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4. Langs my pad ontmoet ek my naaste  

 

Oorhoofse tema  

Wie is my naaste? Waar ontmoet ek my naaste? Wat het ons met mekaar te 
doen?  

 

Opmerking: In hierdie verhaal is daar ŉ vreemde ommekeer. Die Joodse 
wetgeleerde wat na Jesus toe gekom en gevra het wie sy naaste is, is op die 
ou end “die man langs die pad”, en die een wat die slagoffer gehelp het, was 
ŉ Samaritaan, iemand wat deel was van die groep mense van wie die Jode 
glad nie gehou het nie.  

Lees eers Lukas 9:51-55 om die verhouding tussen die Jode en die 
Samaritane beter te verstaan.  

Ons speel in hierdie ontmoeting tussen twee gedagtes: “Ek moet soos 
die Samaritaan optree,” en: “Daar is Samaritane wat aan mý goeddoen.”  

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 10:25-37. 
� Lees Lukas 9:23 as die vers om in hierdie ses Sondae in Lydenstyd te 

memoriseer (Sondag 2). 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Mense wil altyd oor godsdiens redeneer. Miskien soek ons ook soms na 
uitkomkanse om nié te doen wat ons weet ons moet doen nie. Of dalk het 
ons regtig belangrike vrae. Die vraag wie ons naaste is, duik deur al die jare 
kort-kort op. 

2. Jesus was nie bang om te praat oor die probleme wat Hy rondom Hom 
gesien het nie. Hy het stories, of gelykenisse, gebruik om dieper dinge te 
verduidelik. Hy is gesalf om die saad van die Woord te saai, soos die saaier 
sy saad saai. (Hy is as profeet gesalf; vgl verlede week se “Hoor”-gedeelte.) 
Die probleem van die slegte verhouding tussen die Jode en die Samaritane 
staan hier midde-in Jesus se gelykenis. Ons durf daarom ook nie slegte 
verhoudings tussen die verskillende groepe in ons land, wat nie van mekaar 
hou nie, ignoreer nie. Ons kan hierdie ontmoeting gebruik om die kinders 
daaroor te laat praat. 

3. Liefhê beteken doen. “Gaan maak jy ook so” (Luk 9:37). Die hoofboodskap 
van die Bybel is om God en ons naaste lief te hê. Dit is nie moeilik om dit 
raak te sien nie en dit is maklik om oor liefde te praat. Dit is moeiliker as 
ons vra: Vir wie is ons lief? Die heel moeilikste is egter die opdrag: “Gaan 
maak jy ook so.” 
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4. Die momente in hierdie gelykenis is: Redeneer � Wie? � Gaan maak jy 
ook so. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Paneel 6: Konsentreer op die prentjies onderaan die paneel – die saaier, 
die broodjies en die vissies, en die doringkroon met die geldsak daarby 
(herhaling). 

2. Twee magnete wat mekaar aantrek of wegstoot wanneer die verskillende 
pole na mekaar toe gedraai word. Jy kan ook prente gebruik van groepe 
mense wat veg of oorlog maak of van twee mense wat baklei (enige vorm van 
vyandigheid). 

3. ŉ Kaart van Israel met Samaria daarop aangedui. 

4. Die woorde van Lukas 9:23 op los papiertjies geskryf. Elke woord op ’n 
papiertjie. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ Paar klein magnete (sommige 
kombuiskaste se deure het magnete 
wat dit laat toe bly) 

1. ŉ Paar klein magnete (sommige 
kombuiskaste se deure het magnete 
wat dit laat toe bly) 

2. Vetkryte of kleurpenne, verkieslik 
groen  

2. Kleurpenne 

3. Die prent van die Samaritaan, 
aangebring op paneel 6. 

3. Die prent van die Samaritaan, 
aangebring op paneel 6. 

 

Die storie  

 

Begin  

Wys die prente wat vyandigheid, rusies, oorloë of gevegte uitbeeld en praat 
daaroor sonder om kant te kies. Gebruik dan die magnete om te wys dat 
hulle mekaar wegstoot as hulle op ŉ sekere manier na mekaar toe gedraai 
word. Hou elke magneet styf vas sodat hulle nie self kan omspring nie. 

