•	 Waar	het	die	jongste	seun	gaan	werk	toe	sy	geld	op	was?
•	 Hoekom	het	hy	besluit	om	terug	te	gaan	na	sy	pa	toe?
•	 Wat	was	die	oudste	seun	se	reaksie	op	sy	terugkeer?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die verlore seun.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.



9

Besprekingspunte

-	 Waar	is	jy	in	jou	verhouding	met	die	Here?:
-	 1:	 By	die	Vader	se	huis?
-	 2:	 Weg	van	die	huis	waar	jy	dit	wat	die	Here	jou	gegee	het	misbruik?
-	 3:	 In	die	varkhok	waar	jy	waardeloos	voel?
-	 4:	 Oppad	terug	huis	toe?
-	 5:	 In	die	Vader	se	arms?

Lewensles

Ons het niks gedoen wat God kan dwing om ons lief te hê nie en tog is Hy oneindig lief vir 
ons. God is soos die pappa wat altyd na ons toe sal hardloop as ons terugkom huis toe.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, voor ons nog bely, weet U reeds wat ons verkeerd gedoen het. Na al ons 
sondes, het U ons nog steeds oneindig lief. Dankie daarvoor.
Amen

Idees vir vet pret

Jellie lekkers van varkie gesigte/plaasdiere (Woolworth’s hou sulke lekkers aan). Dit kan 
ons herinner aan die laagtepunt in die jongman se lewe.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan vandag boekmerke met ‘n varkie gesig op maak. So kan dit ons herinner om 
elke dag op die regte plek te wees (in ons lewens) en nie saam met die varke uit te hang 
nie.

Vers vir die week

Lukas 15: 20
“En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa 
hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en 
soen hom.”

Net vir die lekker

Verdeel die klas in vier groepe met gelyke lede. Elke span kry ‘n paar Chinese eetstokkies 
(“chopsticks”). Elke deelnemer kry een jellie lekkertjie. Sit ‘n bak op ‘n sentrale punt neer 
waar dit ewe ver van al die groepe is. Die eerste groeplede moet die lekkertjie met die 
eetstokkies optel, opstaan en in die bak gaan neersit. Sodra jy weer sit, kan die tweede 
groepslid dieselfde doen. As jou lekkertjie val, moet jy gaan sit en voor begin met die hele 
proses. Die groep wat eerste al hulle lekkers in die groot bak het, is die wenners. 
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Die Gelykenis van die Skuld wat 
Afgeskryf is

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 7: 41 - 43

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade geldstukkies
Bossies laventel
Lint vir elke kind
Flitskaarte, met woorde op, vir elke groep

Lesinhoud

In hierdie gelykenis stel Jesus twee persone teenoor mekaar en toon dan aan hoe die een 
die ander een ver oortref.

Jesus eet tydens hierdie verhaal saam met ‘n paar mans by die huis van Simon die 
Fariseër. In dieselfde dorp het daar ‘n vrou gebly wat ‘n baie sondige en slegte lewe gelei 
het. Sy het êrens die boodskap oor vergifnis van sonde gehoor en daarin begin glo. Toe sy 
hoor dat Jesus by Simon, die Fariseër, se huis eet, het sy besluit om soontoe te gaan. Dit 
moes nogal moed van haar gevra het, want met haar agtergrond sou die Fariseërs haar as 
‘n onrein persoon gesien het. Ten spyte daarvan, glip sy by die huis in en gaan staan by 
Jesus se voete. Soos wat die gebruik in daardie tyd was, het Jesus op Sy sy by ‘n lae 
etenstafel aangelê, met sy voete na buite gevou. Die slegte vrou het by Jesus se voete 
gaan staan en begin huil, sodat haar trane op sy voete gedrup het. Sy het Jesus se voete 
met haar lang hare drooggemaak en toe Sy voete met baie duur parfuum uit ‘n flessie, 
ingevryf.

Natuurlik was Simon, die Fariseër, baie ontsteld oor hierdie slegte vrou se manewales in sy 
huis. Simon begin selfs twyfel of Jesus regtig ‘n profeet is, anders sou Hy mos geweet het 
dat hierdie slegte vrou met haar aanraking Hom onrein maak. Simon sou dalk nog hierdie 
vrou in sy huis toelaat, maar dat sy aan hom raak, nooit as te nimmer nie!

Jesus weet egter wat in albei hierdie mense se harte aangaan. Hy weet ook presies wat 
Simon van Hom dink! Toe vertel Jesus die volgende verhaal:

Twee mans het albei die bankbestuurder geld geskuld. Die een het R50 geskuld en die 
ander een R500 – dus tien maal soveel. Die bankbestuurder besluit toe na ‘n ruk om albei 
van hierdie mans se skuld af te skryf. 

Jesus se vraag was: Wie van hierdie twee sou die bankbestuurder die meeste lief hê en die 
meeste	dankbaarheid	vertoon?	Natuurlik	die	een	wat	die	meeste	geld	geskuld	het,	dink	
julle	nie?

Simon was maar ‘n taamlike ongeskikte gasheer. Hy het nie eers water reggehou sodat 
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Jesus, soos die gebruik in daardie dae was, Sy voete voor ete kon was nie. Maar die vrou 
het Jesus se voet met haar trane gewas! Simon het geen warm handdruk of ‘n vriendelike 
drukkie vir Jesus gegee nie, maar die vrou kon nie ophou om Sy voete te soen nie.

Die vrou het niks gehad waarop sy trots kon wees nie. Sy het haar geheel en al op Jesus se 
genade verlaat. Haar geloof in Jesus red haar. Die een wat die meeste sondes gehad het 
om te vergewe (die een wat die meeste geld geskuld het) is die een wat die meeste liefde 
aan Jesus betoon.

Vragies vir slim oortjies

•	 By	wie	se	huis	het	Jesus	in	hierdie	verhaal	geëet?
•	 Wat	het	daar	gebeur?
•	 Watse	storie	of	verhaal	het	Jesus	toe	vertel?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die skuld wat afgeskryf is.” Plak dit nou 
op die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Ken	jy	kinders	wat	dink	hulle	is	beter	as	ander?	Hoekom	dink	hulle	so?	Het	hulle		 	
	 rede	om	selfvoldaan	te	wees?
•	 Weet	jy	van	iemand	wat	radikaal	hulle	lewens	verander	het	na	hulle	bekering?

Lewensles

Moenie staatmaak op jou eie oulikheid nie. Alles wat jy het, en is, is net uit genade.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons dink soms ons sondes is minder as ander mense s’n. Maak ons oë oop en 
ruk ons wakker asseblief! Ons smeek U om ons te vergewe dat ons so belangrik in ons eie 
oë kan wees. 
Amen

Idees vir VET pret
 
Ons eet vandag sjokolade geldjies om ons te herinner aan die gelykenis van die twee 
mans wat geld geskuld het.

Kreatiewe aktiwiteit

Vandag is dit nie meer ‘n algemene gebruik om mense met parfuum te salf nie, maar ons 
gebruik tog nog lekker-ruik-artikels om mekaar te bederf. Kom ons maak lekker-ruik laven-
teltakkies met ‘n lintjie vas om vir mamma te gee. Elke kind kry ‘n paar takkies laventel en 
‘n stukkie lint. Hulle kan die steeltjies ewe lank sny en die bossies mooi bind. Drup dalk ‘n 
paar druppels laventel olie op die bossie om die lekker reuk na vore te bring.

Vers vir die week

Lukas 7: 42 - 43
“Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld van albei kwytgeskel. 
Wie	van	hulle	sal	hom	die	meeste	liefde	bewys?	Simon	antwoord:	Ek	veronderstel	die	een	
vir wie hy die meeste kwytgeskel het.”
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Net vir die lekker

Verdeel die klas in drie groepe. Skryf ‘n paar woorde op die bord of op kaartjies neer. Gee 
aan elke groep. (Die woorde op al drie kaartjies is dieselfde.)

Die groep moet almal binne ‘n sekere tyd ‘n kort storie opmaak met hulle woorde. Voor-
beelde van woorde: Liefde, stout, eendag, hartseer, verskriklik, gelukkig, ore, vergewe ens. 
Een maat uit elke groep kan dan die storie vertel aan die res.
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Die Gelykenis van die Tien 
Meisies 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 25: 1 – 13

Hierdie verhaal of gelykenis van die tien jong meisies wat ‘n troue bywoon, kom net in die 
Matteus evangelie voor. Die meeste Bybelkenners glo hierdie Bybelboek is deur een van 
Jesus se 12 apostels, Matteus, ook genoem Levi, geskryf. Matteus was ‘n tollenaar en het 
vir die Romeinse regering gewerk, hy het belasting onder die Jode ingesamel. Hy was nie 
‘n persoon waarvan die Jode gehou het nie – maar Jesus het sy lewe kom verander.

Matteus het Jesus se woorde opgeteken spesifiek vir die Jode van daardie tyd, veral vir die 
eerste Christen Jode. Vir eeue lank is die Jode onderdruk en verneder – hulle was reg vir 
die koms van ‘n Messias! Al was Jesus nie presies wat hulle verwag het nie, het Hy tog al 
die profesieë van die Ou Testament kom waar maak.

Die Matteus boek verwys spesifiek baie na die Ou Testament om die Jode te probeer 
oortuig dat Jesus die ware Messias was. Onthou, die Jode het volgens die Ou Testament 
geleef. Daar word ± 60 keer in Matteus na Ou Testamentiese profesieë verwys en 40 keer 
sommer direk aangehaal uit die Ou Testament.

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

‘n Voorbeeld van ‘n olielampie
Vrugtekoek
A4 papier vir elke maat
Vetkryte in verskillende kleure
‘n Vet kers vir elke tafeltjie/groepie

Lesinhoud:

Hierdie was ‘n verhaal wat Jesus vertel het om sy volgelinge aan te moedig om altyd ge-
reed te wees vir sy wederkoms, al sou dit eers oor ‘n lang ruk wees. 

Daar was tien jong meisies wat ‘n troue sou bywoon. Soos wat die gewoonte in daardie tyd 
was, het hulle langs die pad gaan staan om vir die bruidegom te wag.  Niemand het egter 
die presiese tyd geweet wanneer die bruidegom sou opdaag nie. Vyf van die meisies was 
slim genoeg om ekstra olie vir hulle lampe te vat, maar die ander vyf was onvoorbereid. 
Hulle het vreeslik lank gewag en toe die bruidegom so lank wegbly, het vyf van die meisies 
se olie begin opraak. Die vyf sonder ekstra olie het by hulle vriende gebedel vir hulp, maar 
hulle het net genoeg olie vir hulleself gehad! Vinnig is die vyf daar weg om ekstra olie te 
gaan koop, maar terwyl hulle weg was, het die bruidegom gekom en almal het hom vrien-
delik verwelkom. Die deure van die onthaalsaal is toegemaak en die partytjie het begin. 
Toe die ander vyf uiteindelik weer terugkom, het die bruidegom hulle stemme nie herken 
nie, en hulle is nie ingenooi by die partytjie nie. 
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Jesus wil met hierdie verhaal vir die Christene sê dat ons tot die einde moet volhard en ge-
trou moet bly aan ons oortuiginge – dan sal Hy ons sien as verstandig en slim. As jy ‘n slim 
volgeling is, sal jy met verantwoordelikheid optree (jou lamp sal vol bly).
Die beeld van ‘n bruilofsfees word gebruik om oor die wederkoms van die Here te praat. 
Troues het in daardie tyd anders gewerk as vandag. Vandag wag mense in die kerk vir die 
bruid, daardie tyd het hulle langs die pad vir die bruidegom gewag. Wanneer hy uiteindelik 
opgedaag het, het iemand vooruit gehardloop en die gaste gaan vertel dat hulle gereed 
moes wees, want die bruidegom was oppad.

In Jesus se tyd was die lampe waarvan Hy in hierdie gelykenis praat waarskynlik fakkels. 
Die bruidsmeisies het in die buitelug met hulle fakkels vir die bruidegom gewag. Hierdie 
fakkels was stokke, met lappe bo aan gedraai. Hierdie lappe moes omtrent elke 15 minute 
met olie deurweek word om hulle aan die brand te hou. Om ekstra olie by jou te hê was 
onontbeerlik, want niemand het geweet hoe lank daar gewag sou word nie. Die olie stel 
hier die geloof van die gelowiges voor.

In hierdie gelykenis sê Jesus eintlik dat as jy onverstandig optree, jy nie flou verskonings 
moet maak nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid om gereed te wees vir die wederkoms 
van Jesus. Moet ook nie geloof (olie) by ander probeer “leen” nie. Net die bruidegom 
(Jesus) kan geloof in iemand anders wek.

Ons lees verder in die verhaal dat die fakkeldraers vertrek het na die huis van die 
bruidegom se pa waar hulle vrolike danse uitgevoer het. Maar ai, van die meisies se 
fakkels het begin doodgaan en hulle moes vining plannetjies maak. Hulle roep toe later vir 
hulp om weer by die partytjie in te kom: “Meneer, meneer!” Wanneer ons na die Griekse 
ver-taling kyk, is “Meneer” dieselfde woord as “Here.” Hulle roep dus eintlik tot God om 
hulle te help. Maar dit is te laat! Wanneer die “bruidegom” eers gekom het, is dit te laat 
om jou saak met Hom reg te maak.

Jesus sluit hierdie gelykenis af deur te se: NIEMAND weet wanneer die eindtyd of die 
wederkoms sal aanbreek nie. Dit gaan ‘n verrassing wees. Steur jou dus nie aan alle voor-
spellings en waarsêers nie. Wees jy net gereed vir Jesus se terugkoms.

Vragies vir slim oortjies

•	 Vir	wie	wag	die	tien	bruidsmeisies?
•	 Hoekom	wag	hulle?
•	 Wat	gebeur	toe?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die tien meisies.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Glo	jy	dat	die	Here	gaan	terugkom	na	die	aarde	toe?
•	 Wat	dink	jy	van	voorspellings	oor	die	einde	van	die	wêreld?
•	 Sien	jy	van	die	tekens	oor	die	eindtyd	waarvan	Jesus	in	die	Bybel	praat	in	vandag		 	
	 se	tye?

Lewensles

Wees jy ten alle tye gereed vir Jesus wat gaan terugkeer om ons te kom haal.
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Ons gebed vir vandag

Here Jesus, laat ons leef asof vandag ons laaste dag is. Asof ons terminaal siek is en voluit 
wil lewe tot U eer. Ons wag op U terugkoms met opwinding in ons harte.
Amen

Idees vir VET pret

‘n Stukkie vrugtekoek vir elke maat. Dit is wat ons vandag by troues eet. Troues en 
gewoontes het deur die eeue verander, maar nie God nie!

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan vandag vetkryte in kerse hou en dan daarmee druppels op ons papier maak. Dit 
is gevaarlik om met vuur te werk. Die diensmeisies het fakkels gehad, amper soos kerse, 
maar hulle was nie versigtig genoeg daarmee nie.

Vers vir die week

Matteus 25: 13
“Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.”

Net vir die lekker

Vir hierdie les gaan ons ‘n vinnige Bybel vasvra hou. Deel die klas in twee groepe. As hulle 
verkeerd antwoord, verloor die groep ‘n punt en kry die ander groep kans om te antwoord.
1.	 Bybelkenners	dink	die	boek	Job	is	die	oudste	geskrif	in	die	Bybel.	Waar	of	Vals?		 	
 (Waar).
2.	 Wat	is	die	laaste	boek	in	die	Bybel?	(Openbaring).
3.	 Dawid	het	al	die	Psalms	geskryf?	Waar	of	Vals?	(Vals,	hy	het	baie	geskryf,	maar	nie			
 almal nie).
4.	 	Bybelkenners	glo	Damaskus	is	die	oudste	stad	in	die	wêreld.	Waar	of	Vals?	(Waar).
5.	 In	watter	rivier	is	Jesus	gedoop?	(Die	Jordaanrivier).
6.	 Wat	was	Paulus	se	naam	voordat	hy	tot	bekering	gekom	het?	(Saulus).
7.	 Wie	was	die	eerste	koning	van	Israel?	(Saul).	
8.	 En	die	tweede	koning	van	Israel?	(Dawid).
9.	 Watter	werk	het	Jesus	se	aardse	pa,	Josef,	gedoen?	(Hy	was	‘n	skrynwerker	of	
 iemand wat met hout gewerk het).
10. Noem enige twee van die tien gebooie.
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Die Gelykenis van die Twee 
Seuns

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 21: 28 - 32

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Druiwesap
Pers versiersuiker, Rosyntjies
Papierborde
Inkleurkryte, groot karton, Koki’s

Lesinhoud:

“Wat	dink	julle	van	hierdie	verhaal?”	vra	Jesus	op	‘n	dag	aan	die	Joodse	leiers.
 ‘n Pa, wat ‘n boer was, het twee seuns gehad. Die pa vra toe op ‘n dag sy oudste seun om 
hom vir ‘n dag met die boerdery te kom help. Maar hierdie seun antwoord: “Nee dankie 
pa, ek is nie lus nie.” Later het hy sleg gevoel oor sy kortaf antwoord en tog na die lande 
toe gegaan. Die pa was ‘n druiwe of wingerd boer. Ons weet nou al dat die woord 
“wingerd” in die Ou Testament (Jesaja 5: 1 – 10) na God se volk Israel verwys, en in die 
Nuwe Testament na die koninkryk van God.

Intussen is die pa na die tweede seun toe. “Goed pa, ek sal gaan help,” het die tweede 
seun sonder huiwering gesê, maar hy het nooit daad by sy woord gevoeg nie en net weg-
gebly. Sy antwoord was net leë woorde! 

Watter	seun	dink	julle	het	gedoen	wat	sy	pa	van	hom	gevra	het?
In hierdie verhaal verteenwoordig die twee seuns twee groepe mense. Die oudste seun is 
‘n simbool vir die tollenaars en prostitute, of slegte vrouens. Hulle was sondaars wat God 
se woord nie aanvaar het nie, maar tog geluister het na Johannes die Doper se prediking. 
Iets van God se woord het diep in hulle harte vasgesteek.
Die tweede seun verteenwoordig die vrome, Joodse godsdienstige leiers soos die Fariseërs 
en Sadduseërs. Deur hulle skynheiligheid skep hulle die indruk dat hulle God se wil doen, 
maar aan Johannes die Doper se prediking, en God se woord,  het hulle hulle glad nie 
gesteur nie.

