
Kopiereg © Bybel-Media 

87 

 

7. Hier gedoen, daar geland  

 

Oorhoofse tema  

Ons lewe in die nuwe wêreld (die hemel) kan presies die teenoorgestelde 
wees as wat dit nou hier op aarde is. Daarom het ons God se Woord nodig 
om ons te help om ons lewe hier op aarde te sien as ŉ voorbereiding vir ons 
lewe in die nuwe wêreld.  

 

Opmerking: Ons gebruik die term “die nuwe wêreld” vir die lewe ná hierdie 
lewe op aarde. In die nuwe wêreld sal God die Koning wees en alles nuut 
maak. Ons kan dit ook “die hemelse lewe” noem. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 16:13-14. 
� Lees Lukas 16:19-21. 
� Lees Lukas 16:22. 
� Lees Lukas 16:23-26. 
� Lees Lukas 16:27-31. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. In Lukas 16 teken Jesus ŉ prentjie van ŉ ryk man en ŉ arm man wat 
mekaar geken het. Die ryk man het ŉ goeie lewe gehad; die arm man het ŉ 
ellendige lewe gehad. Ná hulle dood het alles egter verander; hulle elkeen se 
lewe was toe presies die teenoorgestelde as wat dit op aarde was. 

2. Ná jou dood kan jy die dinge wat jy voor jou dood gedoen of nie gedoen 
het nie, nie meer verander nie. Jy kan ook nie van die slegte kant na die 
goeie kant toe oorgaan nie. Te laat is te laat. 

3. Jesus stuur ons as aardse mense na die Woord om daar te leer hoe ons 
hier op aarde moet leef. 

4. Die Nuwe Testament, wat vir ons vertel dat Jesus vir ons sondes gesterf 
het en ons aanmoedig om ŉ nuwe lewe hier op aarde te leef, is eers 
saamgestel nadat hierdie verhaal geskryf is. Die waarheid is egter dat ons 
die Woord as ons riglyn het. Die woorde: “Laat hulle daarna luister” in 
Lukas 16:29 is dus hier baie belangrik. 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Vir elke kind ŉ splitpen 1. Skêr vir elkeen om iets uit te knip 

2. Werkboek, bladsy 27 2. ŉ Pen of potlood vir elkeen 

3. ’n Skerp voorwerp om die kinders 
te help op ’n gaatjie in die papier te 
maak 

3. Bring die prent van die ryk man 
aan op paneel 6. 

4. Bring die prent van die ryk man 
aan op paneel 6. 
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Die storie  

 

Begin  

Vra vir die groep: Wat beteken dit wanneer mense vir mekaar sê: “Die wiel 
sal draai”? (Antwoord: Mense sê dit dikwels wanneer hulle voel iemand 
anders het iets goeds gekry en hulle self iets slegs. Gewoonlik sê mense dit 
wanneer dié mense wat iets goeds gekry het dit op ŉ skelm manier in die 
hande gekry het.) 

Gebruik enige soort wiel of sirkel. Merk die bokant as goed en die 
onderkant as sleg. Draai dit dan stadig in die rondte en wys hoe die situasie 
omkeer. Jesus het ŉ verhaal waarin “die wiel gedraai het”, gebruik om ons 
goed te laat nadink waarmee ons hier op aarde besig is. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Lukas 16:13-14 

Mammon is die geldgod. As jou lewe net om geld draai en dit word vir jou die 
belangrikste van alles, is geld vir jou soos ŉ afgod. 

Jesus het die mense jammer gekry. Hy het vir hulle gesê: “Julle kan 
nie vir twee base tegelyk werk nie.” Hy het nie gesê: “Julle mag nie vir twee 
base tegelyk werk nie.” Nee, Hy het gesê ons kán dit nie doen nie. As jy dit 
sou probeer doen, sal jy altyd die een se werk afskeep. As die geldgod sê: 
“Maak alles bymekaar en hou dit net vir jouself,” en God sê: “Werk en sorg 
vir mekaar,” sal jy nie al twee opdragte tegelyk kan uitvoer nie. Jy sal 
gehoorsamer wees aan die een as aan die ander een (jy sal die een hoër ag 
as die ander). 