Verduidelik dan: As ek hierdie twee magnete só vashou, lyk dit of 
hulle groot vyande is. Hulle stoot mekaar weg. Ons praat ook soms van iets 
wat vir ons afstootlik is. Dit beteken ons hou nie daarvan nie. Dit lyk of die 
magnete mekaar altyd sal wegstoot, maar dit is eintlik maklik om hulle van 
mekaar te laat hou. Jy moet die een net omdraai. (Wys vir die kinders hoe 
dit werk.) 
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Kyk nou weer na die prente wat ek saamgebring van die mense wat 
nie van mekaar hou nie. Dit lyk of hulle mekaar wegstoot soos die magnete 
mekaar weggestoot het. (Wys weer die prente wat jy saamgebring het. Vra 
die kinders wat hulle sien.) 

Die magnete kon egter leer om van mekaar te hou omdat ek een van 
hulle omgedraai het. Dit is amper hoe vandag se storie werk. 

Kom ons begin met ŉ bietjie agtergrondinligting. Toe Jesus op aarde 
was, was daar groepe mense wat mekaar weggestoot het. Twee van hierdie 
groepe was die Jode en die Samaritane. Sommige geleerdes dink die 
Samaritane het só ontstaan: Lank voordat Jesus as mens aarde toe gekom 
het, is die Jode deur hulle vyande in ŉ oorlog verslaan en weggeneem na ŉ 
vreemde land. Ons sê hulle was in “ballingskap”. Baie van die Israeliete was 
slawe in die vreemde land. In hierdie tyd het die heersers oor hulle ander 
mense laat woon in die plekke van waar die Jode gekom het. Ook in die 
omgewing van Samaria het hulle vreemde mense laat woon, wat toe getrou 
het met die Joodse mense wat nie as slawe in ballingskap weggevoer is nie. 
Toe die Jode terugkom en hierdie vreemde mense in hulle ou dorp Samaria 
kry, was dit vir hulle “afstootlik”. Die Samaritane het ook niks van die Jode 
gehou wat teruggekom het en weer op hulle ou plekke wou woon nie. 

Hoe die Samaritane ook al ontstaan het, ons weet vandag die Jode en 
die Samaritane het mekaar in die tyd van die Nuwe Testament afstootlik 
gevind. Kom ons lees meer hieroor. 

Lees of vertel Lukas 9:51-55 en wys vir die kinders op die kaart waar 
Samaria is. 

Vra dan: Watter groepe mense in ons dorp hou nie van mekaar nie?  

 

Hoor  

Een van die mense wat baie goed geweet het wat alles in die eerste paar 
boeke van die Bybel geskryf staan, het eendag met ŉ strikvraag na Jesus toe 
gekom. Hy wou vir Jesus met sy slim vrae vasvra. Hierdie man is ŉ 
wetgeleerde genoem, want hy het presies geweet wat die boeke van die Ou 
Testament sê. Kom ons lees nou hierdie bekende verhaal. 

 

� Moment 1: Lees Lukas 10:25-29 

 

Nota  
Hou die antwoorde kort. Die kinders moenie te veel hierop uitbrei nie. Jy 
kan ook vrae vra oor groepe in die skool (of skole) wat nie van mekaar hou 
nie, of oor die gevoel wat daar is tussen sportspanne en ander groepe wat 
met mekaar meeding. 
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Opmerking: Terwyl jy die verhaal lees, maak van plek-visualisering gebruik. 
Dink voor die tyd mooi oor jou lokaal en die verhaal wat jy gaan lees of 
vertel. Maak Jerusalem byvoorbeeld agter in die lokaal en Jerigo by die deur 
(as die deur voor in die lokaal is). Besluit in jou gedagtes waar die rowers die 
man kon aangeval het, en waar die “helpers” anderpad verby kon geloop het. 
Terwyl jy die gelykenis lees, kan jy hierdie plekke dan met jou hand uitwys. 
Jy kan selfs met die Bybel in jou hand rondloop en op hierdie plekke gaan 
staan terwyl jy daardie spesifieke deel van die verhaal lees. 