God roep elkeen van ons om in Sy wingerd te werk. As jy Sy kind is, roep hy jou! Sy volk 
Israel	het	Hom	verwerp	(soos	die	tweede	seun).	Wat	doen	jy?	Ons	moet	eerder	niks	be-
lowe nie, as wat ons vinnige beloftes aan God maak en dit dan nie uitvoer nie (Prediker 5). 
Lippetaal is maklik (Ja! Ja!) en kos niks, maar om met jou dade jou getrouheid aan God te 
wys, is ‘n ander storie. Dikwels as iemand belowe het dat hulle die Here sal volg, het Jesus 
gewaarsku: “Gaan bereken die koste.”

God het ‘n hart vol berou (Psalm 51) en sal jou nie gering skat as jy jou aanvanklike “NEE” 
antwoord met jou dade regmaak en vir sy koninkryk werk nie. Vir almal van ons moet dit 
‘n les wees: Moenie mense te vining oordeel nie. God kan enige iemand se lewe verander.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	het	die	pa	vir	die	twee	seuns	gevra?
•	 Wat	was	die	oudste	seun	se	antwoord	en	wat	het	hy	toe	gedoen?
•	 Soos	watter	mense	/	’n	simbool	van	wie,	was	die	oudste	seun?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die twee seuns.” Plak dit nou op die regte 
plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Het	jy	al	ooit	iets	vir	God	belowe	of	’n	ooreenkoms	met	hom	probeer	aangaan?	Ek			
 sal iets doen as U vir my iets doen! Gee ‘n voorbeeld.
•	 Het	‘n	vriend	al	vir	jou	iets	belowe	en	dit	dan	nie	gedoen	nie?	Hoe	laat	dit	mens		 	
	 voel?

Lewensles

Sê liewer nee vir volle toewyding aan die Here, as wat jy beloftes maak en dit nie nakom 
nie. Leef asof hierdie jou laaste dag is – met oorgawe vir God.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons vra vergifnis vir beloftes wat ons maak en nie nakom nie. Gee ons krag 
om met oorgawe in U wingerd te werk.
Amen

Idees vir VET pret 

Druiwesap vir elke maat. Dit is wat die boer in hierdie gelykenis verbou het.

Kreatiewe aktiwiteit

Vandag gaan ons bak en brou. Daar is pers versiersuiker. Smeer die versiersuiker in ‘n 
driehoek vorm op jou bordjie. Nou gaan ons rosyntjies daarop vasplak om ‘n druiwetros te 
vorm. Die kinders kan ‘n blaar en ‘n stingel byteken as hulle wil.

Vers vir die week

Matteus 21: 31
“Wie	van	die	twee	het	gedoen	wat	hulle	pa	wou	hê?	Hulle	sê:	Die	eerste.	Toe	sê	Jesus	vir	
hulle: Dit verseker ek julle: Tollenaars en prostitute gaan eerder as julle in die koninkryk 
van God in.”

Net vir die lekker

Plak ‘n groot stuk papier teen die muur vas. Ongedrukte koerantpapier of ‘n paar kartonne 
teenmekaar werk goed. Gee drie-drie maats kans om iets op die graffiti-muur te gaan skryf. 
Jy kan enige tema kies. Moontlike voorbeeld:
•	 Wat	sal	jy	doen	vir	jou	laaste	dag	op	aarde?
•	 Een	iets	waarvoor	jy	regtig	dankbaar	is?
•	 Dit	wat	jy	die	graagste	in	die	lewe	wil	hê?
•	 Wat	sal	jy	verander	aan	jou	skool?
•	 Jou	beste	grappie	ooit?
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Gebruik helder penne om dit interessant te maak. Bêre dalk hierdie papier tot aan die 
einde van die jaar en kyk hoe maats se idees verander het.
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Die Gelykenis van die Saaier 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 13: 1 - 23

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Pampoenpitte/sonneblomsaad/rou ertjies
Groen versiersuiker
Marie koekies
Papawer saadjies
Strooitjies vir elke kind
Boontjies

Lesinhoud

Op ‘n dag het Jesus met die skare vanuit ‘n bootjie begin praat. Daar was ‘n boer wat saad 
in sy land gesaai het. Die saaiers in Jesus se tyd het nie met masjiene gesaai nie, maar 
met die hand en daarom het die saad in hierdie verhaal op verskillende plekke geval. Die 
“saaier” is ‘n simbool vir Jesus, of vir jou, of vir enige iemand anders wat die Woord van 
die Here verkondig. Die “saad” is natuurlik die Woord of Evangelie van Jesus.

Die eerste klomp saad het op ‘n voetpaadjie, wat deur die saailand loop, geval. Maar gou 
het die voëls die saadjies opgepik. Dit beteken dat daar mense is wat God se boodskap 
hoor, maar dat die boodskap nie insink by hulle nie. Hulle steur hulle nie regtig daaraan 
nie en vergeet gou wat hulle gehoor het. Hierdie mense verstaan nie God se Woord nie en 
hulle harte, net soos die grond van die voetpaadjie, is “hard.” As Christen is dit jou plig om 
God se woord te bestudeer en dit regtig te probeer verstaan.

Die tweede klomp saadjies val in holtes tussen rotse. Hierdie saadjies kom gou op, maar 
kan nie diep wortels vorm nie, omdat die grond waarin hulle groei vol rotse en klippe is en 
net bietjie goeie grond het. Sonder diep wortels verdroog die plantjies en kort voor lank 
brand die son hierdie pieperige plantjies morsdood. Dit beteken dat party mense God se 
boodskap hoor en baie opgewonde is daaroor. Vir ‘n ruk “groei” hulle lekker, maar sodra 
hulle geloof harde werk vra, is hulle skielik nie meer so oortuig van wat hulle regtig wil hê 
nie. Waak daarteen dat jou geloof nie “verdwyn” sodra jy moet opstaan vir Jesus nie.

Die derde deel van die saad het tussen onkruid en bossies beland. Die onkruid het die 
plantjies verswelg en doodgedruk. Dit is soos mense wat God se boodskap blymoedig 
aanhoor, maar alledaagse dinge, wêreldse dinge soos mag en geld en status “druk” jou 
geloof dood. Jy word so verswelg deur wêreldse begeertes dat jy nie tyd of krag oor het 
om vir God te werk nie. Onkruid groei gewoonlik vinniger as koring. Moet nooit toelaat dat 
wêreldse dinge in jou lewe Jesus “dooddruk” en oorheers nie.

Die laaste deel van die saad het in die geploegde land, in goeie grond, geval. Dit was grond 
wat reg voorberei was. Hierdie plantjies het groot geword en ‘n oes gelewer wat alle ver-
wagtinge oortref het. Hierdie deel van die gelykenis verteenwoordig mense wat God se 
boodskap hoor en diep daardeur geraak word. Mense wat met hulle hele hart die Here wil 
dien. Sulke mense hoor God se Woord en implementeer dit onmiddellik in hulle lewens. 
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Hulle probeer reg lewe en daar is geen keer aan hulle geloof nie. 

Ons sien in hierdie verhaal dat saad (God se Evangelie) op verskillende plekke (mense) 
val. Wanneer ons Jesus se Woord met mense deel, moet ons nie moedeloos raak as hulle 
nie na ons luister nie of nie almal dadelik tot bekering kom nie. Daar sal wel tussen al die 
mense ook “goeie grond” wees.

Vragies vir slim oortjies

•	 Noem	twee	plekke	waar	die	saad	in	hierdie	gelykenis	geval	het.
•	 Wat	beteken	dit	dat	daar	saad	tussen	die	onkruid	gegroei	het?
•	 Wat	simboliseer	die	saad	wat	in	die	land,	op	goeie	grond,	geval	het?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die Saaier.” Plak dit nou op die regte plek 
in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Is	daar	dalk	iets	in	jou	lewe	wat	jou	keer	of	skrikkerig	maak	om	gehoorsaam	te		 	
	 wees	aan	God	se	Woord?
•	 By	watter	deel	van	die	saad	in	hierdie	verhaal	sien	jy	jouself?
•	 Is	dit	genoeg	rede	om	op	te	hou	“saai”	omdat	net	‘n	klein	deeltjie	van	die	saad	op		 	
	 goeie	grond	val?

Lewensles

As ons iemand van Jesus vertel, is dit soos saad wat ons saai. Party mense sal luister en 
Jesus volg, maar ander gaan nie!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, gee ons sagte, ontvanklike harte wat U Woord maklik inneem. Laat ons groei 
en blom tot eer van U naam.
Amen

Idees vir VET pret

Proe aan pampoenpitte/sonneblomsaad/rou ertjies. Hierdie saadjies kan ons herinner aan 
die saad wat in hierdie verhaal gesaai is.

Kreatiewe aktiwiteit 

Verf groen versiersuiker op marie koekies om die vrugbare land voor te stel. Strooi papa-
wer saadjies op die versiersuiker. Sorg jy dat jou saadjies op vrugbare, groen grond val!

Vers vir die week

Matteus 13: 23
“Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. 
Hy dra inderdaad vrug en lewer ‘n oes: soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms 
dertigvoudig.”
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Net vir die lekker

Verdeel die klas in twee groepe. Elke kind kry ‘n strooitjie. Laat die groepe in sirkels sit. 
In die middel van die sirkel is daar ‘n bak met boontjie sade in. Elke kind kry een-een ‘n 
beurt om ‘n boontjie vas te suig met die strooitjie, op te staan en die boontjie te laat val in 
‘n bak by die groepleier. Sodra die hele groep ‘n beurt gehad het, is hulle die wenners. Jy 
kan die groepe ‘n paar rondtes laat doen as dit vinnig gaan.  
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Die Gelykenis van die Arbeider 
en die Oes

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 20: 1 - 16

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaart van druiwe
Druiwe
Verfkwaste
Pers en groen verf
Ou koerante
Nat lappie/wet wipes

Lesinhoud

Jesus vertel toe hierdie verhaal: Op ‘n dag was daar ‘n boer wat een oggend vroeg na die 
markplein gegaan het om werklose mense vir die dag te gaan huur om op sy plaas te kom 
werk. Hy het met hulle ooreengekom op ‘n sekere bedrag – ‘n dagloon.

So teen 9 uur die oggend het hy gesien hy kort nog werkers en hy is weer na die markplein 
toe. Daar was nog ‘n paar werkloses wat rond gestaan het en die boer het hulle dadelik ge-
huur. Hy het ook met hulle ooreengekom op ‘n dagloon se salaris. Teen twaalfuur en weer 
teen drie uur was die boer terug by die markplein. Elke keer het hy werkers by gehuur. 
Laat die middag, so teen 5 uur se kant, het hy vir oulaas na die markplein gegaan. Daar 
was wraggies nog ‘n paar werkloses oor wat geen werk vir die dag kon kry nie. “Kom werk 
daar by my op die plaas,” nooi die boer hulle toe. Toe dit begin donker word, roep die 
boer sy voorman en vra hom om die geld vir die dagwerkers reg te kry. “Betaal eerste die 
mans wat ek vyf uur gebring het en eindig by die wat ek vroeg oggend gehuur het,” vra die 
boer sy voorman. Die werkers wat vyf uur begin werk het, het ‘n volle dag se geld gekry. 
Die ouens wat vroeg begin werk het, het toe by hulleself gedink: “Aha, ons gaan lekker 
meer betaal word!” Maar hulle het presies dieselfde as hulle vriende gekry. Hieroor was 
hulle baie vies. “Dit is baie onregverdig, hierdie ander spul het net ‘n uur gewerk en ons 
moes die hele dag in die son swoeg en sweet en nou word ons dieselfde betaal!” 

Hierop het die boer met al die ontevrede werkers gaan praat. “Weet julle, ek was nie on-
regverdig nie. Ek het mos van die begin af vir julle gesê wat ek julle gaan betaal. Ek kan 
self besluit wat ek vir die ander laatkommers betaal, dit is my geld. Is julle kwaad omdat 
ek	goed	is	vir	ander	werklose	mense?”	

Hierna het die boer die werkers brom-brom huis toe gestuur.

In hierdie gelykenis val die klem op God se genade en goedheid. Hierdie gelykenis wil die 
laatkommers, geringes en onbelangrikes troos dat God se koninkryk vir hulle ook plek het.

Die eienaar van die wingerd (die boer), verwys na God en dat Hy regeer oor alles en almal.
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Die woord “wingerd” in die Bybel is dikwels ‘n verwysing na God se volk, Israel. Dag-
loners was werkers wat slegs op die genade van ander mense kon staatmaak om hulle te 
huur. Hulle was mense sonder vaste werk wat gewoonlik langs die paaie of op die mark-
plein gesit het, wagtend dat iemand hulle sou vra om te kom werk. Omdat die eienaar van 
die wingerd (Jesus) haastig is dat die oes (die gelowiges) ingesamel word, gaan huur hy 
telkens nog werkers by.

Ons is soos hierdie dagloners, ons is niks werd en geestelik honger, maar wanneer die 
“boer” ons raaksien, word ons deel van Sy koninkryk en word genade aan ons betoon.

Die werkers wat eerste gekies is, vergeet dat hulle ook maar uit genade werk gekry het. 
Hulle is afgunstig dat die wat laat gekom het, ook dieselfde genade as hulle ontvang het. 
Hulle reaksie verraai dat die betaling van ‘n volle dagloon aan die laaste groep verstaan-
baar is, maar dat dit onregverdige verwagtinge by hulle na vore geroep het. Tog was die 
eienaar nie onregverdig teenoor die eerste groep nie, want Hy is goed en regverdig.

Liefdeloosheid by die eerste groep sal maak dat hulle in God se koninkryk laaste staan. 
God waarsku in hierdie gelykenis indirek die Fariseërs, sy volk Israel en die dissipels, teen 
liefdeloosheid.

Vragies vir slim oortjies

•	 Na	wie	dink	julle	verwys	die	eienaar	of	boer	in	hierdie	gelykenis?
•	 Was	die	eienaar	regverdig	toe	hy	al	die	werkers	dieselfde	betaal	het?
•	 Hoe	dink	jy	het	die	laaste	groep	gevoel	toe	iemand	5	uur	die	middag	vir	hulle	werk			
	 gegee	het?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die Arbeider en die Oes.” Plak dit nou op 
die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Ons	kry	vandag	ook	dagloners	wat	langs	die	pad	sit	en	bedel	vir	werk.	Hoe	dink	jy		 	
	 voel	hulle	as	hulle	vir	die	hele	dag	geen	werk	kon	kry	nie?
•	 Dink	jy	die	laaste	groep	in	hierdie	verhaal	was	meer	dankbaar	oor	die	werk	as	die		 	
	 eerste	groep?	Hoekom?
•	 Dink	jy	Christene	tree	soms	liefdeloos	op	teenoor	mekaar?

Lewensles

Jy het niks gedoen om God se redding te verdien nie. Jy het niks in jou lewe om oor te 
spog nie. God se goedheid en genade, wat ‘n toppunt bereik met Jesus aan die kruis, is vir 
ons genoeg.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, dankie dat U ons geestelike honger raakgesien het en ons uitgenooi het om vir 
U te kom werk en deel van U koninkryk te word.
Amen

Idees vir VET pret

Ons eet lekker druiwe. Die dagloners moes in die eienaar se wingerd gaan werk. Waarvan 
is	die	wingerd	‘n	simbool?	(Van	God	se	volk,	Israel).
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Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van ‘n tros met druiwe. Die kinders kan kies of hulle die tros groen of pers wil 
inkleur.

Vers vir die week

Matteus 20: 15 - 16
“Mag	ek	dan	nie	met	my	geld	maak	wat	ek	wil	nie?	Of	is	jy	afgunstig	omdat	ek	goed	is?	So	
sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste.”

Net vir die lekker

Elke kind kry ‘n bladsy uit ‘n koerant. Die doel van hierdie speletjie is om te kyk wie kan 
die langste, aaneenlopende reep uit die koerant skeur. Bepaal ‘n tydsduur, byvoorbeeld 4 
minute. Wanneer die tyd verby is, word die repe vergelyk. Koerantpapier kan die kinders 
se hande nogal vuil maak, so onthou om ‘n natlappie of “wet wipes” saam te neem.
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Die Gelykenis van die Ware 
Vriend

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 11: 5 – 13

Lukas is die enigste Odosboek wat inligting oor Jesus se kinderdae bevat. Dit vertel onder 
andere vir ons van Jesus se besnydenis en Sy wegraak in die tempel. Ons weet Lukas was 
nie ‘n dissipel van Jesus nie, maar ‘n geneesheer, geskiedenis skrywer en sendeling. Van-
dag weet ons nie verseker wanneer Lukas tot bekering gekom het nie, maar ons weet hy 
was die enigste nie-Jood wat een van die Odosboeke geskryf het. Lukas het Handelinge en 
die Evangelie van Lukas geskryf. 17 van Jesus se gelykenisse kom net in die boek Lukas 
voor en nie in die ander Evangelies nie.

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Hartjie lekkers met ‘n boodskap op
Werkkaart van ‘n vis
Tinfoelie in klein stukkies geknip/geskeur
Gom
Inkleurkryte

Lesinhoud

“Dink jouself die volgende prentjie in”, sê Jesus eendag vir sy volgelinge: Op ‘n dag het 
‘n vriend onverwags in die middel van die nag by ‘n man se huis opgedaag. Omdat hulle 
goeie vriende was, is hy onmiddellik ingenooi en die man wou sommer ook vir hom, na sy 
lang reis, ietsie te ete maak. Hy ontdek toe tot sy skok dat hy nie ‘n krieseltjie kos in die 
huis het nie. Vinnig het hy oorgestap na een van sy ander vriende, hom wakker gemaak en 
vir hulp gevra. Al was dit net drie broodjies, sou dit help! Hoe dink julle het die man wat in 
die	middel	van	die	nag	wakker	gemaak	is	vir	so	iets,	gereageer?	Dink	julle	hy	sou	sommer	
van uit sy bed uit skree: “Gaan weg, ek slaap! Ek gaan wraggies nie nou opstaan nie!” Nee, 
hy sou nie dit doen nie. Al is mens nie vreeslik lus nie, help vriende mekaar, al is dit net 
uit jammerte! 

