
Kopiereg © Bybel-Media 

66 

 

5. Net geld, geld, geld  

 

Oorhoofse tema  

As jou kop net vol geld, geld, geld is, kan jy baie bakleierig raak, want 
behalwe vir die woord geld, is die ander belangrikste woord in jou 
woordeskat dan: myne. Jy sê die hele tyd: “Myne, myne, myne.” Jesus laat 
ons goed nadink oor wat dit beteken om by God ryk te wees. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 12:13-21. 

� Som Lukas 12:22-28 op. 

� Lees Lukas 12:29-31. 

� Lees Lukas 12:32-34. 

� Lees 1 Petrus 5:7. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Jesus wil nie ŉ regter of ŉ deler wees nie. Hy waarsku liewer teen 
gierigheid. 

2. Gierigheid maak jou selfsugtig, want dit laat die eie ek in die middel van 
jou lewe staan. 

3. Jesus maak ons oë oop vir ŉ ander soort rykdom: om by God ryk te wees. 
Daarom het Hy sy dissipels geleer om te doen wat God sê: “Beywer julle vir 
sy (God se) koninkryk” (Luk 12:31). 

4. Jesus leer ons om ons oë van onsself af weg te draai, om te vertrou dat Hy 
vir ons sal sorg en om wat ons het met ander te deel (12:33). 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Opsioneel: Advertensies van dinge wat ons kan koop, maar wat ons nie 
regtig nodig het nie. 

2. Die vers om te leer (Luk 9:23). 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Een lekkertjie vir elke kind, plus 
nog een lekkertjie vir die helfte van 
die kinders in die groep OF 

1. Karton om ŉ boekmerk te kan 
maak 

 

2. Te min koekies sodat elke kind nie 
een kan kry nie, soos drie koekies vir 
vyf kinders OF 

2. ŉ Skoon vel papier om op te skryf 

 

3. Lekkers met dieselfde kleur vir 
elke kind in die groep, behalwe een 
lekkertjie wat ŉ ander kleur het; vir 
sewe kinders kan daar byvoorbeeld 
ses rooi lekkers en een blou lekker 
wees 

3. ŉ Potlood of pen 

 

4. ŉ Pen en papier om ŉ lysie te 
maak 

4. Kleurpenne of kryte 

5. Vir elke kind drie kryte of penne 
met helder kleure soos rooi, blou en 
groen om die buitelyne van dinge te 
teken (geel is te lig) 

5. Die prent van die ryk dwaas. Bring 
dit aan op paneel 6. 

6. Die prent van die ryk dwaas. Bring 
dit aan op paneel 6. 
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Die storie  

 

Begin  

Speel die “En dan?”-speletjie met een of twee kinders. Begin met die vraag: 
“Wat gaan jy vanjaar doen?” Elke keer wanneer die kind iets antwoord, vra 
jy weer: “En dan?” Waarskynlik sal hierdie vrae verby hulle skooltyd strek 
tot by wat hulle eendag wil word. Kyk hoe ver jy dit kan voer. Probeer 
uitkom by ŉ antwoord soos: “En dan gaan ek dood.” Dan volg die laaste: “En 
dan?” 

Ons gaan vandag lees van ŉ man wat nie die “En dan?”-speletjie 
enduit gespeel het nie. Hy het gedink alles gaan ophou by …  

Nee, dit is nou nog ŉ geheim! Kom ons gaan lees die verhaal in die 
Bybel. 

 

Hoor  

� Moment 1: Lees Lukas 12:13-21 

Jesus het sy gelykenis vertel nadat ŉ man vir Hom gevra het om met sy 
broer te praat sodat dié sy erfporsie met hom sou deel. Jesus het egter 
gedink dit is belangriker om mense se gedagtes te verander. Dít het Hy met 
ŉ waarskuwing en ŉ storie gedoen. Jesus het die mense (en vir ons) teen 
gierigheid gewaarsku. Gierigheid beteken jy wil baie dinge hê, en as jy die 
een ding gekry het, wil jy net nog meer hê.  