 

 

Die eerste vraag van die wetgeleerde was baie maklik om te beantwoord. 
Jesus het ŉ bekende vers uit die Ou Testament (Deut 6:5) gebruik om die 
slim man te antwoord. Die wetgeleerde se tweede vraag was egter baie 
moeiliker. In Levitikus 19:17-18 staan daar jy mag nie haatdraend wees 
teenoor (altyd kwaad bly vir) jou volksgenoot nie. Jou volksgenoot is dié 
mense wat aan dieselfde volk as jy behoort. Daar staan: “Jy mag nie wraak 
neem of ’n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself.” Die strikvraag van die wetgeleerde was amper iets soos: “Is 
álmal my naaste, of net die mense wat deel van my volk is?” 

Dit was toe dat Jesus sy mooi gelykenis begin vertel het. In sy 
gelykenis is daar ŉ paar soorte mense. Kom ons noem hulle eers op. Dit lyk 
of almal Jode was, behalwe een: 

Daar was … 

1. ŉ man … ŉ Jood. 

2. ŉ priester … ŉ Jood wat in die tempel in Jerusalem gewerk het en wat nie 
aan sekere dinge, soos lyke, mag geraak het nie. 

3. ŉ Leviet … ook ŉ Jood wat sekere take by die tempel gedoen het. 

4. ŉ Samaritaan … nie ŉ Jood nie. 

 

 

� Moment 2: Lees Lukas 9:29-37 

Lukas 9:33 begin met die woord “maar”. Dit wys vir ons die Samaritaan was 
anders as die ander twee mense wat by die slagoffer verbygekom het. Hy was 
die een met deernis in sy hart. Die olie (9:34) was soos salf en wyn (alkohol). 

Nota  
Jy kan ook ŉ kaart met Jerusalem en Jerigo daarop aangedui, gebruik. 

Nota  
Bring die barmhartige Samaritaan aan op paneel 6. 
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Dit kon gebruik word om kieme dood te maak. ŉ Herberg was soos ŉ 
gastehuis. 

Kom ons dink weer oor die wetgeleerde wat vir Jesus die vraag gevra 
het. Sê nou hy moes in een van die ander karakters in die gelykenis se 
skoene gaan staan en sê: “Ek is soos hierdie man,” in wie se skoene sou hy 
klim? Die rowers s’n? Die man wat langs die pad gelê het s’n? Miskien … Die 
priester s’n? Ja, maar nou lyk dit nie reg nie. Die Leviet s’n? Ja, maar in die 
storie is dit ook nie reg nie. Die Samaritaan s’n? Nee, hierdie wetgeleerde 
wou dit nie doen nie, maar dit was die enigste regte skoene vir hom. Hy was 
soos die magneet wat die ander magneet weggestoot het, maar Jesus was 
soos die groot hand wat hom omgedraai en gesê het: Nie wegstoot nie, maar 
aantrek! 

Jesus het nie verder gepreek nie. Hy het net die gelykenis vertel en toe 
ŉ vraag gevra: “Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat 
onder die rowers verval het?” (9:36). Die wetgeleerde se antwoord was: “Die 
man wat aan hom medelye bewys het” (9:37). Medelye beteken “saam 
swaarkry” (mede = saam; lye = ly of swaarkry). 

Saam swaarkry … Ons is nou in Lydenstyd. Jesus vertel hier vir ons ŉ 
storie om ons uit te stuur na mense wat swaarkry. Ons kan saam met hulle 
swaarkry. Ons stap tot in hulle swaarkry en help hulle om daaruit los te 
kom. 