As ‘n kind vir ‘n pa ‘n stukkie vis vra, sal ‘n liefdevolle pappa nie vir hom ‘n slang gee nie! 
Of ‘n eier vra, en dan iets vreesliks soos ‘n skerpioen kry nie! Nou weet julle ook, God sal 
nooit so iets met sy kinder’s doen nie. Hy is dan ons hemelse Pappa!

In hierdie gelykenis word die dissipels eintlik deur Jesus aangemoedig om te bid (vir ‘n 
“vriend” iets te vra). Hy verseker hulle dat hulle gebede verhoor sal word, al is dit nie 
onmiddellik nie, of nie presies soos wat hulle verwag het nie. Jesus sê dat as jy sou twyfel 
aan die uitwerking van gebed, jy daaraan moet dink asof jy iets van ‘n vriend af vra. God is 
vriendeliker as die beste, mees intiemste vriend wat jy jou kan voorstel.

Die eerste ding wat ons in hierdie verhaal opval is dat dit baie laat in die nag was toe die 
man sy vriend opgeklop het. Dit is regtig baie ongeleë! Wie van julle is al na 12 uur die 
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nag	wakker	gemaak	deur	‘n	vriend	wat	iets	wou	leen?	Jy	moet	ook	onthou,	die	huise	van	
daardie tyd het anders gelyk as vandag. Die meeste huise het net een leefvertrek en een 
slaapvertrek gehad, en die hele huisgesin het saam geslaap. Maak jy jou vriend wakker, 
maak jy tien teen een die hele huis wakker! 

As jy ‘n guns vir ‘n ware vriend vra, is die antwoord gewoonlik ja. Dit is ‘n vriend wat jou 
ken, van jou hou, jou jammer kry as dit swaar gaan, jou vertrou en jou gewoonlik wil help. 
Goeie vriende help mekaar graag. Jesus sê in hierdie verhaal dat as ons Hom iets vra, ons 
die heel beste geskenk van alle tye sal kry, die Heilige Gees. Jesus weet presies wat ons 
nodig het, en omdat Hy ons vader is, is dit net goeie goed wat Hy vir ons gee.

Die Heilige Gees word ook in die Bybel genoem: “Die Gees van Christus” (Romeine 8: 9) 
en “Die Gees van die Waarheid” (Johannes 16: 13). Die Heilige Gees is nie ‘n krag of ‘n 
gedagte of jou gewete nie. God bestaan uit drie persone, God die Vader, God die Seun en 
God die Heilige Gees. Jesus sal vir jou ‘n deel van Homself en van God gee - die Heilige 
Gees. Al wat jy hoef te doen, is om daarvoor te vra in jou gebed aan jou beste Vriend!

Klop aan God se hemelse deur en Hy sal vir jou oopmaak en jou innooi. Moet nooit bang 
wees om die Here iets te vra nie. Maak nie saak wat dit is en wanneer jy dit vra nie. Anders 
as die vriend in hierdie verhaal, slaap die Here nooit nie.

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoekom	het	die	man	sy	vriend	so	laat	in	die	nag	wakker	gemaak?
•	 Maak	die	sin	klaar.	As	sy	seun	vir	hom	‘n	vis	vra,	sal	hy	hom	nie	‘n	______	gee	nie		 	
	 (slang)	of	‘n	eier	en	hom	‘n	____________	(skerpioen)	gee	nie.

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die ware vriend.” Plak dit nou op die regte 
plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Glo	jy	dat	die	Here	luister	as	ons	bid?
•	 Glo	jy	dat	God	net	goeie	goed	vir	ons	wil	gee?
•	 Hoekom	gebeur	slegte	goed	met	goeie	mense?	(Hierdie	is	‘n	baie	moeilike	vraag!).

Lewensles

Moet nooit moeg raak om met die Here te praat nie. Vra hom deur gebed wat ook al op 
jou hart is.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, vul ons asseblief met die Heilige Gees. Ons klop aan U deur en vra U om ons 
in te laat. Ons wil die grootste geskenk van alle tye van U afsmeek, die Heilige Gees.
Amen

Idees vir VET pret

Hartjie lekkers met ‘n boodskap op. Een om te eet, en een om deur die loop van die week 
aan ‘n goeie vriend of vriendin van jou te gee.
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Kreatiewe aktiwiteit

Kom ons maak vandag visse. Ons het mos nou geleer: As jou vriend jou ‘n vis vra, gee jy 
hom nie ‘n slang nie. Gebruik jou werkkaart van die vis en kleur hom so helder in as jy 
wat jy kan. Ons gaan tinfoelie stukkies opplak vir die blink skubbe.

Vers van die week

Lukas 11: 9
“Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal 
oopgemaak word.”

Net vir die lekker

Versamel voorbeelde van ‘n paar slagspreuke of kentekens. Verdeel die klas in twee 
groepe. Raai watter maatskappy verteenwoordig die spesifieke slagspreuk. Die groep wat 
die meeste kan reg antwoord, is die wenners. 
Voorbeeld van kentekens:
McDonalds se Ronald, Coke, Steers, Dros se vriende wat kuier, Spur se Indiaan ens
Voorbeelde van slagspreuke:
Die beste “4x4 by far” (Land Rover)
Nothing	sucks	like	_________	(Electrolux)
Your uncle in the furniture business (Joshua Doore)
Because you deserve it! (L’Oreal)
Vir bekostigbare oogsorg (Spec Savers)
Hande, knieë, hakke, elmboë hou van die strelende room.. (Camphor Cream)
Beter en beter (Checkers)
Trollie vir trollie (Pick ‘n Pay)
Them stones them stones them… (Firestone bande)
Hoe meer jy vergelyk, hoe meer spaar jy (Hippo versekerings-kwotasies)

As jy iemand goed ken, kan jy soms raai wat hulle by jou wil hê. Met God kan ons sommer 
direk vra, ons hoef nie nog raai-raai speletjies met Hom te speel nie.
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Die Gelykenis van die Samaritaan
wat regtig omgegee het

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 10: 25 - 37

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Chinese/Hollandse lekkertjies
Karton in kaartjie grote gesny
Collage material bv. Kraletjies, toedraaipapier, snippers, lint, plakkers ens.
Gom
Inkleurkryte
Koki’s
‘n Toiletrol vir elke groepie

Lesinhoud

Hierdie gelykenis het Jesus vertel nadat ‘n Fariseër hom met ‘n strikvraag wou vang: “Sê 
my,	Jesus,	wie	is	my	medemens	wat	ek	moet	liefhê	soos	myself?”	het	hy	gevra.	Ek	dink	
hierdie Fariseër was baie bewus daarvan dat hy nie alle mense ewe lief gehad het nie en 
dat daar mense was wat hy geglo het hy nie lief hoef te hê nie. Jesus antwoord met ‘n teen 
vraag:	“Wat	staan	in	die	wet	van	Moses	geskryf?”	Die	Fariseërs	het	Moses	se	wet	uit	hulle	
kop uit geken. Jy moes die Here jou God liefhê met jou hele hart, siel en verstand en jou 
naaste soos jouself.

“Jy is reg,” antwoord Jesus, “doen dit en jy sal gered word.” Maar die Fariseër het homself 
baie	slim	gehou	en	vra	Jesus	toe	verder:	“Nou	wie	is	my	naaste,	Here?”
Jesus het hom met die volgende verhaal geantwoord…

Op ‘n dag was daar ‘n reisiger oppad tussen Jerigo en Jerusalem. Die pad van Jerigo na 
Jerusalem is ongeveer 27 km lank. Die pad sak vinnig, al kronkelend tussen bergagtige 
dele en ‘n woestyn, na Jerusalem. Rowers het reisigers dikwels op hierdie pad aangeval 
en beroof. Dit het ook met die reisiger in hierdie gelykenis gebeur. Hy het halfdood bly lê 
nadat die rowers weg is. Dit gebeur toe so dat daar ‘n priester met daardie pad langs kom, 
oppad na die tempel in Jerusalem, en toe hy die half-kaal, bebloede reisiger sien, het hy 
ver om hom verby gestap. Net so het daar ook ‘n Leviet verby gekom. Hy was ook oppad 
na die tempel toe, en hy het ook met ‘n groot ompad verby die bebloede man gestap. 

‘n Samaritaan wat op reis was het toe daar verby gekom, en toe hy die beseerde man sien, 
het hy hom baie jammer gekry. Hy het vining nader gegaan, sy wonde gewas en verbind en 
dit met medisyne behandel. Toe het hy sukkel-sukkel die man op sy rydier gehelp en hom 
na ‘n hotelletjie geneem waar die mense hom verder kon versorg. Die volgende oggend 
het hy ekstra geld uitgehaal en die eienaar van die hotel gevra om die man verder te ver-
sorg. As daar nog onkoste was, sou hy met sy terugkeer nog geld kom inbetaal.

Die Jode het die Samaritane gehaat, en Jesus het dit maar te goed geweet. Hulle het die 
Samaritane beskou as onrein en neergekyk op hulle. Hulle het ook definitief nie die 

8



32

Samaritane as hulle naaste beskou nie. Jesus wil met hierdie gelykenis vir sy volgelinge 
wys dat iemand jou naaste kan wees, al hou jy nie eers van hulle nie.

Die rede hoekom die Priester en Leviet verby die Samaritaan geloop het en hom nie ge-
help het nie, was omdat hulle oppad was na die tempel in Jerusalem. As Jood was jy on-
rein verklaar as jy aan ‘n lyk of bloed gevat het en dan kon jy vir ‘n klomp dae nie by die 
tempel ingaan nie. Hierdie twee se godsdiens het vir hulle belangriker geword as om ander 
lief te hê en om te gee. Die wet oor seremoniële reinheid was vir al twee hierdie gods-
dienstige leiers belangriker as die wet oor die liefde vir jou medemens.

Die priester en die Leviet het goeie redes gehad om nie aan die Samaritaan te raak nie. Of 
wat	dink	jy?	Dit	sou	vir	hulle	baie	moeite	veroorsaak	het.	Miskien	is	dit	soos	iemand	wat	
oppad is Bybelstudie toe en dan nie ‘n ander motoris met ‘n pap band wil help nie, want 
dit sal hom laat maak! Wat die Here wil sien is dat ons liefde bewys teenoor alle mense.

Die Samaritaan daarenteen, die een wat beskou is as onrein van geboorte af, se hart breek 
van meegevoel as hy die reisiger langs die pad sien. Hy help die man sonder om aan sy eie 
veiligheid te dink. Hy spandeer tyd saam met hom, verbind hom en laai hom op sy donkie. 
By die herberg sorg hy dat die reisiger versorg word. Die Samaritaan doen meer as wat van 
hom verwag word omdat sy hart op die regte plek is. Om mense te help en lief te hê gaan 
jou altyd iets kos. En nie noodwendig net geldelik nie. Dit gaan vra dat jy jouself verloën. 
Liefde is nooit net ‘n gevoel nie, dit is ‘n doen-woord of ‘n werkwoord. Dit vra van jou om 
te reageer op die nood wat jy om jou sien.

Jesus maak dit met hierdie gelykenis baie duidelik dat Hy wil hê mense moet vir mekaar 
lief wees eerder as wat hulle bekommerd is oor mensgemaakte wette en reëls. Die Samari-
taan, wat deur die Jode verag is, het ‘n voorbeeld gestel vir die godsdienstige, liefdelose 
priester en Leviet.

Moenie	vir	God	vra:	“Wie	is	my	naaste?”	nie.	Die	regte	reaksie	is:	Here	help	my	om	‘n	
naaste vir iemand anders te wees.

Vragies vir slim oortjies

•	 Watter	twee	mense	het	by	die	reisiger	verby	gestap?
•	 Hoekom	het	hulle	nie	gestop	nie?
•	 Wie	het	by	die	beseerde	man	gestop?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die Samaritaan wat regtig omgegee het.” 
Plak dit nou op die regte plek in jou Bybelboek in.

Besprekingspunte

•	 Dink	jy	die	Here	vra	ons	om	mense	lief	te	hê	wat	anders	is	as	ons?	Mense	wat	nie		 	
	 soos	ons	lyk	of	praat	of	leef	nie?
•	 Dink	julle	dit	“kos”	iets	om	jou	naaste	lief	te	hê?	(Meestal,	ja!	Jy	gee	jou	tyd,	jou		 	
 geld, jou aandag. As jy niks gee nie pas jou dade nie by jou oortuiging nie. Liefde is  
 ‘n doen-woord, nie ‘n goed-voel woord nie).

Lewensles

Om jou naaste lief te hê is nie altyd maklik nie, maar dit is ‘n opdrag van God. Jy moet 
reageer op die nood om jou.
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Ons gebed vir vandag

Here Jesus, maak asseblief ons oë oop vir mense rondom ons se swaarkry. Gee ons die 
krag om mense te dien en vir hulle om te gee. Help ons om ‘n naaste vir iemand te wees.
Amen

Idees vir VET pret

Chinese of Hollandse lekkertjies. Ons eet vandag ‘n lekkertjie wat deel is van ‘n ander kul-
tuur. Dit kan ons herinner dat God nie ras, geslag of kultuur raaksien nie. Voor Hom is ons 
almal dieselfde.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan vandag ‘n “word gou gesond” kaartjie maak. Elke kind kry ‘n kaartjie en kan die 
buiteblad versier net soos hulle wil. Hierdie kaartjie kan jy bêre en vir iemand (jou naaste) 
gee wat siek is, om te wys jy gee om.

Vers vir die week

Lukas 10: 27 
“Hy antwoord: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en 
met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.”

Net vir die lekker

Verdeel die klas in groepe van 4. Elke groep kry ‘n toiletrol. Een maat is die reisiger en die 
ander drie is die priester, Leviet en Samaritaan. Hulle moet die reisiger van kop tot tone 
toedraai met die “verbande.” Stel ‘n tydgrens van byvoorbeeld 5 minute. Kyk daarna 
watter pasiënt is die beste toegedraai. Daardie groep is dan die wenners.
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Die Gelykenis van die Beste 
Plek aan Tafel

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 14: 7 - 11

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade lekkertjie vir elke maat
A4 karton vir elke maat
Verf
‘n Tennisbal

Lesinhoud

Jesus het aan huis by ‘n vooraanstaande Fariseër geëet, toe hy sien hoe almal skarrel om 
by die beste plekke aan die tafel te sit.

Toe vertel Jesus aan die gaste die volgende gelykenis:

As iemand jou na ‘n partytjie of ‘n fees of ‘n troue toe uitnooi, en daar is nie plekname uit-
gesit nie, moet jy nie sommer op die belangrike (B.B.P.) plekke gaan sit nie. Daar is altyd 
‘n goeie kans dat die gasheer iemand belangriker as jy genooi het. 

En sê nou die gasheer kom na jou en fluister in jou oor: “Jong, jy moet asseblief bietjie 
agtertoe skuif, hierdie plekke is gereserveer vir die eregaste.” Dan gaan jy jouself darem 
doodskaam. En dit gaan voel of almal vir jou kyk as jy opstaan en die agterste gestoeltes 
inneem.

Maar as jy na so ‘n fees uitgenooi word, sit liewer op die agterste plekke. Wanneer die 
gasheer by die partytjie opdaag sal hy dalk na jou toe kom en hardop sê: “Ag nee wat my 
vriend, wat sit jy so agter! Skuif dadelik vorentoe!” Dink net hoe die ander gaste jou met 
eerbied en bewondering gaan aankyk. 

Jesus sê dat dit ook so is in God se koninkryk: “Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder 
word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word.”

Vragies vir slim oortjies

•	 Waar	het	die	mense	in	hierdie	gelykenis	gaan	sit?
•	 Hoekom	daar?
•	 Waar	sê	Jesus	moet	ons	sit?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die beste plek aan die tafel.” Plak dit nou 
op die regte plek in jou Odosboek in.
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Besprekingspunte

•	 Ken	jy	mense	wat	hoogmoedig	is?
•	 Wat	beteken	die	woord	“hoogmoedig?”
•	 Het	ons	enige	rede	om	hoogmoedig	te	wees?	Hoekom	nie?

Lewensles

Alles wat ons het, en is, en bereik, is net uit God se genade.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons lewens kan in ‘n oogwink, soos Job s’n, verander. Hou ons asseblief 
nederig en afhanklik van U. 
Amen

Idees vir VET pret 

Wat sal jou mamma vir baie belangrike mense wat by julle kom kuier, gee. Dalk ‘n lekker 
sjokolade	op	hulle	kussing	neersit,	soos	wat	mens	in	‘n	goeie	hotel	kry?	Vandag	kry	ons	
elkeen ‘n sjokolade om ons te herinner dat ons eintlik GLAD nie belangrik is nie! Alles wat 
ons het, is net uit genade.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan vandag plekmatjies maak. Elke kind kry ‘n A4 karton. Skryf jou eie naam groot 
in die middel en versier nou die karton al om jou naam met die verf. Hierdie is om ons te 
herinner dat ons nooit onsself belangrik moet hou nie. As daar nie plekname by ‘n tafel is 
nie, gaan sit ons by die onbelangrikste plek.

Vers vir die week

Lukas 14: 11 
“Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog 
word.”

Net vir die lekker

Staan in ‘n sirkel rondom die leier. Die leier gooi ‘n tennisbal willekeurig na die maats. 
Probeer om hulle uit te vang! As jy die bal misvang, staan op een knie, dan op altwee 
knieë, daarna op twee knieë én ‘n elmboog. As jy die bal die vierde keer misvang, is jy uit! 
Hou aan totdat daar ‘n wenner is.
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Die Gelykenis van die Ryk 
Dwaas

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 12: 13 - 21

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Hartjie lekkers
Geskenkpapier
Patroon om sakkie te vou
Lint of tou vir sakkie handvatsels
‘n Ballon vir elke kind

Lesinhoud

Jesus vertel hierdie verhaal om aan die mense te wys dat die lewe oor meer gaan as om 
net agter geld aan te hardloop. Jou geluk hang nie van jou aardse rykdom af nie. Jesus 
waarsku ons teen gierigheid en om ons geluk op die oorvloed van ons aardse besittings te 
bou.
Eendag was daar ‘n baie ryk boer. Hy het verstandig beplan en groot oeste gehad. Maar 
hy het ‘n probleem gehad: Sy skure en stoorkamers was nie meer groot genoeg om sy 
oeste en sy aardse besittings in op te gaar nie. Toe besluit hy om alles af te breek en nuwe 
enorme pakhuise in hulle plekke te bou. Daarna wou hy aftree, ophou werk en die lewe 
geniet. Hierdie ryk boer was so ingenome met sy plannetjies, hy het homself op die skouer 
geklop en selfs met homself gepraat: “Mooi so! Jy verdien dit om te rus! Gee jouself nou 
oor aan drank, plesier en partytjies. Doen net wat jy wil en leef jou geld op!”