 

Om Jesus se storie goed te verstaan, kan ons begin met ŉ optelsom. Ons 
gaan nie die man se geld bymekaartel nie. Nee, ons gaan kyk hoeveel keer 
die woord ek in vers 17-19 voorkom. Kom ons begin tel … 

 

Hoekom dink julle word die verhaal só vertel dat die woord ek so dikwels 
daarin voorkom? (Laat die kinders antwoord.) 

Wat help dit as jy baie goed bymekaargemaak het, maar jy gaan 
skielik dood? (Laat die kinders antwoord.) 

Nota  
Dit kom sewe keer voor. Dit sê vir ons hierdie man het nie juis aan ander 
gedink nie. Hy was ŉ selfsugtige ek-mens wat nie sy goed met ander wou 
deel nie, maar wat net vir homself gesorg het. 

Nota  
Bring die prent van die ryk dwaas aan op paneel 6. 
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Die gelykenis sluit af met “skatte”, of rykmansgoed. As jy baie skatte 
het, maar jy het nie aan God gedink en gevra wat vir Hom belangrik is nie, 
help dit jou niks. 

Ná sy gelykenis het die Here met sy volgelinge, sy dissipels, gepraat. 
Hy het hulle geleer dat sy Vader vir die voëls en die lelies sorg en dat Hy ook 
vir hulle sal sorg.  

 

� Moment 2: Lees Lukas 12:29-31 

Jesus het sy dissipels geleer om aan God se koninkryk te dink en die regte 
dinge te doen, dié dinge wat die groot Koning wil hê hulle moet doen. Dan 
sou Hy vir hulle sorg net soos Hy vir die blomme en die voëls sorg.  

Wanneer jy na die mense van die wêreld kyk, sien jy daar is mense 
wat baie ryk is. Daar is ook mense wat gemiddeld is, met ander woorde, wat 
nie baie ryk of baie arm is nie. Laastens is daar mense wat baie arm is. Daar 
is baie meer arm mense as ryk mense in die wêreld, en in ons land. Ons 
almal val in een van hierdie groepe. 

Ons dink al aan geld terwyl ons nog jonk is. Ons almal wil graag ryk 
wees. Ons dink dit sou so lekker wees om sommer vinnig ŉ paar miljoen 
rand te maak en die res van ons lewe net vakansie te hou. Party mense sê 
selfs: “Wanneer ek 40 is, wil ek aftree. Dan moet ek reeds genoeg geld hê.” 
Hierdie geld-droom kan jou kop so vol maak dat jy nie meer aan die Here 
dink nie. Dit is baie gevaarlik, selfs gevaarliker as ŉ dodelike siekte! 

As jou kop net vol geld, geld, geld is, kan jy baie bakleierig raak. 
Behalwe vir die woord geld, sal die belangrikste woord in jou woordeskat 
wees: myne. En wanneer dit met jou gebeur, sal jy al hoe meer sukkel om te 
vra wat God wil hê jy moet doen. Jou hele lewe sal draai om jou droom om 
ryk te word; al waaroor jy jou sal bekommer, sal jou geld wees. Jy sal net 
vra hoe jy nog meer geld kan maak en hoe jy dit kan vashou sodat jy dit nie 
sal verloor nie. Jou aardse skatte lê dan jou hele hart vol. 

 

� Moment 3: Lees Lukas 12:32-34 in DieBybel@kinders.co.za 

“Moenie bang wees nie, my liewe kindertjies. Julle Vader is baie lief vir 
julle. Weet julle hoe bly het dit Hom gemaak om vir julle elkeen ŉ plek in 
sy nuwe wêreld te gee! Hy sorg elke dag vir julle. Deel julle geld met 
ander mense wat arm is. Dan het julle ŉ groot skat in die hemel. En 
onthou: geen dief kan ooit daar by God inbreek nie. Doen net dinge wat 
God se hart bly maak. Dan maak julle vir julle skatte in die hemel 
bymekaar.” 
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Vers 34 in ons Afrikaanse Bybel klink só: “Waar julle skat is, daar sal julle 
hart ook wees.”  

