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6. Ek kan voor begin  

 

Oorhoofse tema  

Die kernboodskap van hierdie ontmoeting is dat ons die kans kry om weer te 
begin. Jesus was immers dood en Hy leef weer. Ons kan weer begin omdat 
die Vader ons vergewe, maar hierdie kans om weer te begin word “bedreig” 
deur die broer wat nie wou vergewe nie. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 15:1-2. 
� Lees Lukas 15:11-12. 
� Lees Lukas 15:13-16. 
� Lees Lukas 15:17-24. 
� Lees Lukas 15:25-32. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die gelykenis se inleiding (15:1-2) dui daarop dat Jesus met die Fariseërs 
en skrifgeleerdes gepraat het. Hulle het nie daarvan gehou dat die tollenaars 
en sondaars so naby aan Jesus gekom het en die Goeie Nuus kon hoor nie. 

2. Die verlore seun se gesindheid verander van “Gee vir my!” na 
onderdanigheid; van opstandigheid en “ek volg my eie kop” na oorgawe aan 
sy pa se wil die oomblik toe hy besluit om te sê: “Behandel my soos een van 
Pa se dagloners.” 

3. Die pa het bly wag en sy seun “innig jammer gekry”. Genade – die seun 
het niks verdien nie, maar genade ontvang. 

4. Die seun het ŉ nuwe kans, ŉ nuwe lewe, ŉ nuwe geleentheid gekry om as 
seun te leef. 

5. Die oudste broer was kwaad en afgunstig. Hy het sy broer “hierdie seun 
van pa” genoem, nie “my broer” nie. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Die vers wat die groep leer (Luk 9:23). 

2. Die werkboeke. 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Vetkryte of kleurpenne 1. ŉ Kaartjie vir elkeen in die groep; 
skryf een van die onvoltooide sinne 
by die “Welkom”-gedeelte van hierdie 
ontmoeting op elke kaartjie. 

2. Die prent van die verlore seun wat 
aangebring gaan word op paneel 6. 

2. Kleurpenne of vetkryte 

 3. Die prent van die verlore seun wat 
aangebring gaan word op paneel 6. 
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Die storie  

 

Agtergrond  

Die gelykenis van die verlore seun vorm deel van drie verhale – die verlore 
skaap, die verlore muntstuk, en die verlore seun. In die eerste twee 
gelykenisse is daar nie die moontlikheid om tot inkeer te kom en om te draai 
nie. Dit is net wanneer ŉ méns betrokke is dat hierdie moontlikheid 
bestaan.  

In die derde gelykenis is verhoudings baie belangrik: 

� die verhouding tussen die pa en sy jongste seun 
� die verhouding tussen die jongste seun en sy vriende 
� die verhouding tussen die jongste seun en sy broer. 

 

Begin  

Dit is baie lelik om afgunstig te wees. Dit is ondankbaar om altyd alles wat 
jy het te vergelyk met wat ander mense het. Om nie eens te praat van hoe 
lelik dit is wanneer ŉ mens kwaad word wanneer een mens vir ŉ ander goed 
is nie. Wanneer ŉ pa of ŉ ma een kind voortrek, is dit nie mooi van hulle 
nie. Maar wanneer ŉ kind ŉ groot fout gemaak het en hy of sy is regtig 
jammer daaroor en vra om verskoning, en die pa of ma sê die kind kan oor 
begin omdat hy of sy vergewe is, is dit altyd ŉ tyd om saam bly te wees. Dit 
is nie ŉ tyd om dikmond te wees nie. 

Kom ons lees hierdie gelykenis wat julle almal seker baie goed ken. 

 

Hoor  

Ons begin met die twee verse wat vir ons vertel hoekom Jesus hierdie 
gelykenis en die twee gelykenisse net voor hierdie een vertel het. 