 

� Moment 3: Lees weer Lukas 9:37 

Die wonderlikste wat gewoonlik gebeur wanneer ons “ook so gaan maak”, is 
dat ons self geseën word deur dié mense wat ons eers nie as ons naaste 
beskou het nie. Dit is asof Jesus ons hier by die diepkant ingooi met die 
woorde: “Gaan maak jy ook so.” 

 

Dink  

Sê nou jy is ŉ seun en moet in ŉ meisie se skoene gaan staan om te ervaar 
hoe haar lewe is. Veronderstel jy moet gaan staan in die skoene van een van 
die spanne wat julle “vyand” op die sportveld is. Of jy moet in die skoene van 
die armste mense in jou dorp gaan staan, of in een van jou onderwysers se 
skoene, die een van wie jy die heel minste hou. Hoe maklik is dit vir jou om 
in iemand anders se skoene te gaan staan? 

 

Leef  

Daag jouself uit. Probeer ŉ week lank die volgende doen: As jy iemand sien 
van wie jy of jou familie nie hou nie, raak stil en klim in jou gedagtes in 
daardie mens of mense se skoene. Dink hoe jy sou voel, wat jy sou sê en wat 
jy sou doen as jy hulle was. Wanneer jy leer om só te leef, leer jy om medelye 
met ander te hê, om saam met hulle swaar te kry. Dit is wat Jesus gedoen 
het toe Hy mens geword het. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Teen hierdie tyd ken die groep mekaar al. Begin nou met ŉ nuwe proses: 
Elke week kry twee groeplede kans om te vertel van iets wat die afgelope 
week met hulle gebeur het, of om te sê waarna hulle in die komende week 
uitsien. 

 

Wegspring  

Voordat ons vandag begin, gaan ons eers ŉ vers wat ons ŉ vorige keer gelees 
het saam hardop opsê. Volg hierdie stappe: 

1. Die leier sê die vers twee keer op. 

2. Gee nou vir elke groeplid ŉ stukkie van die vers. Laat hulle dit in volgorde 
opsê. 

3. Laat almal die vers weer saam hardop opsê. 

4. Laat die groep vir elke stukkie van die vers ŉ handgebaar uitdink en sê 
dit weer saam op. 

 

Lukas 9:23 

“As iemand  

agter My  

aan wil kom, 

moet hy  

homself verloën, 

elke dag  

sy kruis opneem 

en My volg.” 

 

 

 

Nota  
Hou goed boek en sorg dat almal in die volgende drie weke ŉ beurt kry om 
te vertel. Luister aandagtig na wat die groeplede sê. As daar iets is 
waarvoor julle wil bid nadat ŉ kind iets met die groep gedeel het, kan julle 
onmiddellik na sy of haar verhaal vir hom of haar bid. Hou die gebede 
kort. 
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Magneet-speletjie  

1. Kyk weer saam na die magnete wat mekaar wegstoot en aantrek. Herhaal 
die woorde: wegstoot en aantrek. 

2. Kan magnete mekaar aantrek, wegstoot of laat beweeg wanneer die een 
onder die tafel se blad en die ander een bo-op die tafel is? (Dit kan ook met 
een sterk magneet en ŉ klein stukkie yster werk. Jy kan ook ŉ stuk karton 
hiervoor gebruik.) 

 

Vra nou die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Watter twee woorde het die magnete ons geleer? (Wegstoot en aantrek.) 

2. Van watter soort mense sukkel jy om te hou? (Watter mense vind jy 
“afstootlik”?) 

3. Hoe kan jy begin hou van iemand van wie jy nie hou nie of met wie jy glad 
nie kliek nie? (Dalk kan jy elke dag vir hom of haar bid of vriendelik wees 
met hom of haar. Enige ander planne?) 

4. Gaan dit moeilik of maklik wees om van wegstoot na aantrek te verander? 

 

Wonder  

1. Wat dink jy het gebeur met die wetgeleerde wat vir Jesus met ŉ vraag 
wou vasvra toe Hy sy gelykenis klaar vertel het? Stel jou voor die wetgeleerde 
kom by die huis. Wat dink jy sal hy vir sy vrou sê? 