Maar hierdie ryk boer het ‘n verskriklike fout gemaak. Hy het nooit daaraan gedink dat dit 
God was wat hom geseën het met reën en vrugbare grond en voorspoed nie. Hy het wrag-
gies begin dink dat hy self oor sy geluk en sy lewe beskik. Hy praat van my oes, my be-
sittings, my skure. My, my, my! In hierdie man se lewe was “ek” sentraal en nie God nie. 
Hy was blind daarvoor dat God oor alle dinge beskik. Geen wonder God praat met die ryk 
boer en noem hom “Jou dwaas!” nie. 

God sê vir die ryk man dat hy daardie selfde nag nog sou sterf en dat hy NIKS van sy 
besittings saam met hom in die doderyk sou vat nie. As God jou lewe neem, beteken jou 
aardse besittings niks nie. Besittings is nie jou bron van geluk nie, God is. Die grootste 
geluk wat jy op aarde kan ervaar is om ryk te wees by God en vir jou hemelse skatte by-
mekaar te maak. Wys liefde en vertroue teenoor God en ‘n goeie hart vir mense om jou en 
dan sal jy ryk wees aan skatte in die hemel.

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoe	weet	ons	die	man	was	ryk?
•	 Wat	wou	hy	doen	nadat	hy	nuwe,	groter	skure	gebou	het?
•	 Wat	het	toe	gebeur?
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Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die ryk dwaas.” Plak dit nou op die regte 
plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Vir	wie	is	geld	belangrik?	(Vir	ons	almal!).
•	 Ken	jy	ryk	mense	wat	ongelukkig	is?	Dalk	bekende	mense	wat	dwelms	gebruik,	
 verslaaf is, selfmoord gepleeg het…
•	 Beteken	hierdie	gelykenis	dat	God	nie	van	ryk	mense	hou	nie?	(Nee	glad	nie,	jy		 	
 mag net nie jou rykdom stel bo jou verhouding met God nie).

Lewensles

Jou geluk hang nie af van jou aardse rykdom nie.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, of ons dit wil herken of nie, ons lewens vandag draai om geld. Wat ons het, en 
wat ons is, is net van U – mag ons dit nooit vergeet nie.
Amen

Idees vir VET pret 

Hartjie lekkers (Die soort met ‘n kleiner hartjie bo-op. Jy kan dit in groot sakke by Makro 
koop). Hierdie ryk man se hart het net aan die geldgod – Mammon – behoort. Ons harte 
moet warm klop vir God en vir ons medemense.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons vou vandag ‘n geskenkboks. Hierdie week moet jy iets van jouself in hierdie boksie sit 
en dit weggee aan ‘n maat, familielid of vriend. Ons moet weggee, nie opgaar nie.

Vers vir die week

Lukas 12: 20 en 21
“Maar God het vir hom gesê: Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, 
en	wie	kry	dan	alles	wat	jy	bymekaargemaak	het?	So	gaan	dit	met	hom	wat	vir	homself	
skatte vergader en nie ryk is by God nie.  ”

Net vir die lekker

Elke kind kry ‘n ballon wat om die enkel vasgemaak is met ‘n toutjie. Verdeel die klas in 
twee of drie groepe. Die doel van die speletjie is om te kyk watter groep se ballonne die 
langste heel kan bly. Die ander groep moet probeer om op jou ballon te trap en dit so te 
bars.
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Die Gelykenis van die Verlore 
Skaap

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 18: 12 - 14

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Lint
Kraletjies met letter op: J E S U S of net J of ‘n kruisie
Wit malvalekkers (marshmallows)

Lesinhoud

Hierdie gelykenis van Jesus was op Sy dissipels gerig. Hulle word opgeroep om diegene 
wat wegraak en afdwaal van God se pad, te gaan soek.

Dink jouself die volgende in: ‘n Boer het 100 skape gehad en toe raak een weg. Wat doen 
so	‘n	boer?	Wat	sal	jy	doen?	Hierdie	boer	in	Jesus	se	gelykenis	los	dadelik	al	sy	skape	en	
gaan soek na die een wat weg is. Wanneer die boer hierdie een skaap kry is hy baie bly. Hy 
is amper blyer oor die een verlore skaap wat hy kry, as oor die ander nege-en-negentig wat 
veilig was. 

Weet julle, God is presies soos hierdie boer. Hy hou aan soek na elke (selfs die swak en 
hulpbehoewende) gelowige, want elke mens het vir Hom besondere en spesiale waarde. 
Omdat elkeen van ons vir Hom kosbaar is, wil Hy nie hê dat selfs een van ons verlore gaan 
nie.

Ons moet dieselfde hart as Jesus hê. Ons moet alles in ons vermoë doen om mense wat 
nie vir Jesus ken nie, te gaan soek, en hulle van Jesus te vertel.

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoeveel	skape	het	hierdie	boer	gehad?
•	 Wat	het	die	boer	gedoen	toe	een	skaap	weggeraak	het?
•	 Wat	beteken	hierdie	gelykenis?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die verlore skaap.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.
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Besprekingspunte

•	 Wie	van	julle	het	al	verdwaal	of	weggeraak?	Dalk	toe	jy	kleiner	was?
•	 Hoe	voel	ouers	as	‘n	kind	wegraak?
•	 Wat	doen	ouers	wat	se	kind	weg	is?	Hoekom?

Lewensles

Elke mens is vir Jesus kosbaar en spesiaal.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, soms dwaal ons af van U pad, maar soms loop ons ook sommer aspris weg. 
Ons weet ons doen iets verkeerd, maar ons doen dit nogsteeds. Moet ons asseblief nie 
vergeet nie. Kom haal ons asseblief, Here!
Amen 

Idees vir VET pret 

Wit malvalekkers. Dit kan ons herinner aan die wit skaaptrop. Teken ‘n gesiggie op die 
marshmallow en laat die “verlore skaap” wegraak in jou mond! Daar is nie ‘n plek op aarde 
waar jy vir God kan “wegraak” nie.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons maak armbandjies met J E S U S op geskryf. Ryg krale in aan ‘n lint. Jy moet weet 
aan wie jy behoort. Juffrou kan dalk ook enige ou krale inryg en die word J E S U S met ‘n 
merkpen op die krale skryf. Of net die letter J.

Vers vir die week

Matteus 18: 13
“En as hy hom kry, verseker Ek julle, is hy blyer oor hom as oor die nege en negentig wat 
nie weggeraak het nie.”

Net vir die lekker

Maats sit in ‘n kring en een maat is aan. Maats moet probeer om nooit aan te wees nie! 
Hierdie maat wys na ‘n maatjie in die kring en sê:
BIBBIDY BOP BOP
Voordat hy/sy klaar gepraat is, moet die maat na wie gewys is, antwoord met “BOP!”
As maats enige iets anders sê: Soos BiDDiBy of twee BOBS, of te laat antwoord, is jy uit-
gevang. 
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Die Gelykenis van die Wyse en 
Getroue Slawe

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 24: 45 - 51

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Suigstokkies met n sagte kern (sherbet of ‘n lekker binne in)
Werkkaart van ‘n ster
Geel Inkleurkryte
Glitter
Gom
‘n Boontjiesakkie of klein bal

Lesinhoud

Hierdie gelykenis vertel Jesus aan Sy volgelinge om hulle te help om tot die wederkoms 
(die eindtyd) getrou te bly.

Jesus vra die vraag: “Watter soort werker sal die eienaar van ‘n besigheid die graagste wil 
aanstel	om	toesig	oor	die	ander	werkers	te	hou?”	
Natuurlik is die antwoord: Daardie werker wat sonder toesig en op sy eie hard kan werk. 
Die getroue en verstandige werker sal gekies word. Of die voorman of eienaar daar is of 
nie, die werk word getrou gedoen. So ‘n tipe werker sal deur die eienaar vergoed word. Hy 
sal nog meer verantwoordelikhede bykry omdat die eienaar sien hy kan dit hanteer.

Die tipe werker wat egter nooit in posvlak gaan styg nie, is die hopelose, lui een, wat 
probeer lyf wegsteek. As hy nie dopgehou word nie, hou hy op met werk. As so iemand 
sien daar is geen toesig nie, pla hy ander, maak droog en hou selfs partytjies by die werk. 
So iemand is sommer onverantwoordelik en liefdeloos teenoor medewerkers.

Daar wag ‘n groot verrassing op hierdie tipe ou. Op ‘n dag, wanneer hy dit die minste 
verwag, gaan die eienaar by die werk opdaag en hom op heter daad betrap. Hierdie soort 
werker is ‘n huigelaar en het net homself om te blameer. So iemand sal alles verloor, dalk 
selfs sy lewe.

Wanneer Jesus weer terugkom, moet ons (sy werkers) gereed wees vir die besoek. Dit is 
‘n opdrag dat jy tot met die wederkoms (dag en nag) jou oë op Hom gerig sal hou. As die 
eienaar lank wegbly (met ander woorde as Jesus se wederkoms lank voel), word sommige 
werkers al luier. Dit neem sommige gelowiges ook ‘n ruk om in ongeloof “in te groei.” 
Hulle word al luier, en hulle geloofslewe al flouer. Dit is ‘n feit dat mense se geloof in die 
eindtye sal afkoel.

Jesus gee vir Sy volgelinge met hierdie gelykenis twee opdragte of werke:
•	 Versorg	Sy	mense	(pas	die	besigheid	op)	en
•	 Wees	gereed	vir	die	besoek	van	die	eienaar	(moenie	verslap	in	jou	werk	as	daar	nie		
 deurentyd toesig is nie).
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Vragies vir slim oortjies

•	 Hoe	lyk	die	goeie	werker?	(Hy	werk	sonder	toesig,	hard	en	op	sy	eie).
•	 Wie	is	Jesus	se	werkers	op	aarde?	(Die	gelowiges).
•	 Wat	beteken	dit	in	die	verhaal	as	Jesus	sê:	“Die	eienaar	het	lank	weg	gebly?”	(Die		 	
 wederkoms het baie lank gevoel).

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die wyse en getroue slawe.” Plak dit nou 
op die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Hoe	“verflou”	iemand	se	godsdiens?	(Bid	minder,	lees	minder	Bybel,	gaan	minder		 	
 kerk toe, praat leliker ens).
•	 Kan	jy	‘n	lou	(lui)	volgeling	van	Jesus	wees?	Hoekom	nie?	(Jesus	sê	self	jy	gee	alles		
 of niks).
•	 Wanneer	dink	jy	gaan	die	wederkoms	wees?	(Niemand	weet	die	tyd	en	die	uur	nie).

Lewensles

Dit is ‘n opdrag dat ons nie ons geloof moet laat verflou nie. Wees getrou tot aan die 
einde.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ai, ons is soms ‘n flou spul! Blaas ons asseblief aan die brand! Ons wil volhard 
tot U ons weer kom haal en ons beloon vir ons werk as volgelinge van U.
Amen 

Idees vir VET pret

Suigstokkies met iets binne in. Wat op ons wag met die wederkoms is ‘n aangename ver-
rassing. Die lewe is soms hard (soos hierdie suigstokkie), maar aan die einde (binne in) is 
alles die moeite werd. 

Kreatiewe aktiwiteit

‘n Werkkaart van ‘n ster. Kleur die ster in, knip dit uit en smeer glitter aan. Bêre die ster 
om jou te herinner dat jou beloning (net soos die ster) nie in hierdie wêreld is nie, maar 
eers met die wederkoms vir jou gegee gaan word.

Vers vir die week

Matteus 24: 45
”Wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie die eienaar oor sy ander slawe 
aangestel	het	om	hulle	op	tyd	kos	te	gee?”

Net vir die lekker

Die kinders staan in ‘n kring en die leier begin die speletjie deur ‘n boontjiesakkie 
willekeurig na ‘n maat te gooi. Die maat moet ‘n vragie antwoord so vinnig as wat hulle 
kan en dan die boontjiesakkie gooi na enige maatjie in die kring terwyl hulle weer ‘n vraag 
vra. Vragies kan byvoorbeeld wees:
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•	 Wat	is	jou	naam?
•	 Het	jy	boeties	en	sussies?
•	 Wat	is	jou	gunsteling	kleur?
•	 Wat	haat	jy?
•	 Van	watter	Bybelstorie	hou	jy	die	meeste?
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Die Gelykenis van die Slegte 
Boere

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 21: 33 - 41

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Droëvrugte
Appels/lemoene in die helfte gesny vir verfdruk werk
Verf
‘n Spons
A4 papier vir elke kind

Lesinhoud

Op ‘n dag sê Jesus aan ‘n groep Joodse godsdienstiges: “Luister ‘n bietjie na hierdie 
verhaal en dan hoor ons na die tyd wat julle daarvan dink:”

Daar was ‘n ryk grondbesitter (‘n boer) wat ‘n wingerd aangeplant het. Rondom die 
wingerd het hy ‘n klipmuur gebou. Hy het ook ‘n parskuip gemaak sodat hy van sy wingerd 
se vrugte wyn kon verbou.

Die eienaar moes op ‘n lang reis gaan en hy besluit toe om sy wingerd en lande aan ‘n 
klompie ander boere te verhuur.  ’n Deel van die oes sou deur die boere as huur vir die 
wingerd betaal word. Toe die druiwe oes reg was (in Grieks staan daar letterlik: toe die 
wingerd vrugte dra) stuur die eienaar van sy eie werkers na die plaas toe om sy deel van 
die oes by die boere te gaan haal. 

(Hierdie deel is simbolies van God se profete wat Hy na Israel toe gestuur het). 

By die plaas het daar egter ‘n baie onaangename verrassing op die eienaar se werkers 
gewag. Die boere wou nie betaal nie! Een werker is met klippe gegooi, een is geslaan en 
aangerand en ‘n derde is sommer doodgemaak. (Dit is ook wat met God se profete in 
Israel gebeur het). Kan jy jou indink hoe die eienaar gevoel het! Soos die gesegde sê: Ver 
van jou goed, naby aan jou skade!

Die eienaar het weer probeer om sy geld in te vorder en ‘n groter groep werkers na die 
plaas gestuur. Hulle is egter net so sleg behandel deur die boere en weggejaag sonder 
enige geld.

Toe besluit die eienaar om sy eie seun te stuur. Hy redeneer by homself dat sy seun darem 
veilig sal wees teen sulke skobbejak gedrag. Hulle sou tog vir hom meer respek betoon.

Maar helaas, toe die boere die eienaar se seun sien, dink hulle: “Hierdie seun is die 
eienaar se erfgenaam. Eendag gaan hy hierdie plaas erf. Kom ons maak hom dood, dan 
kan ons dalk eendag die plaas in die hande kry. Sonder ‘n erfgenaam … wie weet.” Hulle 
pak toe die seun, sleep hom veld toe en maak hom dood. Wat ‘n verhaal!
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Jesus vra toe aan die skrifgeleerdes: “Wat dink julle gaan die eienaar met daardie klomp 
boere	doen	wanneer	hy	terugkom	van	sy	lang	reis	af?”	Die	Joodse	leiers	word	hier	gedwing	
om hulleself te veroordeel en te herken dat ander mense as net die godsdienstiges wel op 
die regte tyd vrugte kan dra. Hulle antwoord Jesus toe: “Daardie wingerd gaan nooit hulle 
s’n word nie. Hulle sal almal ‘n vreeslike dood sterf en nuwe boere sal vrugte kweek vir die 
eienaar. 

Deur hierdie gelykenis wou Jesus vir die skrifgeleerdes wys dat hulle nie vrugte dra nie. 
Ander boere (‘n nuwe groep gelowiges) sou na hulle kom en vrugte dra vir die Eienaar 
(God). Omdat die eienaar se seun (Jesus) doodgemaak is, sal al die ou boere (Jode en 
skrifgeleerdes) ook met die dood gestraf word. 

Vragies vir slim oortjies

•	 Waar	was	die	eienaar	van	die	wingerd?
•	 Wat	het	met	die	eerste	klomp	werkers	gebeur	wat	die	eienaar	gestuur	het	om	die		 	
	 huur	te	gaan	haal?
•	 Hoekom	het	die	eienaar	sy	seun	gestuur?
•	 Wat	het	toe	gebeur?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die slegte boere.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Wat	beteken	dit	om	“vrugte”	te	dra	vir	die	Here?
•	 Wie	is	die	eienaar	se	seun	in	hierdie	storie	eintlik?
•	 Is	dit	maklik	om	“vrugte”	te	dra?	Hoekom	nie?

Lewensles

Ons is op aarde om God se wil te doen en vir Hom te werk na die beste van ons vermoë.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons wil deur ons dade uitleef dat U ons begin en einde is. Ons wil vrugte dra 
vir U, ons Eienaar. Help ons asseblief! 
Amen 

Idees vir VET pret 

Ons eet vandag droë vrugte om ons te herinner aan die verskillende soorte vrugte wat ons 
vir die Here kan dra.

Kreatiewe aktiwiteit

Elke kind kry ‘n A4 papier. Daar is deurgesnyde vrugte en ‘n spons met verf op. Druk die 
halwe vrugte op die spons en druk dan ‘n vrug-patroon op jou papier. Dit is om ons te 
herinner aan die vrugte wat ons ook moet dra vir God.
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Vers vir die week

Matteus 21: 41
“Hulle antwoord Hom: Hy sal daardie slegte mense ‘n vreeslike dood laat sterwe en die 
wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.”