 

� Moment 1: Lees Lukas 15:1-2 

Die mense wat baie sonde gedoen het, het daarvan gehou om te gaan luister 
na wat Jesus alles gesê het. Hy het gepraat oor vergifnis, oor weer begin, en 
oor God wat nie die sondaars weggooi nie. Dit was vir hulle ŉ baie mooi 
boodskap.  

Die mense wat vir ander van God moes leer, het egter net God se wette 
geleer en min van God se vergifnis verstaan. Vir hulle was godsdiens net ŉ 
klomp moets en moenies. 

Jesus het toe vir die mense drie gelykenisse vertel:  

∼ In die eerste gelykenis het ŉ skaap weggeraak. Toe die man sy skaap 
weer kry, was almal saam met hom bly. 
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∼ In die tweede gelykenis het ŉ muntstuk weggeraak. Toe die vrou haar 
muntstuk weer kry, was almal saam met haar bly. 

∼ In die derde gelykenis was daar ook aan die einde ŉ fees en baie 
blydskap oor die seun wat teruggekom het, maar een mens was dikmond. 

 

 

� Moment 2: Lees Lukas 15:11-12 

Gewoonlik erf ons eers iets wanneer ons ouers sterf. Die jongste seun wou 
egter nie so lank wag nie. Hy het sommer voor sy pa se dood al sy erfgoed 
gevra. 

 

� Moment 3: Lees Lukas 15:13-16 

Skielik was al die seun se vriende weg. Kyk net waar sit hy toe – in ŉ 
varkhok! Weet julle dat die Jode letterlik gril vir varke? In die lande rondom 
Israel het die mense met varke geboer, maar nie die Jode nie. Hulle het 
varke as onrein diere beskou. Dit het beteken hulle mag nie varkvleis geëet 
het nie. Hulle mag ook nie naby aan ŉ vark gekom of aan een geraak het 
nie. 

 

� Moment 4: Lees Lukas 15:17-24 

Wat ŉ mooi storie! Wat ŉ wonderlike pa! Hy het seker elke dag in die pad 
gaan staan, in die verte gekyk en na sy seun verlang. Toe sy seun terugkom, 
het die pa hom van ver af al sien aankom. Hy het na sy seun toe gehardloop. 
Die seun het seker soos ŉ boemelaar gelyk en na varke geruik, maar sy pa 
het nie omgegee nie. Hy het sy seun omhels. 

Die seun is weer soos ŉ ware seun behandel – hy het die beste klere 
gekry; hy het skoene gekry; hy het ŉ ring vir sy vinger gekry. Dit alles was 
bewyse dat hy nie ŉ slaaf of ŉ werker was nie, maar ŉ seun met ŉ ereplek 
in sy pa se huis.  

Toe kon die fees begin, maar … 

 

� Moment 5: Lees Lukas 15:25-32 

Die oudste seun laat ons baie dink aan die mense wat in Jesus se tyd die 
geleerdes was en die ander mense van God moes leer. Hulle was net soos 
slawe wat al die wette nagekom het, maar hulle het nie God se hart van 
liefde en vergifnis verstaan nie. Dit was vir hulle maklik om net straf te 
verkondig. Hulle het nie die Goeie Nuus van vergifnis geken nie. 

Nota 
Bring die prent van die verlore seun aan op paneel 6.  
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Dink  

Iemand het eenkeer gesê hierdie gelykenis het die verkeerde opskrif: “Die 
verlore seun” moet eintlik wees “Die seun wat vergewe is” of “Die seun wat 
weer in sy pa se huis welkom was”. Iemand anders het gesê: Die oudste 
seun was eintlik die verlore seun, want hy het dikmond buite bly staan en 
wou nie inkom en saam feesvier nie. 

As ons vandag in een van hierdie twee seuns se skoene moes gaan 
staan, sou ons almal seker die jongste broer kies. Die storie eindig vir hom 
mooi en goed. Maar wanneer ons goed nadink, wonder ek of ons nie dalk sal 
raaksien dat ons soms soos dikmond-kinders in die oudste broer se skoene 
gaan staan en kwaad is omdat God goed is vir mense wat dit, volgens ons, 
nie verdien nie. 