Dit beteken as jou skat net hier op die aarde by baie geld is en by 
planne om nog meer geld te maak, sal jou hart en jou gedagtes net om geld 
draai. As jy egter dink aan jou hemelse Koning en aan die nuwe wêreld waar 
Hy die Koning sal wees, en waar ons vir mekaar baie lief sal wees, sal jy ŉ 
skat hê om met ander te deel om vir hulle te wys jy is lief vir hulle. 

 

Opmerking: Hierdie gedeelte kan dit laat lyk asof ons nie moet werk of in 

ons lewensbehoeftes moet voorsien nie. Lukas 12:31 is egter die kern van 
hierdie gedeelte. Wanneer jy aan die Koning en sy wil (sy koninkryk) dink, 
besef jy sy wil is dat ons mekaar sal liefhê. As jy vol liefde is, sien jy ander 
mense raak. Dan leef jy nie meer ŉ ek-lewe nie. Wanneer jy die dinge wat jy 
het met ander mense deel, leer jy om met minder klaar te kom. Jy ervaar dat 
God vir jou sorg. Dit beteken nie jy is lui nie. Daarom skryf Paulus in          
2 Tessalonisense 3:10: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.” 
Paulus het vir mense ŉ voorbeeld gestel deur self hard te werk                    
(2 Tess 3:7-9). 

Wees hier versigtig om nie die werkloses te veroordeel in ons land 
waar daar nie werksgeleenthede of grond vir almal is nie. Dit is groot 
probleme wat van ons vra om in liefde teenoor ander mense op te tree. 

 

Dink  

Lê jy soms wakker? Wat laat jou rondrol in die nag? Waaroor wonder jy 
dan? Jou skoolwerk? Jou vriende? Iets in julle huis wat verkeerd geloop 
het? 

Bekommernis kan jou lam maak. Dan staan jy in die oggend moeg op, 
want jy het nie lekker geslaap nie. In die dag is jy humeurig. Jy kan nie op 
ander dinge konsentreer nie. Wanneer jou onderwysers werk verduidelik, 
dink jy net aan die dinge wat jou bekommer. 

Miskien gebeur dit ook met die mense wat vir jou sorg. Dalk lê hulle 
ook in die nag wakker en wonder waar hulle genoeg geld gaan kry. Miskien 
vra jy dinge wat hulle nie eintlik vir jou kan koop nie. 

Die Here wil ons hiermee help. Hy het vir sy dissipels geleer dat hulle 
eerste aan Hom moet dink, en aan wat Hy wil hê hulle moet doen. Wanneer 
ons anders begin dink oor wat ons regtig in die lewe nodig het, en as ons glo 

Nota  
Die hart van die gedeelte lê in Lukas 12:31. Wanneer jy aan die Koning en 
sy wil (sy koninkryk) dink, kom jy agter dit is sy wil dat ons sal liefhê. 
Wanneer jy vol liefde is, sien jy ander mense raak. Dan leef jy nie meer ŉ 
ek-lewe nie.  
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ons Vader sal vir ons sorg, sal dit baie beter met ons gaan. Kom ons maak 
ons oë toe en dink hieraan: 

Petrus het in een van sy briewe geskryf: “Werp al julle bekommernisse 
op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Pet 5:7). DieBybel@kinders.co.za sê: “As 
iets julle pla, gaan praat met God daaroor. Hy sal vir julle sorg. Julle weet 
dit mos.” 

 

Weet julle van mense wat baie bekommerd is? Kom ons bid nou saggies vir 
hulle. Gee kans vir stilgebed. 