Net vir die lekker

Die kinders staan in ‘n sirkel. Die leier staan in die middel. Wanneer die bal na ‘n maat ge-
gooi word, moet die maats aan weerskante hulle een arm, die arm naaste aan die vanger, 
regop in die lug steek. As die bal mis gevang word, of die verkeerde arm word opgesteek, 
of daar word arms opgesteek as die leier net na iemand mik met die bal, is daardie maats 
uit. Die laaste 4 maats is almal wenners. Die speletjie kan ‘n paar maal herhaal word.



48

Die Gelykenis van die Onkruid

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 13: 24 – 30
Matteus 13: 36 - 43

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Provita’s (koring koekies)
Sjokolade smeer
Verf
Spons om handjies in te druk
Driehoekvorm vir engel rokkies
Sirkels of pom-poms vir die engelgesiggies

Lesinhoud

Jesus het hierdie verhaal vertel om te wys hoe God in die wêreld regeer en hoe Sy 
koninkryk op aarde lyk.

Daar was ‘n boer wat goeie, skoon saad, sonder onkruid tussenin, op sy lande gesaai het. 
Een nag, terwyl almal slaap, het die boer se vyand skelmpies gekom en ‘n klomp onkruid 
(bossies) tussen sy koring gesaai, en toe stilletjies weer verdwyn. Toe die groen koring op-
kom, het die bossies ook opgekom, en die twee soorte plantjies het nogal baie dieselfde 
gelyk. Die plaaswerkers het gesien daar is groot probleme! Hulle het dadelik vir die boer 
gaan	vertel	en	gevra	wat	om	te	doen.	“Moet	ons	die	bossies	uittrek?”	vra	hulle.

“Nee, die twee soorte plantjies lyk heeltemal te veel na mekaar, nou-nou trek julle per 
ongeluk van die koring ook uit,” het die boer geantwoord. “Laat al twee vir nog ‘n rukkie 
saam groei.”

Die boer het geweet dat as die koring ryp word en groot koringare begin dra, dit baie 
anders as die onkruid sou lyk. Dan kon die werkers makliker die onkruid bymekaar maak, 
uittrek en verbrand. Die goeie koring sou in die boer se skuur gebêre word.

Jesus het ook die betekenis van hierdie gelykenis vir sy dissipels verduidelik.

Die boer wat die skoon saad saai, is Jesus. Jesus se vyand wat sy oes wil saboteer is 
die duiwel. Die saailand is die wêreld waarin ons leef. Die twee soorte saad word gekon-
trasteer (met mekaar vergelyk). Die goeie saad is die dissipels en die ander gelowiges. 
Die onkruid is mense wat die bose dien. Hulle verteenwoordig slegte mense en almal wat 
ander mense in sonde laat verval. Dit is die mense wat God se wet oortree.

Die oestyd verwys na God se finale oordeel. Die mense wat die oes insamel, is God se 
engele. Eers aan die einde van die oes vind die skeiding tussen die goeie en die slegte 
saad plaas. Die koring het nogsteeds tussen die onkruid bly groei. Jy as dissipel moet ook 
tussen wêreldse mense aanhou groei in jou geloof.
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Die onkruid is na die oes eenkant gegooi en verbrand. Vir mense wat soos onkruid gelewe 
het sal daar aan die einde geen uitkoms meer wees nie, net die vlamme van die hel. Die 
mense wat reg gelewe het, sal God se koninkryk sien. Jesus se volgelinge word met 
hierdie gelykenis dringend vermaan om reg te lewe tot met die wederkoms.

Die Fariseërs het gedink omdat hulle streng godsdienstig lewe, hulle voorkeur sal kry by 
God. Wat ‘n verrassing wag daar nie op hulle nie!

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	het	met	die	boer	se	saaiery	gebeur?
•	 Moes	die	werkers	toe	die	onkruid	uittrek?
•	 Hoe	sou	die	werkers	op	die	ou	end	weet	wat	is	koring	en	wat	is	onkruid?	(Die	
 koringare lyk baie anders as die bossies).

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die onkruid.” Plak dit nou op die regte 
plek in jou Odosboek in..

Besprekingspunte

•	 Hoe	onderskei	jy	tussen	goeie	saad/goeie	maats	en	onkruid/slegte	vriende?
•	 Wat	doen	slegte	vriende	wat	hulle	laat	uitstaan?	(vloek,	jok,	boelie,	skinder,	
 hoogmoedig, rook, drink).

Lewensles

Jou leefwyse moet jou in vandag se wêreld laat uitstaan soos goeie koring.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, help ons om in ‘n sondige wêreld aan te hou groei en vrugte te dra vir U. Ons 
wil U, as ons Eienaar, trots maak met die goeie oes.
Amen 

Idees vir VET pret

Provita’s met iets lekker op soos sjokolade smeer. Provita’s is gemaak van koring, net 
soos die oes in hierdie verhaal.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan kaartjies met engele op maak. Dit is om ons te herinner aan die engele wat God 
se oes gaan kom bymekaar maak. Druk handjies in verf en maak twee afdrukke soos op 
die voorbeeld (dit is vir die vlerkies). Plak die rokkie van die engel in die middel (‘n drie-
hoek vorm). Plak nou ‘n pompom of ‘n sirkel vir die engeltjies se kop. Die vers van die 
week kan dalk vooraf onder aan elke kaartjie geplak word.
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Vers vir die week

Matteus 13: 30
”Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes, sê: Maak eers 
die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na 
my skuur toe.”

Net vir die lekker

Laat die kinders almal akronieme vir hulle name uitdink en deel dit dan met die klas. 
Byvoorbeeld:
Andrew staan vir: A-span, nederig, dromer, ruimhartig, eerlik en wonderlik
Elke kind moet woorde uitdink wat homself beskryf.
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Die Gelykenis van die Verdeling 
van die Geld 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 25: 14 - 30

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Malvalekker muise
‘n Blinddoek vir ogies toebind
Werkkaart van kat maskers
Skêre
Rekkies
Gaatjie pons
Inkleurkryte

Lesinhoud

Jesus vertel toe vir Sy volgelinge nog ‘n verhaal waaruit hulle iets oor die koninkryk van 
God kon leer.

‘n Ryk man moes op ’n lang reis gaan en sy besigheid aan sy werkers toevertrou. Hy het 
hulle almal bymekaar geroep en gevra om asseblief mooi na sy besittings te kyk terwyl hy 
weg is. 

(Jesus sê hier eintlik vir die dissipels dat hulle aktief moet werk vir die koninkryk terwyl 
hulle wag vir Jesus se terugkeer met die wederkoms. Die man in die gelykenis wat op reis 
gaan, is natuurlik Jesus self).

Vir die eerste werker het die eienaar vyf bondels geld gegee, vir ‘n ander twee bondels en 
vir nog een, een bondel geld. Die ryk man het sy werkers goed geken en geweet vir wie om 
wat te gee. Daarna het hy vertrek op sy reis.

In hierdie gelykenis is die bondels geld of goue munte nie ‘n simbool vir talente of 
begaafdhede wat Jesus vir ons gegee het nie. Dit is eerder ‘n simbool vir aktiewe ge-
trouheid en persoonlike verantwoordelikhede van Christene wanneer ons ons werk op 
aarde vir Jesus doen. Ons moet volhou met ons harde werk tot met die wederkoms.

Dadelik het die eerste werker weggespring en planne gemaak om sy vyf bondels geld te 
vermeerder tot tien. Die tweede werker het net so hard gewerk en kort voor lank het hy 
vier bondels geld gehad.

Met die derde werker het dit beroerd gegaan. In plaas van hard werk het hy ‘n gat gaan 
grawe en sy bondel geld daarin weggesteek.

Uiteindelik, na ‘n lang tyd, het die eienaar teruggekom. Natuurlik het hy dadelik sy werkers 
bymekaar geroep om te hoor hoe dit met sy geldsake gaan. Die Bybel gebruik die woord: 
rekenskap. Net so sal Jesus met die wederkoms van ons, as sy werkers, rekenskap vra. Dit 
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beteken jy moet kan bewys wat jy gedoen het. 

Die een wat vyf bondels geld gehad het, wys toe trots sy tien bondels geld. Die eienaar was 
beïndruk. “Uitstekend, jy is ‘n goeie werker en ek weet nou ek kan op jou staatmaak. Jy 
het goed gedoen.” Die eienaar was bly oor sy werker se sukses en het hom beskou as ‘n 
vriend. Hierdie werker sou in die toekoms nog meer beloon word.

Toe kom die tweede werker aan die beurt. Sy twee bondels geld het nou, met goeie wins, 
vermeerder tot vier. Die eienaar was nét so beïndruk en het hom geprys met dieselfde 
woorde as vir die eerste werker. Die getroue werkers is verder beloon deur die eienaar met 
meer verantwoordelikhede en hulle is ook na ‘n feesmaal genooi wat die eienaar gehou 
het.

Toe was dit die laaste werker se beurt, en dadelik was hy vol verskonings. Hy was kamstig 
so bang vir die kwaai eienaar, en boonop wou hy nie foute maak of die eienaar teleurstel 
nie! Toe het hy net mooi niks met sy geld gedoen nie. Hy het dit begrawe, maar moenie 
bekommerde wees nie, hier is dit nou, veilig opgepas. Mens dink amper dat dit nie so erg 
is om die geld te begrawe nie, maar in hierdie geval was dit egter net nalatigheid en 
luiheid. As die slaaf régtig bang was vir sy eienaar, en as hy régtig so ‘n ongenaakbare man 
was, sou hy minstens die geld laat rente verdien het. Nou is hy egter net besig om homself 
uit die moeilikheid te probeer jok!

Die eienaar was baie vies. “Jy is ‘n hopelose, nikswerd, lui werker! Jy was selfs te dom 
om die geld in die bank te laat rente verdien.” Toe vat die eienaar hierdie werker se geld 
weg en gee dit vir die eerste werker. Hy sou wéét wat om daarmee te doen. Met dit is die 
werker uit die besigheid gegooi! As jy verskonings maak en wegkruip vir harde werk, sal 
dit wat jy het, ook van jou weggeneem word.

Jesus sê eintlik dat hierdie werker nie aan God getrou wou wees nie en dat die 
moontlikheid van enige werk nou van hom af weggevat word. So ‘n werker word in die 
duisternis ingegooi. God vereis van gelowiges om getrou te bly tot die wederkoms.

Vragies vir slim oortjies

•	 Na	wie	verwys	die	ryk	man	wat	vir	‘n	lang	ruk	moes	weggaan?
•	 Wat	het	hy	vir	sy	werkers	gegee?
•	 Hoekom	was	die	eienaar	teleurgesteld	in	die	derde	werker?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die Verdeling van die geld.” Plak dit nou 
op die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Wie	van	julle	ken	die	gesegde:	As	die	kat	weg	is,	is	die	muis	baas.	Wat	beteken	dit?
•	 Wat	beteken	dit	om	getrou	te	bly	as	niemand	jou	dophou	nie?	Hoekom?

Lewensles

Ons is hier op aarde in diens van Jesus. Ons moet getrou volhard totdat hy ons weer kom 
haal.
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Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons is swakkelinge en luiaards wat lekker kan lyf wegsteek. Vergewe ons ons 
laksheid asseblief. Om wil ywerig werk om U koninkryk uit te brei.
Amen 

Idees vir VET pret

Malvalekker muise. Dit kan ons laat dink aan die gesegde “As die kat weg is, is die muis 
baas.” Dit is beslis nie hoe ons op aarde, weg van Jesus, wil lewe nie!

Kreatiewe aktiwiteit

Ons maak vandag kat maskers. Vir ‘n kind van Jesus is dit nooit ‘n geval van “as die kat 
weg is, is die muis baas” nie. Ons werk ywerig tot Sy eer totdat Hy ons weer kom haal. 
Kleur die maskers in, bind rekkies vas en gebruik in “net vir die pret” bo-oor die blind-
doek, om die kat voor te stel.

Vers vir die week

Matteus 25: 23
”Sy eienaar sê toe vir hom: Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, 
oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde.”

Net vir die lekker

Kies twee maats en blinddoek die een. Laat die res van die groep ‘n sirkel om die twee 
maats vorm. Die geblinddoekte een is die “kat.” Spin die kat ‘n paar maal in die rondte. 
Hy moet die muis probeer vang. Die muis moet so sag as moontlik probeer weghardloop. 
Daar moet binne die sirkel gebly word. Sodra die muis gevang is, kry twee ander maats 
weer ‘n beurt.
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Die Gelykenis van die 
Onregverdige Regter

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 18: 1 - 8

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Horlosie jellie lekkers
Werkkaart van ‘n hand
Inkleurkryte
Penne

Lesinhoud

Jesus het hierdie gelykenis vir sy volgelinge vertel om hulle te leer dat hulle sonder ophou 
moet bid. In hierdie verhaal is daar twee karakters, ‘n vrou en ‘n baie kwaai regter.

In ‘n sekere stad was daar ‘n baie onregverdige regter. Hy was vir niemand bang nie, nie 
eers vir God nie! In dieselfde stad was daar ook ‘n weduwee. Sy het sommer ‘n klomp 
keer by die regter kom pleit om haar saak teen iemand anders aan te hoor. ‘n Tyd lank het 
die regter hom doof gehou en niks aan haar saak gedoen nie, maar op ‘n dag gee hy tog 
in! Hoewel hy geen eerbied vir God gehad het nie en regtig ongeskik was, het hierdie vrou 
hom soveel keer lastig geval, dat hy naderhand nie anders kon as om vir haar te luister 
nie. En bowenal was hy skrikkerig dat sy hom sommer ‘n klap sou kom gee as hy niks aan 
haar saak doen nie.

In die Bybelse tyd was ‘n vrou nie hoog geag nie. Getuienis van ‘n vrou is byvoorbeeld nie 
in die hof aanvaar nie. Hierdie vrou was nog ‘n weduwee ook, en daar was geen man wat 
vir haar saak in die bres kon tree nie. Hierdie vrou was die uiterste voorbeeld van iemand 
sonder ‘n “stem.” Die regter in hierdie verhaal is iemand wat nie eerbied het vir God nie, 
wat nog van respek vir ander mense!

Hierdie was ‘n baie dapper weduwee. Sy weet die regter gaan nie na haar stem luister nie, 
maar sy pleit nogsteeds. Sy pleit soos ‘n kind by sy pa, aanhoudend, intens en sonder 
ophou.

Die regter merk op dat hy maar na haar sal luister, want hy is skrikkerig sy kom terug en 
gee hom sommer ‘n blou oog of ‘n taai klap. Hierdeur weet ons sy het regtig met inten-
siteit by die regter gepleit.

Jesus het geweet dat dit ‘n tydjie sou duur voor Sy wederkoms. Hy weet ook dat selfs ge-
lowige mense moedeloos kan word voor die einde. God is anders as die regter. Hy is 
eintlik heeltemal die teenoorgestelde. God het Sy uitverkorenes lief en sal reg aan hulle 
doen. Hy help ons as ons bid, soms selfs vinniger as wat ons dink of hoop! Hy luister 
geduldig wanneer ons opreg bid. Onthou egter: Waar geloof kwyn, kwyn ook gebed en 
andersom.

16



57

Gelowiges moet deur hierdie verhaal gedwing word tot selfondersoek deur te vra: Volhard 
ek	nog	met	gebed	ten	einde	my	geloof	te	versterk?

Vragies vir slim oortjies

•	 Wie	is	die	twee	mense	in	hierdie	verhaal?
•	 Watse	tipe	man	is	die	regter?
•	 Wat	wil	God	vir	ons	deur	hierdie	verhaal	leer	om	te	doen?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die onregverdige regter.” Plak dit nou op 
die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Wat	vra	ons	as	ons	bid?	Waarvoor	bid	ons?
•	 Vra	ons	altyd	net	goed	vir	onsself?
•	 Bid	ons	soms	ook	vir	God	se	koninkryk?

Lewensles

Soos wat die onregverdige regter die vrou geantwoord het, hoeveel te meer sal God ons 
nie antwoord as ons vir die regte goed vra nie. 

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, U weet wat in elkeen van ons se harte is. U weet wat ons behoeftes is en wat 
vir ons belangrik is. Ons smeek U om ons gebede te verhoor op U tyd, asseblief.
Amen

Idees vir VET pret

Horlosie jellie lekkers. Ons weet nie wat die tyd of datum van die wederkoms gaan wees 
nie, nogtans moet ons volhard in gebed.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van ‘n hand. Skryf in elke vinger iets neer waarvoor jy graag wil bid.
Duim: Dat alles goed (“sharp” teken) gaan met ander mense, byvoorbeeld die armes, 
hongeres, dorses, familie, maats ens.
Wysvinger: Gaan met my onderwysers by die skool.
Middelvinger: Dit is jou langste vinger. Gaan met die hoogste gesag in ons land, die 
president en leiers, maar ook met God se koninkryk.
Ringvinger: Jou lewensmaat, pappa en mamma en gesin.
Pinkie: Jou minste belangrikste vinger. Jouself en jou eie behoeftes. 

Vers vir die week

Lukas 18: 7
“Sal	God	dan	nie	aan	Sy	uitverkorenes,	wat	dag	en	nag	tot	Hom	roep,	reg	doen	nie?	Sal	Hy	
hulle	lank	laat	wag?”
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Net die vir die lekker

Vandag speel ons ‘n woord-assosiasie speletjie. Die groep sit in ‘n sirkel en almal klap 
‘n ritme. Byvoorbeeld, twee handklappe en een klap op die skoot. Die eerste maat sê ‘n 
woord en die volgende maat moet dan ‘n woord sê wat hom aan die eerste woord 
herinner, sonder om die klap-ritme te versteur. Byvoorbeeld: Klap-klap: 
See, 
Klap-klap: 
Blou, 
Klap-klap: 
Maan, 
Klap-klap: 
Vuurpyl, 
Klap-klap: 
Vuurwerke. 
As iemand die ritme breek of ’n onsinnige woord sê, is hulle uit. Hou aan totdat daar ‘n 
wenner is. Woorde mag nie herhaal word nie.
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Die Gelykenis van die 
Hoogmoedige Fariseër

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 18: 9 – 14

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaart van die Onse Vader
Inkleurkryte
Koki’s
Slangetjie jellie lekkers

Lesinhoud

Jesus het niks van godsdienstige snobisme gehou nie en daarom het hy die volgende ver-
haal vertel. Op ‘n dag het twee mans na die tempel gegaan om tot God te bid. Die een was 
‘n Fariseër en die ander een was ‘n tollenaar.