Die Fariseërs wat so lief was vir geld het net vir Jesus gelag. Dit was 
toe dat Hy die volgende verhaal vertel het. 

 

� Moment 2: Lees Lukas 16:19-21 

Jesus vertel hier vir ons van die ryk man en die arm man. Die ryk man het 
baie van geld gehou. Ons lees nie dat hy lelike dinge gedoen het nie. Hy was 
net baie ryk. Miskien sou sy lewe anders gewees het as hy vir God gevra het 
hoe hy moet leef (as hy die Woord van God gelees en geken het). 

Die arm man was brandarm. Die prentjie van die honde wat sy swere 
gelek het, is afstootlik. Miskien was die ryk man se kinders bang vir die arm 
man. Dalk het die mense vir sy swere gegril. Ons lees nie hier dat die arm 
man goeie dinge gedoen het nie. Hy was net arm. Ons lees egter een iets oor 
die arm man: Hy het ŉ naam gehad. Miskien sê dit reeds vir ons iets, soos 
dat God hom goed geken het. Sy naam het egter ŉ betekenis gehad: Lasarus 
beteken “God help”. Hierdie man was te arm om homself te help, maar God 
het hom gehelp. 
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Moment 3: Lees Lukas 16:22 

Toe die arm man sterf, is daar seker nie vir hom ŉ groot begrafnis gehou 
nie. Ons lees nie eens hier van ŉ begrafnis nie. Ons lees wel waarheen die 
arm man ná sy dood gegaan het. Die engele het hom weggedra en hom 
geneem na die plek waar vader Abraham was. Abraham word genoem “die 
vader van almal wat glo”. Hier, by almal wat glo, het die arm Lasarus sy 
ereplek gekry. 

Die ryk man het seker ŉ mooi begrafnis gehad. Ons lees wel dat hy 
begrawe is, maar daar staan nie dat die engele hom weggedra het nie. Met 
sy begrafnis het sy rykdom en die lekker lewe vir hom geëindig. Die plek 
waar hy toe was, word die doderyk genoem. In die doderyk is die dood baas; 
dit is ŉ plek vol ellende en pyn.  

Kom ons lees verder. 

 

� Moment 4: Lees Lukas 16:23-26 

Te laat is te laat. Ná jou dood kan jy nie meer die plek waar jy beland het, 
verander nie. Daar is ŉ diep kloof tussen die goeie plek waar vader Abraham 
is saam met almal wat glo en die slegte kant waar die vuur mense brand en 
hulle gepynig word. (Het jy al gevoel hoe dit is as jy jou brand? Het jy al 
gevoel hoe seer ŉ brandwond is?)  

Die ryk man was gewoond daaraan dat mense hom bedien het. Hy 
moes net praat en dinge het gebeur. In die doderyk het hy dit ook probeer 
doen: Vader Abraham kon mos maar net vir Lasarus met ŉ lafenis na hom 
toe stuur. Die ryk man het verwag dat Lasarus selfs ná sy dood die werk van 
ŉ dienskneg vir hom moes doen. 

Maar, nee! Die wiel het gedraai. Toe begin die ryk man skielik aan 
ander mense, aan sy broers, dink.  

 

� Moment 5: Lees Lukas 16:27-31 

Vader Abraham se antwoord was kort en kragtig: Hulle het die Woord van 
God om te lees. (“Die woorde van Moses en die profete” verwys na die Woord 
van God wat in die Ou Testament van vandag opgeteken is.) Die ryk man het 
gedink dit sou hulle help as iemand uit die dood na hulle toe sou gaan, 
maar vader Abraham het volgehou dit sal nie help nie. As hulle nie na die 
opgetekende Woord van God wou luister nie, sou hulle na niemand anders 
luister nie. 

Hier eindig Jesus se verhaal skielik.  
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Dink  

Dit is asof een woord hier in die lug bly hang: Luister! Luister na die Woord 
van God wat vir ons opgeskryf is … voordat dit te laat is. 