2. Onthou julle nog wat die dissipels met die Samaritaanse stad wou doen? 
(Luk 9:54). Wat dink jy het hulle vir mekaar gesê toe hulle later ŉ bietjie 
eenkant gekom het en Jesus nie by hulle was nie? 

 

 

Werksaam  

1. Gaan na die werkboek en volg die paadjies op die tekening (bl 22). Watter 
een van hierdie drie paadjies is die Samaritaan se pad? Trek dié paadjie met 
ŉ groen kryt na. 

Nota  
Doen ŉ paar vinnige eksperimente en bêre dan die magnete sodat die 
kinders dit nie meer kan sien nie.  

Nota  
Luister na hulle antwoorde. Vra telkens: “Wat dink julle van hierdie 
antwoord?” Leer hulle om saam te dink en mekaar se gedagtes aan te vul. 
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2. Draai die gesiggies om en kyk wat gebeur. Soms stoot iemand jou weg, 
maar dalk kan jy dit “omkeer” sodat julle vriende kan word. Teken nog sulke 
magneetprentjies in die leë blokkies in jou werkboek (bl 22). Hou Aantrek 
teen Aantrek. Die gesiggies moet reg en vriendelik wees. 

 

 

3. Aktiwiteit vir groepe met ses of meer lede: Laat elke kind ŉ maat kies. Die 
pare gaan staan dan in ŉ kring. Die twee maats kyk na mekaar toe en staan 
met hulle rug na die volgende paar gedraai. Laat almal nou hardop sê: “Ek 
hou baie van jou.” Almal draai nou om. Laat hulle weer sê: “Ek hou baie van 
jou.” 

 

Wegstuur  

Gaan maak vir jou ŉ paar magneet-mense by die huis. Knip elkeen uit en 
skryf jou familie en/of vriende se name op jou magneet-mense neer. Jy kan 
ook ander mense se name gebruik. Plak jou gesiggies met wondergom teen 
jou spieël vas en wys vir iemand hoe dit werk.  

Elke oggend wanneer jy in die spieël kyk, maak seker die regte kante 
is steeds na mekaar toe gedraai. Of het julle gevoelens verander? Verander 
die magneet-mense dan sodat hulle wys hoe jy en die ander mense teenoor 
mekaar voel. Wanneer jy dit klaar gedoen het, kan jy bid vir die mense wie 
se name op jou magneet-mense staan. 

Laat die groep weer in hulle pare na mekaar draai. Nooi hulle om een 
sin vir mekaar te bid.

Nota  
Luister hóé hulle hierdie woorde sê, veral die tweede keer. Wanneer een van 
hulle sukkel om dit te sê, of dit nie wil sê nie, kan julle gerus ŉ bietjie 
daaroor praat. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Vertel vir mekaar wat die afgelope week gebeur het, of waarna julle in die 
komende week uitsien. (Sorg dat almal in die groep op die ou end ŉ beurt 
kry om iets met die ander te deel.) 

 

 

Wegspring  

Voordat ons vandag begin, gaan ons eers die vers wat ons die vorige keer 
geleer het saam hardop opsê. Volg hierdie stappe: 

1. Die leier sê die vers twee keer op. 

2. Gee nou vir elke groeplid ŉ stukkie van die vers. Laat hulle dit in volgorde 
opsê. 

3. Laat almal die vers weer saam hardop opsê. 

4. Laat die groep vir elke stukkie van die vers ŉ handgebaar uitdink en sê 
dit weer saam op. 

 

Lukas 9:23 

“As iemand  

agter My  

aan wil kom, 

moet hy  

homself verloën, 

elke dag  

sy kruis opneem 

en My volg.” 