Jesus se doel met hierdie gelykenis was ook om die Fariseërs, wat doodseker was dat 
hulle saak met God reg was, en daarom op ander neergesien het, aan te spreek.
Die Fariseërs was Joodse, wetsgeleerde manne, in Jesus se tyd op aarde, wat baie slim 
was en wat groot dele van die Ou Testament uit hulle koppe geken het. Hulle was amper 
soos Bybelse professors wat veral die eerste vyf boeke van die Ou Testament, hulle het dit 
die Torah genoem, woord vir woord kon opsê. Die probleem met baie van die Fariseërs 
was dat hulle hoogmoedig was omdat hulle so baie kennis oor die skrif gehad het. Hulle 
het hulleself as belangriker as die gewone mense beskou. Hulle hoogmoed was nie net 
oor hulle skrifkennis nie, maar ook omdat hulle die wet tot in die fynste detail uitgeleef het 
in hulle daaglikse lewens. Hulle het daarom gedink dat hulle heiliger was as die gewone 
ouens op straat.

In hierdie gelykenis is die man wat saam met die Fariseër bid, ‘n tollenaar. Die tollenaars 
was die mees gehate mense onder die Jode in daardie dae. Hulle is beskou as verraaiers 
van hulle eie mense omdat hulle vir die Romeinse regering gewerk het en belasting in-
gesamel het onder die Jode. Hulle was nie altyd die eerlikste burgers nie en het baie keer 
mense finansieël uitgebuit vir hulle eie gewin. Selfs die gewone Jode het die tollenaars 
gesien as meer sondig as die res van die volk.

Hierdie twee mans (die Fariseër en die tollenaar) wat by die tempel gaan bid het, het die 
twee uiterste pole van die Joodse volk verteenwoordig.
Die twee se liggaamshouding het heeltemal verskil terwyl hulle gebid het. Die een het 
gestaan en die ander een het dit nie eers gewaag om op die kyk nie, hy was so skaam oor 
al sy sondes. Hy was hartseer en het gehuil van vernedering. 

Ek is seker jy kan raai wie was wie! 

Hulle gebede het ook heeltemal verskil. Die Fariseër het gedink dat hy God nie eintlik 
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nodig het nie. Hy was dan vanself so oulik! In sy gebed noem hy op wat hy alles al gedoen 
het en op watter gebiede hy beter is as die tollenaar langs hom. “Hy steel nie, hy lieg nie, 
hy bedrieg nie, hy slaap nie rond nie, hy vas twee keer ‘n week en hy gee sy tiendes, om 
saam te vat: Hy is nie heeltemal so sleg soos die tollenaar langs hom nie.” Die Fariseër 
beroem hom voor God op sy onberispelike gedrag. 

Die tollenaar daarenteen besef dat hy niks het om op trots te wees of om homself op te 
roem nie. Hy pleit net dat God hom genadig sal wees.

Plegtig, en met Goddelike gesag, verklaar Jesus dat die tollenaar se saak met God reg was. 
Sy gebed is verhoor en sy lewe was in ‘n oogwink splinternuut. Die Fariseër daarenteen, 
het met leë hande daar weggestap. Hy het gedink sy godsdienstige gedrag is genoeg om 
vir hom ‘n plek in die hemel te bespreek, maar God werk nie so nie! Buig voor God, wees 
nederig, vertrou Hom en jou lewe sal verander. Jy sal gereed wees vir God se koninkryk.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wie	was	die	twee	mense	wat	in	hierdie	gelykenis	na	die	tempel	gegaan	het	om	te		 	
	 bid?
•	 Wat	het	die	Fariseër	als	gedoen	wat	volgens	die	wet	korrek	of	reg	was?	(Hy	steel		 	
 nie, hy jok nie, hy bedrieg niemand nie, hy lewe kuis, hy gee sy tiendes en hy vas   
 elke week – Lukas 18: 11 - 12).
•	 Hoekom	het	die	Jode	die	tollenaars	gehaat?	(Hulle	het	vir	die	Romeinse	regering		 	
 gewerk en belastinggeld ingesamel).

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die hoogmoedige Fariseër.” Plak dit nou 
op die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Dink	jy	soms	dat	jy	beter	is	as	ander	mense?	(Ons	almal	doen	nou	en	dan!).
•	 Op	grond	van	wat	in	jou	lewe	is	jy	gered?	(Net	op	grond	van	genade).
•	 Hoekom	antwoord	God	ons	gebede?	(Omdat	Hy	lief	is	vir	ons).

Lewensles

Ons het niks om op trots of hoogmoedig te wees nie. Wat ons is en wat ons het, is net op 
grond van God se genade.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons smeek U om alle hoogmoed uit ons lewens te verwyder. Vergewe ons 
wanneer ons dink ons is beter as ander. 
Amen

Idees vir VET pret

Slangetjie jellie lekkers – sodat ons heeltyd kan waak teen sondige gedagtes, soos 
hoogmoed. 
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Kreatiewe aktiwiteit

Gebruik jou werkkaart van die Onse Vader. Versier die raam en plak dit op teen jou kamer 
muur. Hierdie was vir God die ideale gebed.

Vers vir die week

Lukas 18: 14
”Ek sê vir julle: Hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie 
se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig 
is, sal verhoog word.”

Net vir die lekker

Ons speel vandag “musical numbers.” Die groep loop in ‘n sirkel in die klas. Jy kan dalk 
die rand van die mat gebruik. Musiek speel deurentyd. Wanneer die musiek stop, gee die 
leier ‘n opdrag: Maak groepe van 2/3/4/5. Daar sal elke keer ‘n paar kinders wees wat 
rondhardloop om by ‘n groep in te pas, of wat nie ‘n groep het nie. Die wat 
uitval, moet gaan sit. Soos wat die groepe kleiner word, kan die getal aangepas word.

Die laaste 3 maats se opdrag is: Maak ‘n groep van 2. Twee kinders is dan saam die 
wenners van die speletjie.
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Onse Vader 
Onse Vader wat in die hemel is,

Laat U naam geheilig word
Laat U koninkryk kom

Laat U wil ook op die aarde geskied,
Net soos in die hemel. 

Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergewe ons ons oortredings

Soos ons ook die vergewe
 Wat teen ons oortree,

En laat ons nie in versoeking kom nie,
Maar verlos ons van die bose

Want aan U behoort die koninkryk
En die krag

En die heerlikheid
Tot in ewigheid

Amen
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Die Gelykenis van die Feesmaal

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 14: 15 – 24
Matteus 22: 1 - 4

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade
Vooraf uitgeskeurde prente van kos
Skêre
Gom
A4 papier

Lesinhoud

Op ‘n dag het Jesus by een van die leiers van die Fariseërs gaan eet. Toe Jesus merk hoe 
almal skarrel om die beste plekke aan tafel te kry, het hy hierdie verhaal vir hulle vertel:

‘n Ryk man het ‘n feesmaal beplan, maar daar was baie voorbereidings om te doen, en 
hy het dus afgespreek met sy gaste dat hy hulle sou laat roep wanneer als gereed was. 
Toe gebeur daar ‘n vreemde ding, die slaaf het uitgegaan om die gaste te gaan roep, maar 
almal het skielik verskonings gehad. “Ek het nou net nuwe grond gekoop, ek het nou net 
nuwe osse gekoop, ek is pas getroud,” en so het die verskonings aangehou! Die arme slaaf 
moes terugkom en vir die gasheer vertel dat niemand van die gaste meer kon kom nie. 
Natuurlik was die man woedend en teleurgesteld in sy vriende. (Min van die Jode wou ook 
na Jesus se feesmaal kom!)

Die eienaar maak toe ‘n plan. Weer stuur hy sy slaaf uit, hierdie keer moes die slaaf almal 
uitnooi wat hy in die hande kon kry na ‘n gratis feesmaal. Die armes, die siekes en selfs 
die asblik-grouers moes uitgenooi word. Elke liewe persoon wat siek was, swaargekry het, 
kreupel of blind was, was welkom by hierdie feesmaal. Die slaaf het met ‘n groot klomp 
mense teruggekom.

Hierdie slaaf wat eerste uitgestuur is om mense na die feesmaal te nooi, verwys dalk na 
profete soos Johannes die Doper. Johannes is uitgestuur om mense van Jesus te vertel. 
Daar was baie wat sy uitnodiging tot God se koninkryk aangeneem het en saamgekom het, 
maar daar was ook ander met flou verskonings.

Nogsteeds was die huiseienaar nie tevrede nie – hy het gesien daar is nog plek oor aan sy 
feestafel. Weer is die slaaf uitgestuur. Hierdie keer moes hy reisigers op die hoofpad en 
mense by winkels gaan uitnooi. Sy opdrag was: “Hou aan smeek totdat hulle ingee. Moenie 
nee vir ‘n antwoord aanvaar nie!” Die slaaf moes letterlik die mense saamsleep huis toe.
Hierdie gelykenis handel oor die Jode se verwerping van Jesus. Die verlossing sal daarom 
na ander ook gaan en nie net na die uitverkore volk (spesiale gaste), die Jode nie. Slegte 
en goeie mense word geroep – jou reaksie en verskonings gaan bepaal of jy gaan aansit 
by die feesmaal of nie. Enige gas wat aan God se feesmaal deelneem is gelukkig en word 
vreeslik bederf.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Hoekom	het	Jesus	hierdie	gelykenis	vertel?	Wie	kan	onthou?	(Toe	Hy	sien		 	 	
 hoe skarrel die mense vir die beste plek aan die feestafel).
•	 Kan	net	die	spesiale	gaste	aansit	by	God	se	feestafel?
•	 Hoekom	wou	die	genooides	nie	meer	na	die	fees	toe	kom	nie?	(Hulle	het	flou	ver	 	
 skonings gehad).

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die feesmaal.” Plak dit nou op die regte 
plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Was	jy	al	uitgenooi	na	‘n	partytjie	toe	waarnatoe	jy	nie	eintlik	lus	was	om	te	gaan		 	
	 nie?
•	 Hoekom	was	jy	nie	lus	om	te	gaan	nie?	(Gewoonlik	selfsugtige	redes).

Lewensles

Almal is welkom by God se feesmaal. Hou op om flou verskonings te maak oor hoekom jy 
nie deel wil word van God se koninkryk nie.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons het soms flou verskonings om nie vir U te werk nie. Vergewe ons! Help 
ons om te volhard in geloof totdat ons saam met U aan die feestafel kan sit.
Amen

Idees vir VET pret 

Ons is God se uitverkore gaste! Ons eet vandag sjokolade om ons te herinner hoe Hy ons 
bederf en hoe spesiaal ons is.

Kreatiewe aktiwiteit

Vandag gaan ons ‘n “collage” maak van al ons gunsteling kosse. Juffrou het vooraf prente 
uitgeskeur van kos soorte. Elke kind kies 2 of 3 prente, knip dit mooi uit en plak dit op ‘n 
A4 papier. Ons kan dink aan God se feesmaal eendag in Sy koninkryk. Dit gaan beter wees 
as enige iets wat ons ons kan voorstel.

Vers vir die week

Lukas 14: 23 en 24
“Toe sê die man vir die slaaf: Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop 
aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle: Nie een van die 
mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie.”
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Net vir die lekker

Skryf ‘n klomp vrae op papiertjies neer. Genoeg vir elke kind. Elke maat moet dan rond-
loop en iemand kry wat aan sy kriteria voldoen. Sodra jy iemand gekry het, kan jy gaan sit. 
Kyk wie kry eerste ‘n antwoord en wie is laaste. Voorbeelde van vrae: 
Hou	jy	van	strokiesprente/Engelse	boeke/speurverhale/Biebie	en	Kalla?
Ondersteun	jy	die	Bulls/Sharks/WP/Vrystaat/Leeus?
Was	jy	al	by	die	Drakensberge/Durban/Kaapstad/Bosveld?
Is	pienk/rooi/blou/groen/oranje	jou	gunsteling	kleur?
Slaap	jy	saam	met	‘n	Teddiebeer/jou	ma/jou	kat/jou	hond?
Ken	jy	die	OT/NT,	eerste/laaste,	eerste	5	Bybelboeke	uit	jou	kop	uit?
Is	jou	gunsteling	nagereg	sjokolade/roomys/koek/vrugteslaai/gebakte	poeding?
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Die Gelykenis van die 
Huiseienaar wat vir ‘n ruk moes 
Weggaan.
 
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Markus 13: 32 - 37 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade eiers
Vingerverf – rooi, geel en oranje
Kwaste
Werkkaart van ‘n haan se lyf

Lesinhoud

Niemand weet wanneer die wederkoms sal plaasvind nie – die dag en die tyd is heeltemal 
onbekend. Nie eers die engele of Jesus weet wanneer nie, net God. Hierdie gelykenis het 
Jesus vertel om die onverwagsheid van die wederkoms te verduidelik.

Dit is soos ‘n man wat vir ‘n lang tyd van sy huis af moes weggaan. Alles by die huis moes 
vlot verloop en elke werker het ‘n opdrag gekry. (Die man wat ver moes weggaan verwys 
natuurlik weer na Jesus).

Die deurwag by hierdie man se huis is spesifiek aangespreek en vermaan om deurentyd 
wag te hou omdat niemand presies geweet het wanneer die eienaar sou terugkom nie. Dit 
kon letterlik enige tyd wees! Miskien in die middel van die nag, of vroegaand of vroegmôre 
– maar verseker onverwags! In die Romeinse tyd is wagdiens ingedeel in vier dele van drie 
uur elk. Aand was van 6 – 9 uur, middernag van 9 – 12 uur, hanekraai van 12 – 3 uur en 
vroeg-oggend van 3 – 6 uur. 

Die deurwag word gewaarsku dat hy nie eers moes dink aan opkrul en ‘n uiltjie knip nie! 
Almal moes deurentyd gereed wees vir die eienaar se terugkoms.

Is	jy	gereed	vir	die	wederkoms	van	Jesus?

Vragies vir slim oortjies

•	 Weet	ons	wanneer	die	wederkoms	is?
•	 Dink	die	verteller	in	hierdie	gelykenis	dat	die	ryk	man	gaan	terugkom?	(Definitief!).
•	 Wie	stel	die	man,	wat	vir	‘n	ruk	moes	weggaan,	voor?
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Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die huiseienaar wat vir ‘n ruk moes weg-
gaan.” Plak dit nou op die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Steur	jy	jou	soms	aan	eindtyd	waarskuwings	soos	in	2012?	Maak	dit	jou	bang?		 	
	 Hoekom/hoekom	nie?
•	 Hoe	sal	jy	regtig	voel	as	Jesus	môre	terugkom	aarde	toe?
•	 Dink	julle	ons	lewe	nou	in	die	eindtyd?	Hoekom?	(Die	eindtyd	het	reeds	begin	toe		 	
 Jesus gesterf het, ons kan Sy wederkoms enige tyd verwag).

Lewensles

Ons is hier op aarde om te volhard tot met die wederkoms. Moenie slap lê nie!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons aardse lewens kan so lekker en belangrik lyk, terwyl ons eintlik weet die 
heerlikheid eendag by U, gaan alle verstand te bowe gaan. Mag ons dit nooit vergeet nie.
Amen 

Idees vir VET pret
 
Sjokolade	eiers.	Hoe	laat	in	die	nag	was	hanekraai	nou	weer	in	die	Romeinse	tyd	gewees?	
Kan	hane	eiers	lê?

Kreatiewe aktiwiteit

Gebruik die werkkaart van ‘n haan se lyf. Verf die kinders se handjies rooi, geel en oranje 
en laat hulle “vere” vir die haan maak met hand patrone. Hoe laat was hanekraai nou 
weer?	Weet	ons	hoe	laat	in	die	nag	Jesus	gaan	terugkom?

Vers vir die week

Markus 13: 33
”Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie.”

Net vir die lekker

Die maats vorm ‘n sirkel. Die leier begin die spel deur te sê:
Dier
Voël of
Vis
en na ‘n spesifieke maatjie te wys. Dan moet die leier tot 10 tel. Binne tien tellings moet 
die maat ‘n dier, voël of vis naam kan noem. As hy reg is, word dieselfde herhaal met ‘n 
ander maat. Daar mag nie ‘n herhaling van woorde wees nie! As iemand nie gou genoeg 
kan antwoord nie, is hy uit. Herhaal die spel totdat daar net een of twee wenners is.
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Die Gelykenis van die 
Onvrugbare Vyeboom

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 13: 6 – 9

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

‘n Kapbord
‘n Paar messies
Verskillende vrugte
Koppies of bakkies vir elke maat
Klein items (sien “Net vir die lekker”)

Lesinhoud

Eendag was daar ‘n boer wat heelwat vyebome in sy wingerd gehad het. Elke jaar het hy 
kom kyk hoe goed of sleg sy bome se oes is. Een boom het jaar na jaar geen vye gedra 
nie. Op ‘n dag sê die boer vir die tuinier: “Ag nee, dit is nou al drie jaar wat daar nie ‘n 
enkele vrug aan hierdie boom is nie. Kap hom uit! Kom ons plant eerder ‘n nuwe boom in 
hierdie een se plek!” Maar die tuinier het die boom jammer gekry en by die boer gepleit 
om nie die boom uit te kap nie. Hy’t belowe om self beter na die boom te kyk en meer 
aandag te gee met bemesting en water. Verder sê die tuinier: “As al my harde werk hierdie 
jaar nie genoeg is nie, kan ons volgende jaar die boom uitkap. Kom ons gee hom nog ‘n 
laaste kans.”

Jesus vertel hierdie verhaal om mense aan te moedig om tot bekering te kom. In daardie 
jare in Palestina was dit die gewoonte om in jou druiwe-wingerd ook ander bome te plant. 
Hierdie gelykenis is oor ‘n vyeboom in ‘n wingerd. Dit laat my dadelik dink aan ‘n vreem-
deling (Christen) tussen wêreldse mense (die wingerd).