 

Leef  

Dit is so belangrik dat ons die Woord van God weer en weer sal lees. Lees is 
egter nog nie hoor nie, en hoor is nog nie luister nie. Luister beteken lees, 
hoor en doen. 

Wanneer ons iets lees, moet ons soms eers daaroor nadink. Dit moet 
eers by ons lewe “insink”. Dan kan ons gehoorsaam wees en gaan doen wat 
dit sê. 

  

Nota  
Die wet en die profete verwys na die eerste vyf boeke van die Ou 
Testament (die wet of die woorde van Moses) en al die ander boeke van die 
Ou Testament, behalwe die volgende elf: Psalms, Spreuke, Job, Rut, 
Klaagliedere, Hooglied, Prediker, Ester, Daniël, Esra en Nehemia (in een 
boek saamgevat) en die Kronieke-boeke. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Groet almal vriendelik. Vra dan: Hoeveel mense het jy gegroet toe jy vandag 
hier aangekom het? En hoeveel mense het vir jou gegroet? 

 

Sê vir hulle jy gaan hierdie vraag volgende week weer vra. 

 

Wegspring  

Wie van julle voel jammer vir die ryk man? Wie van julle was jammer vir die 
arm Lasarus voordat hy na vader Abraham toe is?  

Verbeel jou jy leef in die tyd van Lasarus en die ryk man. Sou jy vir 
Lasarus gehelp het toe hy nog ŉ arm man hier op die aarde was? 

Kan julle die vier verhale onthou wat ons vandag en die vorige drie 
weke gelees het?  

Blaai terug in die werkboek en doen hersiening. Dink veral daaraan 
dat hierdie verhale gaan oor mense aan die “buitekant”, die outsiders: die 
Samaritaan, die armes, die verlore seun, en die oudste broer wat buite bly 
staan het. Met vandag se verhaal kom daar nog ŉ arme by – Lasarus. Aan 
die einde van die verhaal sien ons egter dat die ryk man se broers ook aan 
die “buitekant” staan. 

Herhaal Lukas 9:23, die vers wat die groep in Lydenstyd aanleer. Kyk 
wie dit kan onthou en lê die vers weer by hulle vas. 

 

Wonder  

Maak jou oë toe. Verbeel jou jy is vandag die ryk man. Stap by jou huis uit, 
klim in jou motor en ry iewers heen. Wie sien jy raak? Wat doen jy vir hulle? 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 29 in die werkboek en maak die ryk man en Lasarus: 

1. Knip die vierkantige blokkie met vlamme en vader Abraham netjies uit. 

Nota  
Laat die groep ŉ bietjie hieroor praat. Dit sal hulle geleidelik leer om 
ánder mense welkom te laat voel. 

Nota  
Die groep moenie gesels nie. Laat hulle net in stilte oor die vrae dink. 
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2. Knip al om die buitelyn uit by a. 

3. Knip al om die buitekant uit by b (die arm man). 

4. Knip al om die buitekant uit by c (die ryk man). 

5. Knip al op die swart lyntjie by d en na die twee kante toe, tot aan die punt 
van die swart lyn. 

6. Vou by die stippellyn e (na jou toe) en laat dit regop staan. 

7. Vou by die stippellyn f (na jou toe) en laat dit regop staan. 

8. Maak ŉ gaatjie by g en steek die splitpen daardeur. 

9. Maak ŉ gaatjie deur die blou kolletjie op die groot prent en steek die 
splitpen nou ook daardeur en vou die agterkant oop. Laat die voorkant nou 
heen en weer draai totdat dit vasdraai by die opgevoude randte van die 
‘groot kloof’.  

10. Plaas die ryk man se prentjie by R neer en die arm man se prentjie by A 
(plak dit vas met wondergom). 

 

Vertel nou die verhaal oor. Wanneer die arm man sterf, laai hom op die 
binneste deel van die Bybelprentjie en draai dit na links om hom by vader 
Abraham (die geel deel) af te laai. Wanneer die ryk man sterf, laai hom op 
die rooi stukkie van die bewegende wiel (want hy wou nie op die 
Bybelprentjie klim nie). Die wiel draai nou anderkant toe. Laai hom op die 
rooi deel af.  