 

Leef  

Miskien voel een van julle vandag soos die jongste seun wat sy eie pad wou 
loop en daardeur ŉ fout gemaak het. Hierdie gelykenis nooi jou om vandag 
na God toe terug te gaan. Hy wag vir jou. Hy is vol liefde en genade. Hy sal 
vir jou ŉ nuwe kans gee en jou help om voor te begin. 

Miskien kan jy dink aan iemand wat lelik was met jou en vir wie jy 
dalk baie kwaad is. Dalk sê jy: “Ek sal hom of haar nooit vergewe nie.” Dalk 
moet jy dan ŉ rukkie in die oudste seun se skoene gaan staan en voel of dit 
lekker is daar. As dit nie die regte plek is vir jou nie, kan jy ook uitklim en 
vergewe soos God vergewe. En wanneer dié wat lelik is met jou nie ophou 
met wat hulle doen nie, soos die jongste seun wat ŉ hele ruk lank van die 
huis af weggebly het, kan jy vir hulle bid en saam met God “wag” dat hulle 
sal verander en terugkom. Dalk kan jy nou al uitsien na die blydskap wat 
julle dan sal ervaar. 

Miskien kan jy selfs ŉ bietjie verder gaan. Soos Jesus aarde toe gekom 
het om vir die tollenaars en die sondaars te vertel en te wys hoe lief God vir 
hulle is, kan jy gaan na iemand wat op ŉ slegte plek in hulle lewe is. Jy kan 
vir hulle wys en vertel hoe lief God steeds vir hulle is, en hoe graag Hy hulle 
in sy Vaderarms wil toevou, hulle wil vergewe en alles nuut wil maak. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

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

 

Wegspring  

 

Kom ons voer die gelykenis van die verlore seun op.  

Besluit wie die volgende karakters gaan wees: 

� die pa 
� die oudste seun 
� die jongste seun 
� die jongste seun se vriende 
� die pa se werkers. 

 

Besluit waar die volgende plekke in julle lokaal gaan wees: 

� die pa se huis 
� die ver land 
� die varkhok 
� die plek waar die pa sy seun omhels 
� die veld waar die oudste seun was. 

 

Laat die kinders die verhaal met dialoog opvoer, of laat hulle dit net opvoer 
terwyl die leier die gelykenis vertel. 

 

Wonder  

Maak julle oë toe en dink aan ŉ baie goeie pa. Watter mooi dinge kan ŉ 
goeie pa alles doen?  

Die groep moenie net dink aan wat die pa in die storie gedoen het nie. 
Laat hulle ŉ rukkie hieroor dink. Laat hulle elkeen dan een goeie ding 
opnoem terwyl hulle hulle oë toe hou. Skryf neer wat hulle sê. Laat hulle dan 
hulle oë oopmaak en lees saam met hulle deur die lysie. Wat wil hulle 
byvoeg? Skryf dit ook neer. 

Nota 
Hierdie ontmoeting se “Wegspring” gaan meer tyd as gewoonlik kos. 
Daarom is die “Werksaam”-gedeelte kort. Dit kan ook by die huis gedoen 
word.  
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Dink weer oor alles wat julle gesê het. Omdat God ons Vader is, sal Hy 
dieselfde goeie dinge vir ons wil doen. Merk alles op die lysie af wat ook vir 
God ons Vader waar is. Wil julle iets byvoeg wat waar is van God ons Vader, 
maar wat nog nie op die lysie staan nie? 

 

Werksaam 

1. Verbind die kolletjies van die voorwerp in jou werkboek (bl 26) om te sien 
wat dit is. Kleur dit dan in.  

2. Teken die moedelose seun langsaan. 

3. Teken nou iewers ŉ groot hart om te wys die pa het die verlore seun die 
hele tyd liefgehad, al was hy ver van hom af. 