Die vyeboom was vir Jesus ‘n simbool van die Joodse volk. Vir drie jaar lank het Jesus 
hulle onderrig, versorg en gedien. Maar nogsteeds het hulle nie die vrugte van ‘n Christe-
like lewe gedra nie. Hulle het nie Sy wil nagekom of Hom geëer met hulle “vrugte” nie. 
Jesus sou hulle vir nog ‘n kort tydjie genadig wees (“kom ons spaar die boom vir nog een 
jaar”), indien hulle in hierdie tyd nie tot bekering kom nie, sou God se oordeel hulle tref.

Die eerste ding wat ons in hierdie gelykenis opval is dat die eienaar vrugte soek van sy 
vrugteboom. Die eienaar (wat God voorstel) is nie geïnteresseerd oor hoe die boom lyk 
nie, of hy mooi blare het, ‘n dik stam of lekker lank is nie. Hy soek een ding – en dit is 
vrugte. Dit is eintlik erg as jy dink hoe radikaal die eienaar wil optree. “Kap die boom uit!” 
Maar die tuinier tree in vir die boom. Hy neem die verantwoordelikheid op hom om te kyk 
dat die boom vrugte dra. Sonder ‘n tuinier (Jesus in hierdie verhaal) misluk ‘n boord altyd.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wie	van	julle	hou	van	vrugte?
•	 Watse	soort	vrugte	is	jou	gunsteling?
•	 Dra	Christene	ook	verskillende	soorte	“vrugte”?	Soos	wat?
•	 Wie	was	eintlik	die	tuinier	in	hierdie	gelykenis?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die onvrugbare vyeboom.” Plak dit nou 
op die regte plek in jou Odosboek in. 

Besprekingspunte

•	 Hoekom	dink	jy	wil	God	vrugte	by	Sy	kinders	sien?
•	 Wat	is	die	“vrugte”	wat	ons	moet	dra?	(liefde,	vrede,	vreugde…)
•	 Hoe	dink	julle	“spit,	bemes	en	gee	Jesus	ons	water”?
•	 Dink	jy	as	God	nou	na	jou	lewe	kyk,	hy	“vrugte”	daar	gaan	sien?
•	 Wat	sal	jy	doen	as	jy	hoor	jy	het	nog	net	‘n	jaar	oor	om	te	leef?

Lewensles

As Christen verwag God van jou om vrugte te dra.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, help ons om onwillekeurig vrugte van U Gees te dra. Om vriendelik, hulpvaar-
dig en vol respek met ander mense om te gaan en U bo alles te eer en lief te hê.
Amen

Idees vir VET pret 

Vrugteslaai vir almal. Skep ‘n lepel vrugteslaai in weggooi koppies en laat elke kind net ‘n 
paar happe proe.

Kreatiewe aktiwiteit

Vandag gaan ons vrugteslaai maak om ons te herinner aan die vrugte wat ons vir Hom 
moet dra. Verdeel die klas in groepe. Elke groep kry ‘n werkie of ‘n paar vrugte om te skil 
of op te sny. Almal proe aan die einde saam aan hulle vrugteslaai.

Vers vir die week

Lukas 13: 8
“Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond ron-
dom hom omspit en bemes.”

Net vir die lekker

Maak ‘n skinkbord vol klein objekte en bedek met ‘n lappie. Verdeel die klas in twee 
groepe. Elke groep het ‘n pen en papier. Lig die doek op en gee die groepe 3 minute om 
in stilte na die objekte te kyk. Hulle moet alles wat hulle gesien het, neerskryf. Die groep 
wat die meeste items neerskryf, is die wenners.
Moontlike idees vir objekte:
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Knippie, garingtol, pen, potlood, verfkwas, uitveër, skerpmaker, vurk, lipstiffie, koekie, 
rekkie, naelvyl, lekkertjie, teesakkie, veer, tweezers, ‘n neut, strooitjie, eierhouer, blikoop-
maker, bril, selfoon, klippie, koki, kredietkaart, pleister en skuifspeld.
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Die Gelykenis van die 
Mosterdsaadjie

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 13: 31 - 32

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaart van die mosterdsaadjie
Klein worsies
Soet mosterd
Mosterdpoeier
Verfkwaste
‘n Blinddoek of masker vir ogies toebind
Reuk voorbeelde – Byvoorbeeld: Teesakkie, koffiebone, kakao, suurlemoen, waspoeier, 
heuning, tamatiesous, vanilla essens, marmite, tandepasta, mint, grondboontjiebotter, jik, 
naartjie

Lesinhoud

Jesus vertel die verhaal van die mosterdsaadjie wat regtig ‘n piepklein saadjie is. Iemand 
plant hierdie saadjie en dit groei en word so ‘n groot bos dat dit bo al die ander plante in 
die tuin uitstaan sodat selfs die voëls daarin kom nesmaak.

In hierdie gelykenis vergelyk Jesus die koninkryk in die hemel met ‘n klein saadjie. Hy 
probeer die dissipels bemoedig dat dit wat hulle (toe) klein begin het, eendag tot volle 
glorie sou groei en dan aan almal geopenbaar of gewys sou word.

Die persoon wat in hierdie verhaal die saad saai, is Jesus. Vandag is dit ons werk, as Sy 
kinders, om klein saadjies te saai. Op aarde is dit ons werk om God se koninkryk uit te 
brei (of te laat groei) in ons eie, maar ook ander se lewens. Sy koninkryk begin alreeds op 
aarde wanneer iemand hulle lewens vir Hom gee.

Die koninkryk van God hoef nie met hengse groot dade (saad) uitgebrei te word nie. Jy 
kan met iets kleins begin, soos ‘n gebed of ‘n drukkie vir iemand. Jesus wil hê ons moet 
getrou wees in die klein dingetjies. Dit wat klein begin (‘n mosterdsaadjie) is groot in God 
se oë. Jy is nooit te klein of te jonk om vir sy koninkryk te werk nie.

In God se koninkryk sal ons eendag rus vind. Net soos die voëls rus gevind het in die 
mosterdboom se takke, sal ons ook in Sy koelte van liefde en genade rus.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	se	soort	saadjie	praat	hierdie	gelykenis	van?
•	 Hoe	weet	ons	uit	die	verhaal	dat	die	saadjie	‘n	groot	bos	word?
•	 Van	wat	is	die	klein	saadjie	‘n	simbool	of	teken?	(van	God	se	koninkryk).

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die mosterdsaadjie.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Het	jy	al	daaraan	gedink	dat	die	kleinste	ding	wat	jy	in	gehoorsaamheid	aan	die		 	
	 Here	doen,	in	iets	groots	kan	verander?
•	 Kan	jy	aan	‘n	voorbeeld	dink?

Lewensles

In God se oë is jy nooit te klein, jonk of onbelangrik om Sy koninkryk uit te brei nie.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons bid tot U en vra U om ons krag te gee om selfs in die kleinste optrede en 
dade getrou te wees aan U Woord.
Amen

Idees vir VET pret

Kom ons doop worsies in mosterdsous en proe hoe heerlik dit is.

Kreatiewe aktiwiteit

Maak mosterdpoeier met water aan tot dit ‘n verf vorm. Verf die takke van die 
mosterdboom daarmee. Laat die kinders aan hulle mosterdbome ruik. Dit kan ons herin-
ner aan die klein saadjie wat ‘n groot boom geword het.

Vers vir die week

Matteus 13: 32
“Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die 
tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.”

Net vir die lekker

Verdeel die klas in twee groepe. Hulle moet geblinddoek ruik aan iets en dit dan probeer 
identifiseer. Voorbeelde van waaraan hulle kan ruik is die volgende:
Teesakkies, koffiebone, kakao, suurlemoen, waspoeier, heuning, tamatiesous, vanilla 
essens, marmite, tandepasta, naeltjies, mint, grondboontjiebotter, jik, nartjies ens.



75



76

Die Gelykenis van die Huis op 
die Rots

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 7: 24 – 27
Lukas 6: 47 - 49

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Verskillende prentjies van huise/vertrekke/meubels
Gom
Skêre
A4 papier
Marie koekies
Bruin versiersel
Sjokolade sprinkels
Name van 5 plaasdiere op papiertjies. Een vir elke kind

Lesinhoud

Jesus het een aand teen ‘n berg opgeklim om te gaan bid. Hy het die hele aand daar in 
gebed deurgebring. Toe Jesus die volgende dag saam met Sy dissipels van die berg afkom, 
het hy op die vlakte gaan staan om met Sy volgelinge te praat. Baie mense het van oral oor 
na Hom toe gestroom om Hom te hoor preek en ook sodat Hy hulle siekes kon genees.

Toe vertel Jesus die volgende gelykenis. ‘n Man het op ‘n dag besluit om ‘n huis te bou. Hy 
het die huis se fondamente so diep gegrawe dat dit naderhand tot op die rotse was. Wat ‘n 
goeie besluit om sulke sterk fondamente te grawe, want hy was skaars klaar met die bou 
van die huis, toe daar ‘n groot storm uitbreek. Dit het aanmekaar gereën en gereën. Kort 
voor lank was daar massas water rondom sy huis, maar die huis het sterk gestaan en daar 
is geen blywende skade aangerig nie. Die huis se fondament was veels te sterk.

Jesus het gesê: “Mense wat luister na wat Ek sê, en dit doen , is verstandige mense.” Hulle 
is soos mense wat hulle huise op rotse bou.

Aan die ander kant is mense wat God se boodskap hoor, maar niks daaraan doen nie soos 
‘n man wat vining-vinnig ‘n huis wou bou. Hy het sommer die huis bo-op die sand gebou 
en niks moeite gedoen met fondamente nie. Toe die storm daardie huis tref, is die hele 
huis binne ‘n paar oomblikke uitmekaar geruk. Daar het net mooi niks van die huis oorge-
bly nie! Wat ‘n dom man. Sy hele lewe was op ‘n hoop sand gebou. Hierdie man se hele 
lewe gaan met die eerste krisis in duie stort en platval.

As julle God se woorde hoor en reg optree dan is jou lewe op ‘n stewige fondament ge-
bou. Jou lewenshuis gaan nie sommer met die eerste krisis inmekaarval nie. Jou lewe is 
gebou op die Ewige Rots – Jesus Christus.

22



77

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	het	gebeur	met	die	man	se	huis	waarvoor	diep	fondmente	gegrawe	is?
•	 Wat	het	gebeur	met	die	dom,	lui	huisbouer	se	huis?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die huis op die rots.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Waarna	dink	julle	verwys	die	“stormwater”	in	hierdie	storie?
•	 Wie	behoort	elke	Christen	se	rots	te	wees?
•	 Ken	jy	iemand	wat	deur	‘n	krisis	gegaan	het	en	wie	se	geloof	net	versterk	is?	Wat		 	
	 het	gebeur?

Lewensles

Jy het ook ’n keuse of jy jou hoop op Christus vestig of op valse gode.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons moet eerlik wees, krisisse en slegte ervarings is nie vir ons lekker nie. 
Dankie dat ons kan weet U dra ons deur elke gebeurtenis. Mag ons geloof elke dag 
versterk word omdat U ons Rots is.
Amen 

Idees vir VET pret

Ons gaan vandag rotskoekies maak. Versier ‘n marie koekie met bruin versiersuiker. Sprin-
kel bruin sjokolade sprinkels oor. Sorg altyd dat Jesus jou rots is!

Kreatiewe aktiwiteit

Vandag gaan ons ‘n collage maak van huise. Kinders kry elkeen ‘n paar bladsye en kan 
uitsny en plak wat hulle wil. In hierdie gelykenis het die een man ‘n baie mooi, sterk huis 
gebou	en	die	ander	man	sommer	‘n	ou	afskeep	huis.	Watse	soort	huis	is	vir	jou	mooi?

Vers vir die week

Lukas 6: 49
“Maar as iemand luister en nie doen wat Ek sê nie, is hy soos ‘n man wat sy huis bo-op die 
grond gebou het sonder ‘n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik 
ingestort, en daardie huis het een groot puinhoop geword.”

Net vir die lekker

Kies 5 plaasdiere (byvoorbeeld ‘n koei, vark, skaap, hoender en hond). Skryf hierdie naam 
op klein papiertjies. Een vir elke kind in die groep. Kinders moet nou rondgaan en die ge-
luid van die diere maak en so hulle ander groeplede opspoor. Die groep wat eerste al hulle 
lede bymekaar het, is die wenners. Die papiertjies kan ingeneem word, en die speletjie 
weer gespeel word as dit te gou gaan.
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Die Gelykenis van die Skat

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 13: 44

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Lekkertjies aan ‘n armband of halssnoer 
Kersboompies (reeds uitgesny). Drie vir elke maat
Stêrre
Gom
Lint
‘n Paar krone/papierbande met Bybelkarakters se name opgeskryf

Lesinhoud

Daar was toenemende onbegrip en verwerping van Jesus deur die Jode en nie almal het 
altyd Jesus se gelykenisse verstaan nie, maar vir Sy dissipels het hy dit verduidelik.

Jesus vertel toe nog ‘n gelykenis. Om God as jou Here te hê is so spesiaal dat dit  vergelyk 
kan word met iemand wat per ongeluk ‘n skat ontdek het. Op ‘n dag, vind ‘n arm arbeider 
toevallig ‘n skat wat baie waardevol was. Maar hierdie skat was in ‘n ander man se 
saailand! Die arm arbeider kon nie die skat vir homself vat nie, want die grond het nie aan 
hom behoort nie. Toe maak hy die skat weer mooi toe met grond en begin plannetjies 
maak.

Hy sou alles wat hy het (‘n totale oorgawe) in die stryd werp om hierdie skat te kry. Die 
man het al sy besittings gaan verkoop en met die geld het hy hierdie stuk grond wettiglik 
gekoop. Die skat was nou syne! Ai, wat se aardse rykdom en heerlikheid het op hom ge-
wag.

Om in God se heerlikheid te deel (die skat) moet ons ook bereid wees om alles anders in 
ons lewens op te gee.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wie	het	die	skat	gekry?
•	 Wat	doen	hy	toe?
•	 Hoeveel	van	sy	goed	moes	die	man	verkoop	ten	einde	die	saailand	te	koop?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die skat.” Plak dit nou op die regte plek in 
jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Wat	is	vir	jou	baie	kosbaar	in	jou	lewe?	
•	 Hoekom	is	dit	kosbaar?
•	 Wat	sou	jy	doen	as	jy	nou	so	‘n	waardevolle	skat	ontdek?
•	 Is	God	vir	jou	belangriker	as	geld?

Lewensles

Om Jesus as jou Here te hê, is meer werd as enige wêreldse skat.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons droom almal daarvan om skatte te ontdek en wat ons sal doen met al die 
geld as ons die lotery wen. Moenie dat ons die ware skat onder ons neuse miskyk nie, as-
seblief!
Amen 

Idees vir VET pret

As ons aan skatte dink, sien ons gewoonlik geld en juwele in ons gedagtes. Hier is ‘n lek-
kertjie armband/halssnoer om jou te herinner aan die grootste skat ooit – Jesus!

Kreatiewe aktiwiteit

Ons grootste skat is Jesus en ons gedenk sy geboorte op Kersfees. Ons gaan vandag ‘n 
versiering maak vir ons kersbome. Elke kind kry 3 verskillende groottes boompies. Dit 
word een bo op die ander geplak en versier met sterre. Plak ‘n lintjie agter aan, sodat dit 
opgehang kan word aan jou boom.

Vers vir die week

Matteus 13: 44
“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat wat in ‘n saailand onder die 
grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, 
gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop daardie land.”
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Net vir die lekker

Maak ‘n paar krone of papierbande en skryf verskillende Bybel karakters se name daarop 
neer. Kies ‘n maat wat voor die res van die groep moet kom sit met die kroon op. Hy mag 
nie sien wat daarop geskryf is nie. Hy mag nou aan die klas vrae vra om uit te vind wie hy 
is, maar hulle mag net ja of nee antwoord. Byvoorbeeld: 
Moses
Was	hy	in	die	OT	of	NT?	(Jammer,	net	ja	en	nee	antwoorde)
Is	dit	‘n	man?	Ja
Was	hy	in	‘n	put?	Nee
Was	hy	in	die	woestyn?	Ja
Was	hy	in	die	ark?	Nee
Hou aan totdat die maat reg raai. Gee nou ‘n volgende maat ‘n beurt.
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Die Gelykenis van die Dienskneg 
se Rol

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Lukas 17: 7 - 10

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

‘n Fles met tee
Koppies/bekertjies vir elke maat
Beskuit of koekies om in die tee te doop
‘n Klein vadoek of lappie vir elke maat
Uitgesnyde felt hartjies vir elkeen
Materiaal gom

Lesinhoud

Jesus vertel hierdie gelykenis om vir die dissipels te wys hoe hulle houding ten opsigte van 
hulle goeie dade en werke moes wees. In die uitvoering van hulle werk bestaan die gevaar 
vir die apostels dat hulle sal dink hulle moet geëer word. Jesus waarsku dat hulle geen 
aanspraak op hoogmoed het nie.

As jy ‘n werker aanstel om in jou tuin te werk, om vir jou kos te maak, in jou lande te werk 
of	jou	vee	op	te	pas,	sê	jy	vir	hom:	“Ag,	kom	rus	nou,	ek	kan	sien	jy	is	moeg	gewerk?”	
Nee, die baas van die werkers sal eerder sê: “Toe-toe, maak gou die kos klaar, sit ‘n skoon 
voorskoot aan sodat jy ‘n goeie indruk maak, en dan kom bedien jy my en my gaste. Ruim 
na die tyd op en eers daarna kan jy ‘n blaaskans vat en gou ietsie eet.”

Die dissipels se houding moet net soos die van ‘n slaaf wees. Iemand wat dus hard werk, 
nie net sommer huis toe kan gaan nie, ander mense en jou eienaar bedien en voortgaan 
om jou eienaar se wense uit te voer. Jesus is natuurlik die dissipels se eienaar! ‘n Baas 
smeek nie ‘n werker op sy knieë om net sy werk te doen nie. Net so moet ons, as Jesus se 
werkers, optree. Ons moet gelukkig wees dat Jesus ons gekies het om Sy werkers te wees. 
Dit is ons plig (en ons werk) om te doen wat Jesus, en God, van ons vra.