 

Leef  

Weet julle wat is ŉ advertensie? ŉ Advertensie wys vir ons iets wat ons kan 
koop as ons wil. Voordat jy die advertensie gesien het, het jy dalk nie eens 
geweet daar bestaan so ŉ produk nie. Kan julle ŉ paar dinge opnoem wat op 
die TV geadverteer word? (Laat die groep ŉ paar dinge opnoem, maar wees 
self voorberei om ŉ paar produkte op te noem.) 

In advertensies probeer die mense wat die produk verkoop dit só 
uitbeeld dat jy voel jy móét dit hê, soos die seuntjie wat eendag vir sy pa 
gesê het hy wil ŉ spesifieke sjokolade hê, want hy het dit nodig. Het ons 
regtig sjokolade of lekkers nodig? Wanneer ŉ nuwe motor geadverteer word, 
het ons dit regtig nodig? Ons kan dieselfde vraag vra oor klere met gewilde 
handelsmerke, speelgoed, selfone en elektroniese speelgoed. Later weet ons 
nie meer wat ons werklik nodig het en wat ons sommer net wil hê nie. En 
dan is party mense se huis vol onnodige dinge terwyl ander mense nie eens 
kos en klere het nie. 

Is dit moontlik om met minder dinge klaar te kom en steeds tevrede te 
wees? Is dit moontlik om vir die Here te vra wat Hy dink ons regtig nodig het 
en dan daarmee tevrede te wees? Ek dink ons kop is te vol geld, geld, geld 
sodat ons nog goed, goed, goed daarmee kan koop. Al die dinge wat ons wil 
koop, het dalk ook net met hierdie aarde te doen en niks met God se nuwe 
wêreld nie. 

Natuurlik gun God vir ons vreugde. Ons mag mooi lyk en interessante 
dinge besit. Ons mag baie geld verdien. Ons mag toer en speel. Maar ons 
mag nooit so besig raak met die dinge wat ons hier op aarde geniet dat ons 
nie raaksien dat ander mense arm en behoeftig is, swaarkry en ons hulp 
nodig het nie. Ons mag ook nie so mors dat ons die wêreld se hulpbronne op 
gebruik en niks oor los vir die mense wat ná ons gaan leef nie.  

Nota  
Jy kan hierdie vers twee of drie keer uit al twee vertalings voorlees terwyl 
die groep met toe oë sit en luister. 
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Wanneer jy aan ander mense begin dink en nie net aan jouself nie, 
raak jy mededeelsaam en spaarsamig. En dit is iets heeltemal anders as om 
“suinig” en selfsugtig te wees. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

Welkom  

Groet almal. Wie se beurt is dit om te vertel wat die afgelope week gebeur 
het of waarna hulle in die komende week uitsien?  

Nadat jy seker gemaak het almal voel hulle word raakgesien, kan julle 
die volgende aktiwiteit doen. Dit fokus op mededeelsaamheid. Gebruik een 
of meer van die volgende aktiwiteite: 

1. As daar ses kinders in die groep is, gee vir hulle nege lekkers. Kyk hoe 
hulle dit onder mekaar verdeel (meer as een lekker vir elkeen). 

2. As daar vyf kinders in die groep is, gee vir hulle drie koekies en kyk hoe 
hulle dit verdeel (minder as een koekie vir elkeen, maar meer as ŉ halwe een 
vir elkeen). 

3. As daar sewe kinders in die groep is, gee byvoorbeeld vir ses ŉ rooi lekker 
en vir die sewende kind ŉ lekker met ŉ ander kleur. (Jy kan ook ses klein 
lekkers en een groter of lekkerder lekker gebruik.) 

 

Wegspring  

Dink aan jou kamer in die huis. Watter drie dinge in jou kamer is vir jou die 
heel belangrikste? (Laat elkeen drie dinge noem.) 