Vertel nou die res van die verhaal en gebruik die Bybelprentjie en die 
binneste wiel. 

� Wat sien jy wanneer jy na die ryk man se oë kyk? 
� Wat sien jy wanneer jy na die arm man se oë kyk? 

 

Daar is eintlik baie mense op vader Abraham se skoot, al is daar hier net 
drie “koppe” geteken. 

 

Wegstuur  

Gaan vertel hierdie verhaal vir die mense by die huis. Gebruik die prentjie 
wat jy vandag gemaak het om jou te help. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Groet almal vriendelik. Vra dan: Hoeveel mense het jy gegroet toe jy vandag 
hier aangekom het? En hoeveel mense het vir jou gegroet? 

 

Sê vir hulle jy gaan hierdie vraag volgende week weer vra. 

 

Wegspring  

1. Kan julle die vier verhale onthou wat ons vandag en die vorige drie weke 
gelees het? Blaai na bladsy 17 van die werkboek en onderstreep die laaste 
paar woorde op die pyltjie: Dink hiér net aan myself. Dink na oor elke 
verhaal en oor wat jy elke keer geleer het. 

2. Herhaal die vers wat die groep memoriseer (Luk 9:23). 

3. Herhaal die 40 dae in Lydenstyd. 

4. Gaan voort met die versiering van julle lokaal. 

 

Wonder  

Maak jou oë toe. Verbeel jou jy is vandag die ryk man. Stap by jou huis uit, 
klim in jou motor en ry iewers heen. Wie sien jy raak? Wat doen jy vir hulle? 

 

Werksaam  

Voltooi die opdrag in jou werkboek deur pyltjies van die een kant na die 
ander kant te trek. 

  

Nota  
Die groep moenie gesels nie. Laat hulle net in stilte oor die vrae dink. 

Nota  
Laat die groep ŉ bietjie hieroor praat. Dit sal hulle geleidelik leer om 
ánder mense welkom te laat voel. 
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Ryk man   Ereplek  
 

 Pyn  

Lasarus   Lek  
 

 Moses en die  profete  

Abraham   Duur, deftige klere  
 

 Waarsku  

Honde   Vader  

  Engele  

Doderyk   Begrawe  

  Feestelik lewe  

Vyf broers   Arm  

 

Blaai nou na bladsy 17 in jou werkboek en voltooi die opdrag: 

1. Skryf jou naam in die oranje blokkie en knip die pyltjie uit. 

2. Vou die bladsy met die sirkel in die helfte en knip al op die lyne, eers van 
a tot by b en dan van c tot by d. Vou die bladsy weer mooi oop. 

3. Ryg nou die pyltjie deur die twee gleuwe – eers deur c-d en dan deur a-b. 
Wat sal gebeur as jy aan die agterkant begin? Wat sal gebeur as jy aan die 
voorkant begin?  

Kyk goed na hierdie twee moontlikhede en praat met mekaar daaroor. 
Watter les kan julle hieruit leer? (As die Heilige Gees jou nie lei nie, leef jy 
dalk soos die vier sinne op die rooi blokkie sê. As die Heilige Gees jou lei, is 
daar ŉ ander moontlikheid – die Gees kan jou na die outsiders toe lei.) 

Julle kan nou ook gesels oor hoe die Heilige Gees ons lei. (Vir elkeen 
kan dit anders wees: Soms lei Hy ons deur omstandighede; ander kere deur 
ons gewete wat deur ons opvoeding gevorm word; partykeer lei die Gees ons 
deur iets wat ons in die Bybel lees, en ander kere deur ŉ boodskap of ŉ 
gesprek wat ons hoor.) 

Wanneer jy die Bybel gereeld lees en daaroor nadink, weet jy beter en 
duideliker in watter rigting die Gees jou stuur. Deur dit met ander gelowiges 
te deel kan jy toets of die Gees hulle op dieselfde manier oortuig. 

 

Wegstuur  

Gebruik die prentjie en gaan vertel vir iemand hoe die pyltjie werk wat jy 
deur die gleuwe steek. Vra vir ander mense hoe hulle weet wanneer die 
Heilige Gees hulle lei. 
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