Wanneer die dissipels al hulle opdragte uitgevoer het, moet hulle besef dat hulle niks ver-
dien het nie. God beloon sy dienaars uit genade, en jy het nie ‘n aanspraak op ‘n beloning 
nie. Jou houding moet jou bereidwilligheid tot diens weerspieël.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	sal	die	baas	NIE	vir	‘n	werker	sê	nie?
•	 Hoekom	nie?
•	 Wie	se	werkers	is	ons	eintlik?
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Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die dienskneg se rol.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Watse	tipe	werker	wil	jy	eendag	wees?	(Noem	eienskappe	soos	lojaal,	getrou,	hard	 	
 werkend ens).
•	 Vir	wie	werk	ons	eintlik?

Lewensles

Alles wat ons as beloning vir ons werk vir God ontvang, is net uit genade. Ons verdien niks 
nie!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons kan so voorbarig wees deur goed te sê soos: Ek werk nie vir so min geld 
nie! Vir U wil ons verniet werk! Ons wil ywerig werk en onderdanig aan U wees.
Amen 

Idees vir VET pret

By	‘n	werk	kry	werkers	gewoonlik	‘n	tee	breek.	Wie	van	julle	is	lus	vir	tee	en	koekies?

Kreatiewe aktiwiteit

Elke kind kry ‘n stoflap en ‘n hartjie. Kom ons plak die hartjie in ‘n hoek van die stof lap-
pie vas. Dit is ‘n geskenk vir Mamma, om vir haar te wys ons doen graag vir haar (maar 
veral vir God) werkies. Ons doen ons werk met liefde in ons harte.

Vers vir die week

Lukas 17: 10
“So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is 
slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.”

Net vir die lekker

Ons gaan vandag ons eie geheime groepe vorm. Ons het ‘n beer span (een handdruk), ‘n 
skilpad span (twee handdrukke), ‘n wolf span (drie handdrukke) en ‘n olifant span (vier 
handdrukke). Besluit stilletjies in watter span jy wil wees. Julle gaan nou in die klas rond-
loop en mekaar met die hand groet. Gee mekaar beurte. Onthou, ons is tjoepstil. As jy 
iemand groet wat ook in jou span is, bly julle bymekaar en probeer ander spanlede kry. 
Wanneer almal in hulle spanne is, gaan sit die groepe bymekaar. Nou kan julle julleself 
aan mekaar voorstel en ook sê van watter skool julle is.



84

Die Gelykenis van die 
Ongenaakbare Skuldeiser

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 18: 21 - 35

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade geldstukkies
Werkkaart van ‘n leë sak
Potlode (Grys HB)

Lesinhoud

Op ‘n dag wou Petrus by Jesus weet: “Hoeveel keer moet ek iemand vergewe wat ver-
keerd	teenoor	my	optree?	Tot	sewe	maal?”	Die	Jode	en	Rabbi’s	van	die	Bybelse	tyd	het	
ander geleer dat selfs God iemand ‘n oortreding of sonde net drie maal sou vergewe. In 
hierdie gelykenis wil Petrus amper by Jesus spog deur te vra of hy iemand sewe keer moet 
vergewe. Jesus haal die wind heeltemal uit Petrus se seile deur te sê: Nie sewe keer nie, 
maar 70 x 7 keer! Moenie tel hoeveel keer jy iemand anders vergewe nie, vergifnis hou net 
aan en aan.

Toe vertel Jesus ‘n gelykenis vir sy dissipels om te verduidelik wat hy bedoel. ‘n Koning 
het sy boeke nagegaan om te kyk wie in die koninkryk hom wat skuld. Die koning kom toe 
met ‘n skok agter dat een van die amptenare hom verskriklik baie geld skuld. Dit is 
interessant om daarop te let dat die geld wat die man aan die koning geskuld het, on-
betaalbaar baie was. Die getal in die Griekse Bybel is die grootste numeriese getal wat in 
daardie tyd bekend was. Dit is soos wat ons vandag sal sê: “ontelbaar.” Die koning het 
eintlik die reg gehad om die man, sy vrou én sy kinders as slawe te verkoop om so van sy 
skuld terug te kry. Die vreesbevange amptenaar het op sy knieë voor die koning gesmeek 
om genade. “Gee my ‘n laaste kans!”

Hy	belowe	aan	die	koning	om	die	skuld	terug	te	betaal.	(Dink	jy	dit	was	moontlik?)	Die	
koning se hart het sag geword toe hy die man se houding sien en hy het besluit om sy 
skuld af te skryf. “Gaan maar huis toe – jy het niks meer skuld nie.”

Wat ons opval is dat die koning tien teen een hierdie man alreeds ‘n paar keer moes oor-
gesien het, anders sou hy nie so baie skuld kon opbou nie. Hierdie koning gee die man nie 
net wat hy vra nie, maar nog meer. Die man vra vir uitstel, maar die koning skeld hom vry. 
Sy skuld was eintlik so groot, dat daar geen einde aan sy straf sou wees nie. Ons sondes 
is so groot dat sou God ons straf, daar ook geen einde aan ons straf sou wees nie. Die hel 
sou ons almal se voorland gewees het.

Toe die man by die paleis uitstap, loop hy ‘n kennis raak wat hom ‘n klein bedrag geld 
skuld. Hy gryp toe die ou aan die keel en skree: “Betaal my wat jy skuld.” Die man kon nie 
dadelik sy skuld betaal nie, en maak nie saak hoe hy gesmeek het nie, die amptenaar het 
hom dadelik in die tronk laat gooi oor sy skuld.
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Hierdie man kon nie sy medeburger vergewe nie al het hy met PRESIES dieselfde woorde 
by hom gesmeek as wat hy minute tevore self voor die koning gesmeek het. Ek wonder 
hoekom?	Dalk	het	hy	gedink	hy	het	op	‘n	manier	kwytskelding	verdien,	maar	nie	die	ander	
man nie. Sy skuld by die koning was 600 000 maal groter as die ou wat hom iets geskuld 
het. Dit is soos R20 miljoen teenoor R9 000! R9 000 was ongeveer ‘n arbeider se loon vir 
100 dae en dit was hoeveel die skuld van die tweede man was. 

Werkers van die koning het gesien wat gebeur en vir die koning daarvan gaan vertel. Die 
koning het dadelik die man laat roep: “Ag nee, jou skobbejak! Skaam jou! Omdat jy my 
om genade gesmeek het, het ek jou skuld afgeskryf, maar kyk wat gaan staan en doen 
jy!” Die koning was so vies dat hy daar en dan die man in die tronk laat stop het, waar hy 
gemartel is.

God koppel sy vergifnis aan ons aan ‘n voorwaarde: Jy moet ander vergewe. God sal pre-
sies soos hierdie koning optree as ons nie ander mense volkome vergewe nie. God sal ons 
egter altyd geleenthede gee tot bekering. Sy liefde kan nie met getalle gemeet word nie. 
Een mens het nie meer sonde as ‘n ander nie! 

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoeveel	keer	het	die	Rabbi’s	geleer	moet	jy	iemand	vergewe?
•	 Hoeveel	keer	sê	Jesus	moet	ons	ander	vergewe?
•	 Het	die	eerste	amptenaar	baie	geld	geskuld?	Hoe	weet	ons	dit?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die ongenaakbare skuldeiser.” Plak dit 
nou op die regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Meet	jy	soms	jou	sondes	aan	ander	mense	s’n	en	dink:	Ag,	ek	is	nie	so	sleg	nie?		 	
 (Onthou, dan is jy net soos hierdie amptenaar!).
•	 Hoeveel	keer	het	God	jou	al	vergewe?
•	 Is	daar	mense	in	jou	lewe	wat	jy	moet	vergewe	of	vir	wie	jy	moet	jammer	sê?

Lewensles

Jy het elke dag God se vergifnis nodig. Onthou dat God se vergifnis ‘n voorwaarde het – jy 
moet ander vergewe.

Ons gebed vir vandag

Gee vandag ‘n geleentheid tot stil gebed sodat elke kind spesifiek voor die Here kan bely 
en om vergifnis smeek. 
Amen

Idees vir VET pret 

Suur lekkertjies om ons te herinner dat ander mense soms iets “suurs” of iets slegs 
teenoor ons doen.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van ‘n groot, leë beursie. R5 munte vir elke kind. Plaas jou geldstukkie onder 
die papier en krap die beeld af met jou potlood. Maak jou beursie vol met munte. Selfs al 
skuld iemand jou ontelbaar baie, moet jy hulle vergewe. Hoeveel geld het jy in jou beursie 
geteken?	Hoeveel	is	70	x	7?
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Vers vir die week

Matteus 18: 22
“Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie sewe keer nie, maar selfs sewentig maal sewe 
keer?”	(Die	vraag	was:	Hoeveel	keer	moet	ek	my	broer	vergewe	as	hy	iets	verkeerds	teen	
my	doen?)

Net vir die lekker

Die groep sit in ‘n sirkel. As jy die koning in hierdie verhaal was, en jy kon een wet maak, 
wat	sou	dit	wees?	Moenie	aan	groot	goed	dink	soos	wêreld	vrede	nie,	eerder	iets	kleins	
wat jou lewe lekkerder sal maak, soos langer pouses by die skool, of geen broccoli. Elke 
maat	kry	‘n	beurt.	Wie	dink	julle	het	die	beste	nuwe	wet	gemaak?
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Die Gelykenis van die Saad 
wat Groei

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Markus 4: 26 - 29

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Boontjieslaai
‘n Klein bakkie/papierbordjie of piering vir elke maat (hulle hou dit)
Boontjie pitte
Watte sirkels 
Papier en penne vir elke kind

Lesinhoud

Jesus sê dat God se nuwe wêreld vergelyk kan word met ‘n man wat saad saai. Die saad 
kom op en groei vanself terwyl die boer aangaan met sy gewone lewe van werk, slaap en 
opstaan. Hoekom die saad opkom, weet die boer nie regtig nie. Hy weet net: Dis wat ge-
beur! Eers is daar net ‘n piepklein halm, dan word dit groter, dra vrugte en lewer 
uiteindelik ‘n oes. Wanneer die oes reg is, samel die boer die vrugte in.

Die boodskap wat Jesus met hierdie gelykenis bring is dat God se nuwe wêreld nader 
gekom het met Jesus se koms na die aarde. God se koninkryk is reeds hier, maar die 
mense moet nog vrugte dra en ryp word vir die oes (die oordeelsdag). God se koninkryk 
het klein begin op aarde met Jesus se koms, maar dat dit groei, is verseker. Mense van 
oral oor die aarde gaan by hierdie koninkryk ingesluit word. Jesus wou nie op hierdie 
stadium te duidelik met die mense hieroor praat nie, want hulle kon dit nog glad nie ver-
staan nie. Jesus bring God se nuwe wêreld na ons toe – Hy saai die koninkryk se saad. Die 
koninkryk moet hier op aarde groei en toeneem en met Jesus se wederkoms sal die oes 
ingesamel word (die gelowiges bymekaar gemaak word).

Die saaier (Jesus) het die saad gesaai (God se woord verkondig) maar hy kan niks doen 
aan die ontkiem en die groei van hierdie saad nie. Die saaier (Jesus) is nie sorgeloos nie, 
maar die saad moet vir ‘n ruk aan hulleself oorgelaat word. Die saad ontwikkel geleidelik 
totdat dit reg is vir die oes. Die oestyd verwys na die oordeelsdag – tot dan brei God se 
wêreld op aarde net uit!

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	doen	die	saaier?
•	 Wie	is	die	saaier	eintlik?
•	 Wat	gebeur	as	die	oes	ryp	is?
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Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die saad wat groei.” Plak dit nou op die 
regte plek in jou Odosboek in.

Besprekingspunte

•	 Weet	ons	wanneer	die	tyd	vir	‘n	ryp	oes	daar	is?	(Nee,	glad	nie).
•	 Dink	jy	daar	is	nog	daagliks	mense	wat	Jesus	as	Verlosser	aanneem?	(Ja).
•	 Wat	kan	maak	dat	iemand	nie	reg	is	vir	die	oordeelsdag	nie?

Lewensles

God verwag van ons om Sy Woord te verkondig, moenie bekommerd wees of mense gaan 
luister nie. Dit is God wat die saad laat groei.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons wil graag ontkiem en vrugte dra vir U. Wees ons genadig en laat ons asse-
blief groei in geloof en dade.
Amen 

Idees vir VET pret

Ons gaan vandag proe hoe proe boontjies. Bring ‘n klein bietjie boontjieslaai en laat almal 
kans kry om te proe (Moenie boontjies nog in die blikkie bring nie, anders dink kinders dit 
is waar dit vandaan kom!)

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan boontjie sade laat ontkiem. Gee aan elke kind ‘n klein bakkie (melkbottel 
proppe kan ook werk), twee ronde wattetjies en twee boontjie sade. Verduidelik wat saad 
nodig het om te groei (sonlig, water en grond). Vir ontkieming het ons boontjie water en 
sonlig nodig. Maak die wattetjies nat, sit die boontjiesaad binne in en maak weer toe. Bêre 
dit in ‘n sonnige hoekie in jou kamer. Volgende week sal ons hoor wie se boontjies het 
begin groei.

Vers vir die week

Markus 4: 29
“En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is.”

Net vir die lekker

Gee aan elke maat ‘n papier. Hulle moet groot hulle eie name, in die middel, hierop neer-
skryf. Maats beweeg tussen die ander en moet dan, soos ‘n blokkiesraaisel, ander name 
invoeg, met die hulp van die spesifieke maat. Wanneer die tyd verby is, moet almal sê 
hoeveel maats se name hulle opgeskryf het. Die een met die meeste name wen.

Byvoorbeeld:
       
    W    I L H E L M
      N           A
      G            R E T H A
      E            K    L
                  U    T
                    S    A
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27Die Gelykenis van die Visnet

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Matteus 13: 47 - 50

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Malvalekker vissies
Strooitjies
Verf
Werkkaart van visse
A4 papier
Gom
Inkleurkryte

Lesinhoud

Jesus vertel ‘n gelykenis oor visvang aan sy dissipels. Onder hulle was ‘n hele paar visser-
manne, so hulle het hierdie gelykenis goed verstaan.

Jesus sê: Julle weet mos allerhande soorte vis word met nette in die meer van Galilea 
gevang,	nè?	En	meestal	word	treknette	gebruik.	‘n	Treknet	was	‘n	groot	net	wat	met	‘n	
boot die see ingeneem is en daarna, wanneer die net vol was, is dit met toue terug na die 
kant toe getrek.

Aan wal sorteer die vissermanne dan al die visse in die net. Die vis wat geëet kan word, 
word eenkant gesit, maar die ander word sommer weggegooi. Onthou, met so ‘n treknet is 
daar dikwels klomp gemors ook in die net.

In hierdie verhaal verwys die net wat vol geword het na die oordeelsdag.

Op die laaste dag sal God se oordeel die slegte mense tref. Hy sal maak soos die visser-
manne en die “slegte visse” sommer eenkant gooi. Tot dan moet die nette nog uitgesprei 
word en mense moet vertel word van God se redding. Jesus se dissipels het die 
gelykenis goed verstaan. Hulle het geweet dit beteken die mense wat met die oordeelsdag 
reg gelewe het, sal by God staan, maar vir die slegte mense, wat nie vir God omgegee het 
nie, wag die hel. Alle geskreeu en gekerm van pyn sal dan verniet wees.

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoe	word	daar	in	hierdie	gelykenis	vis	gevang?
•	 Wanneer	word	die	net	ingetrek?	(Wanneer	hy	vol	is).
•	 Wat	gebeur	met	die	eetbare	visse?

Plakkers

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die visnet.” Plak dit nou op die regte plek 
in jou Odosboek in.
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Besprekingspunte

•	 Watter	tipe	visse	is	in	die	net	by	jou	skool?	(goeies	en	slegtes).
•	 Hoe	lyk	die	slegte	“visse”	in	jou	skool?	(hulle	vloek,	rook,	drink,	is	
 ongehoorsaam..).
•	 Dink	jy	jou	lewe	is	vandag	reg	sou	dit	die	oordeelsdag	wees?

Lewensles

Ons moet Jesus toelaat om ons lewens te kom oorneem en Sy wil te laat geskied.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons wil vissers wees van mense! Ons wil ander mense “vang” vir U koninkryk. 
Help ons om vreesloos te wees wanneer ons ander van U vertel.
Amen 

Idees vir VET pret

Ons gaan vandag malvalekker vissies eet om ons te herinner om vissers van mense te 
word.

Kreatiewe aktiwiteit

Gebruik verf en jou strooitjie en blaas jou bladsy vol waterplante. Kleur die vissies in, sny 
dit uit en plak hulle op jou waterplante.

Vers vir die week

Matteus 13: 48
“As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in die 
mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg.”

Net vir die lekker

Elke kind kry ‘n klein stukkie papier. Skryf iets op hierdie papiertjie neer wat jy dink nie-
mand van jou weet nie. Al die papiertjies word nou in ‘n bakkie gegooi. Die maats sit in ‘n 
sirkel op die mat. Die eerste maat trek ‘n papiertjie, lees wat daarop staan en probeer raai 
watter maat dit is. As hy reg raai, kry hy nog ‘n beurt. As hy verkeerd is, kan die volgende 
maat raai. Hou so aan totdat almal ‘n beurt gehad het.
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Resepte vir Odos lesse

Ongekookte, sagte klei

Bestanddele
2 koppies koek -of broodmeel
½ koppie sout
1 T olie
Voedselkleursel

Metode
1. Meng water en olie saam
2. Meng met die meel en sout.
3. Knie totdat mengsel soos brooddeeg lyk
4. Voeg klein bietjie water by indien nodig
5. Sit die voedselkleursel by
6. Knie totdat kleursel eweredig ingemeng is met deeg
7. Sit die klei in ‘n lugdigte plastiekhouer

Gekookte sagte klei

Bestanddele
2 koppies koekmeel
5 T kremetart
1 koppie sout
2 koppies water
5 T olie
Voedselkeursel

Metode
1. Meng al die bestanddele saam
2. Roer oor hoë hitte met ‘n houtlepel totdat die bestanddele aan die lepel begin klou
3. Verlaag die temperatuur van die stoof
4. Hou aan roer todat die regte dikte vir die klei verkry is
5. Knie vir so 2 minute
6. Bêre die klei in ‘n lugdigte plastiekhouer