 

Magneet-speletjie  

1. Kyk weer saam na die magnete wat mekaar wegstoot en aantrek. Herhaal 
die woorde: wegstoot en aantrek. 

Nota  
Hou mooi boek van watter kinders reeds ŉ beurt gekry het. Gee elke keer 
vir twee ander groeplede ŉ beurt. 
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2. Kan magnete mekaar aantrek, wegstoot of laat beweeg wanneer die een 
onder die tafel se blad en die ander een bo-op die tafel is? (Dit kan ook met 
een sterk magneet en ŉ klein stukkie yster werk. Jy kan ook ŉ stuk karton 
hiervoor gebruik.) 

 

Vra nou die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Watter twee woorde het die magnete ons geleer? (Wegstoot en aantrek.) 

2. Van watter soort mense sukkel jy om te hou? (Watter mense vind jy 
“afstootlik”?) 

3. Hoe kan jy begin hou van iemand van wie jy nie hou nie of met wie jy glad 
nie kliek nie? (Dalk kan jy elke dag vir hom of haar bid of vriendelik wees 
met hom of haar. Enige ander planne?) 

4. Gaan dit moeilik of maklik wees om van wegstoot na aantrek te verander? 

 

Wonder  

1. Wat dink jy het gebeur met die wetgeleerde wat vir Jesus met ŉ vraag 
wou vasvra toe Hy sy gelykenis klaar vertel het? Stel jou voor die wetgeleerde 
kom by die huis. Wat dink jy sal hy vir sy vrou sê? 

2. Onthou julle nog wat die dissipels met die Samaritaanse stad wou doen? 
(Luk 9:54). Wat dink jy het hulle vir mekaar gesê toe hulle later ŉ bietjie 
eenkant gekom het en Jesus nie by hulle was nie? 

 

Werksaam  

1. Gebruik die bladsy in die werkboek (bl 15) om Lukas 9:23 aan te leer of te 
hersien. 

2. Kyk in jou werkboek na die pyl op bladsy 17. Onderstreep die volgende 
woorde: Loop verby die nood. 

3. Voltooi die volgende vrae deur die ontbrekende woorde in te vul. Skryf 
dan die letters in die blokkies neer en skommel dit totdat dit ŉ woord vorm. 
Vul hierdie woord in die blokkies by die hartjie in. 

Nota  
Luister na hulle antwoorde. Vra telkens: “Wat dink julle van hierdie 
antwoord?” Leer hulle om saam te dink en mekaar se gedagtes aan te vul. 

Nota  
Doen ŉ paar vinnige eksperimente en bêre dan die magnete sodat die 
kinders dit nie meer kan sien nie.  
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1. Toe sê Jesus vir hom: “� _ _ _ (= Gaan) maak jy ook so.” 

2. Hy het twee muntstukke uitgehaal en vir die eienaar van die herberg gesê: 
“_ _ � _ (= sorg) vir hom.” 

3. Die man wat vir Jesus wou vasvra, was ŉ _ _ � _ _ _ _ _ _ _ _ (= 
wetgeleerde). 

4. Toe die Samaritaan die man langs die pad sien lê, het hy hom innig _ _�_ 
_ _ (= jammer) gekry. 

5. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele � _ _ _ (= hart), met jou hele 
siel en met al jou _ _ � _ (= krag). 

6. Die tweede vraag wat die wetgeleerde vir Jesus gevra het, het oor sy 
 _ � _ _ _ _ (= naaste) gegaan. 

7. Een van die verbylopers was ŉ _ � _ _ _ _ _ _ (= priester). 

8. Die man was op pad na hierdie dorp. _ _ _ � _ _ (Jerigo). 

9. Die Samaritaan het die man se wonde _ _ _ � _ _ _ (= verbind). 

 

 

 

 

 

 

Letters = grtmhaarib � barmhartig 

 

Wegstuur  

Vra vir die groep: Wat het ons vandag geleer?  

Vra of hulle kans sien om hardop vir mekaar te bid. As hulle wel 
daarvoor kans sien, laat die groep twee-twee na mekaar toe draai. Hulle kan 
dan met mekaar gesels en vir mekaar vra waarvoor hulle vir mekaar kan 
bid. Gee vir hulle kans om te bid. 
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