Dink nou weer aan die drie dinge wat jy genoem het. Is dit dinge wat 
jy regtig nodig het, of hou jy maar net baie daarvan? (Laat hulle in stilte 
hieroor dink.) 

Kom ons maak nou ŉ lysie van die dinge in ons slaapkamer wat ons 
regtig nodig het. (Skryf die dinge neer of teken dit rofweg terwyl die kinders 
dit opnoem.) Vra elke keer: “Het ons dit regtig nodig?” Laat hulle gerus met 
mekaar daaroor redeneer. As hulle saamstem, skryf dit op jou lysie neer. 

 

Wonder  

Laat die groep oor die volgende situasie en vrae nadink. Hulle mag nie praat 
nie, net dink: Sê nou maar die ryk man in Jesus se gelykenis het vandag 
geleef en hy het ŉ seun of ŉ dogter van jou ouderdom gehad. Wat dink jy 
sou alles in hierdie seun of dogter se kamer gewees het? Dink jy hy of sy sou 
regtig gelukkig gewees het? Dink jy die seun of dogter sou baie maats gehad 
het? 

Nota  
Doen hierdie aktiwiteite vinnig. Dit is net om te kyk of hulle al geleer het 

om te deel. Praat ŉ bietjie oor begrippe soos myne, eerste, meeste en ek. 
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Werksaam  

1. Teken jou kamer by die huis op bladsy 24. Jy mag net twee kleure 
gebruik. Alles wat jy nodig het, teken jy in dieselfde kleur. Alles wat jy nie 
regtig nodig het nie, teken jy in die ander kleur. 

2. Neem nou ŉ derde kleur en trek ŉ kring om alles waarvan jy die meeste 
hou. 

 

Wegstuur  

1. Gaan wys jou prent vir een van jou ouers en vertel vir hom of haar wat jy 
geteken het. 

2. As jy wil, kan jy kyk of daar dinge in jou kamer is wat jy vir iemand 
anders kan weggee. Vra eers vir jou ouers of jy dit mag doen en gee dit dan 
weg. 

 

Nota  
Pas die woorde “seun” of “dogter” aan om by die kleingroep te pas as dit 
nie ŉ gemengde groep is nie. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Maak seker jy kyk in elke kind se oë wanneer jy hulle op die naam groet. As 
jy wil, kan jy ŉ speletjie hiervan maak. Vertel vir hulle ons oë is soos poele 
water waarin daar visse swem en jy gaan nou ŉ bietjie visvang. 

Wanneer ’n mens mooi kyk, sien jy partykeer hartseer, ondeundheid, 
liefde of onsekerheid in hierdie kinders se oë. Let daarop. Nadat jy in almal 
se oë gekyk het, sê dan: “Ek het een vis gevang wat van geluk gespring het. 
Raai, raai in watter oogpoel het ek hom gevang?” (Kyk watter antwoorde 
opduik.) 

Gebruik ook een of twee ander voorbeelde soos: “Ek het ŉ vissie 
gevang wat hartseer lyk, maar ek weet nie of hy regtig hartseer of net moeg 
is nie. As jy dink hierdie vissie is in jou oë, wil jy vir ons vertel hoe jy voel?” 

ŉ Derde voorbeeld: “Ek het ŉ ondeunde vissie gesien, maar ek kon 
hom nie vang nie. Hy lyk vir my soos ŉ grapjas. In watter oogpoel het ek 
hom nou weer gesien?” 

 

Wegspring 

1. Herhaal die vers wat die kinders die afgelope tyd memoriseer (Luk 9:23). 
Laat die groep dit saam opsê, maar laat sommige groeplede ook aanbied om 
dit alleen op te sê. 

2. Doen ook die ander herhalings soos dit by Ontmoeting 3 verduidelik is. 

3. Gesels hieroor: Dink aan jou kamer in die huis. Watter drie dinge in jou 
kamer is vir jou die heel belangrikste? (Laat elkeen drie dinge noem.) 