 

Wegstuur  

Gaan wys jou tekening vir iemand en verduidelik waarom daar ŉ hart by die 
tekening is. 

Nota  
Uit hulle antwoorde sal jy agterkom hoe die groep oor ŉ goeie pa dink. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom 

Maak voor die tyd ŉ pakkie kaartjies (een vir elke groeplid en ŉ ekstra een 
as die leier self ook een wil trek) en skryf op elke kaartjie een van die 
volgende onvoltooide sinne: 

1. _____________________________________________________ laat my oë blink. 

2. Ek sien die meeste uit daarna om 
_________________________________________. 

3. Die afgelope week was ______________________ omdat 
_______________________. 

4. Ek is baie spyt dat ek 
_____________________________________________________. 

5. Toe ek vanoggend opstaan, het 
____________________________________________. 

6. In die grootgroep-byeenkoms het ek 
______________________________________. 

7. Dit is vir my beter om _____________________ as om 
________________________. 

8. Ek sukkel om 
____________________________________________________________. 

9. My gunsteling-speletjie is 
_________________________________________________. 

10. Ek wil graag vir julle almal sê 
___________________________________________. 

 

Groet elke groeplid by die deur en laat elkeen een kaartjie uit ŉ houer trek. 
Sodra almal bymekaar is, gaan sit in ŉ kring en laat elkeen sy of haar sin 
voltooi. Jy as groepleier kan self ook ŉ kaartjie trek en iets snaaks sê om die 
ys te breek. 

 

Wegspring  

Herhaal die vers wat die groep memoriseer (Luk 9:23), hersien die 40 dae in 
Lydenstyd en gesels weer oor die versierings in die lokaal. 

 

Wonder  

Maak julle oë toe en dink aan ŉ baie goeie pa. Watter mooi dinge kan ŉ 
goeie pa alles doen?  
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Die groep moenie net dink aan wat die pa in die storie gedoen het nie. 
Laat hulle ŉ rukkie hieroor dink. Laat hulle elkeen dan een goeie ding 
opnoem terwyl hulle hulle oë toe hou. Skryf neer wat hulle sê. Laat hulle dan 
hulle oë oopmaak en lees saam met hulle deur die lysie. Wat wil hulle 
byvoeg? Skryf dit ook neer. 

 

Dink weer oor alles wat julle gesê het. Omdat God ons Vader is, sal Hy 
dieselfde goeie dinge vir ons wil doen. Merk alles op die lysie af wat ook vir 
God ons Vader waar is. Wil julle iets byvoeg wat waar is van God ons Vader, 
maar wat nog nie op die lysie staan nie? 

 

Werksaam  

1. Onderstreep die volgende woorde op die pyltjie in jou werkboek op bladsy 
17: Vergewe nie! 

2. Wat het die pa alles vir die verlore seun gedoen of gegee toe hy 
teruggekom het? Dink saam oor alles en sê vir mekaar hoekom hierdie dinge 
belangrik was. 

3. Versier die prent in jou werkboek met woorde. Skryf al met die buitelyn 
van die hart langs, net aan die binnekant, iets moois oor die pa neer. Skryf 
binne-in die hart iets oor die seun neer. Skryf aan die buitekant van die hart 
iets oor die oudste broer neer. 

 

Wegstuur  

1. As jy lelik was met iemand, gaan vra hom of haar om verskoning. Vra vir 
God om jou te vergewe. 

2. Dink aan mense wat jou al baie kwaad gemaak het en vir wie jy nog nie 
vergewe het nie. Praat met die Here daaroor en vra dat Hy jou sal help om 
vrede te maak. 

3. Ken jy iemand wat iets leliks gedoen het en nou alleen of in die 
moeilikheid is? Gesels hieroor met een van jou ouers. Kan jy of julle dalk 
iets doen om hierdie persoon nader te trek? 

 

  

Nota  
Uit hulle antwoorde sal jy agterkom hoe die groep oor ŉ goeie pa dink. 
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