Dink nou weer aan die drie dinge wat jy genoem het. Is dit dinge wat jy 
regtig nodig het, of hou jy maar net baie daarvan? (Laat hulle in stilte 
hieroor dink.) 

Kom ons elkeen maak nou ŉ lysie van die dinge in ons slaapkamer 
wat ons regtig nodig het. (Moenie nou al die lysies vir mekaar wys nie.) 

 

Wonder  

Laat die groep oor die volgende situasie en vrae nadink. Hulle mag nie praat 
nie, net dink: Sê nou maar die ryk man in Jesus se gelykenis het vandag 
geleef en hy het ŉ seun of ŉ dogter van jou ouderdom gehad. Wat dink jy 
sou alles in hierdie seun of dogter se kamer gewees het? Dink jy hy of sy sou 
regtig gelukkig gewees het? Dink jy die seun of dogter sou baie maats gehad 
het? 
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Werksaam  

1. Haal nou die lysies uit wat julle by “Wegspring” gemaak het. Probeer net 
een lysie opstel van alles in ŉ mens se kamer wat jy regtig nodig het. Laat 
die groep gerus met mekaar hieroor redeneer. 

Vertel nou vir mekaar  

� wat die nuutste ding is wat jy gekry het 
� hoe jy daarvan gehoor het (ŉ advertensie, by iemand anders gesien) 
� of dit jou gelukkig maak 
� of ŉ mens dit regtig nodig het. 

 

2. Voltooi die blokraaisel in jou werkboek. 

 

 

 

  

Nota  
Pas die woorde “seun” of “dogter” aan om by die kleingroep te pas as dit 
nie ŉ gemengde groep is nie. 

Al die antwoorde kom uit  
Lukas 12:13-21. 
Af 
1. Hou op met ______; eet, drink 
en leef lekker. (WERK) 
2. Sê hy moet dit doen (12:13). 
(DEEL) 
3. Langste woord in die 
gedeelte. (BYMEKAARGEMAAK) 
4. Die ryk man het dit groter 
gebou. (SKURE) 
5. Ek het baie goed wat 
weggesit is vir baie _____. 
(JARE) 
 
Dwars 
3. Hy het dieselfde pa en ma as 
ek (12:13). (BROER) 
6. Hierdie man was só! (RYK) 
7. Hy was nie net ryk nie, hy 
was ook _____ (12:20)! (DWAAS) 
8. “Vannag nog sal jou ______ 
van jou opgeëis word.” (LEWE) 
9. Op hierdie tyd breek die 
einde van sy lewe aan (12:20). 

(VANNAG) 
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3. Hierdie aktiwiteit kan ook by die huis gedoen word: Skryf ŉ vers op ŉ 
boekmerk neer. Lees eers die onderstaande verse saam. Elke kind mag een 
van die volgende verse kies: 

� Lukas 12:33b: “Skaf vir julle ’n beurs aan wat nie leeg raak nie, ’n 
onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen 
mot dit kan verniel nie.” 

� 1 Petrus 5:7: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir 
julle.” 

� Spreuke 30:8b-9: “Moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos 
wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: ‘Wie is die 
Here?’ nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer 
aandoen nie.” 

 

 

Niemand mag vir die ander wys wat hulle geskryf het voordat die helfte 
daarvan klaar is nie. 

4. Blaai in jou werkboek na bladsy 17 en onderstreep die volgende woorde 
op die pyltjie: Net geld, geld, geld. 

 

Wegstuur  

Gaan wys die Bybelvers wat jy neergeskryf het vir een van of albei jou ouers 
en vra hulle wat hulle daarvan dink. 

 

  

Nota  
As die groep nie Bybels by hulle het nie (wat dikwels gebeur), druk die 
verse voor die tyd op los papiere en deel dit nou vir hulle uit. Dit is egter 
beter as hulle self die verse opsoek, lees en uit die Bybel oorskryf. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 




