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27. Ons gee om  

 

Oorhoofse tema  

Die Here het sy volk geleer om vir die land, die werkers en die Here se ander 
kinders om te gee. Hy het ŉ sabbatsjaar en ŉ hersteljaar ingestel. 

 

Opmerking: Hierdie ontmoeting sluit baie nou aan by Ontmoeting 2. 
Sommige dele herhaal feite wat daar gegee is. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Levitikus 25:1-5. 
� Lees Levitikus 25:6-7. 
� Lees Levitikus 25:8-9 en vertel verder tot by 25:12. 
� Lees Levitikus 25:13-15, 39-42. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die Here se volk moes weet Hy is die Een wat alles vir hulle gee. Daarom 
moes hulle sekere dinge doen om vir Hom te wys hulle waardeer sy aarde en 
pas dit op. 

2. Kinders van die Here wys ook aan hulle werkers en selfs aan die diere dat 
alles aan die Here behoort. 

3. In die tyd van die Ou Testament het die Here bepaal dat alle mense een 
keer in hulle lewe die kans moes kry om voor te begin as hulle met hulle 
boerdery of werk in die moeilikheid beland het. 

4. Herstel is ŉ belangrike woord om te verstaan en ons kan saamwerk om 
dit te laat gebeur. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Prente van iemand in ŉ hospitaal – verkieslik ŉ jong persoon – en van 
gronderosie of iets wat stukkend is. 

2. Paneel 3 en 4.  
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Skêre 

 

1. Skryf die woord H E E L M A K E R 
S op ŉ groot papier neer en knip elke 
letter afsonderlik uit 

2. ŉ Voorwerp wat van Lego of 
boublokkies gebou is, soos ŉ huis of 
karretjie 

2. Wondergom/Prestik om die 
volledige woord iewers op te plak 
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Die storie  

 

Begin  

Mense sê ons leef in die weggooityd. Wanneer iets breek of net ŉ bietjie te 
oud na ons sin is, gooi ons dit sommer weg. By sommige winkelsentrums is 
daar groot houers waarin jy selfs ŉ rekenaar kan gooi wanneer dit te oud is. 

Gelukkig het mense die afgelope tyd ook begin dink aan wat ons weer 
kan gebruik. Ons maak nou metaal, glas, karton, papier, plastiek en 
allerhande ander dinge bymekaar, herwin dit en maak iets nuuts daarvan. 
Miskien was jy al by die vullishope van jou dorp of stad. Het jy gesien hoe 
groepe mense daar al die weggooigoed uitsorteer of bymekaar maak om dan 
weer te verkoop? 

Mense restoureer vandag ook ou huise, ou meubels en selfs ou 
motors. As ons almal hieraan saamwerk, kan dit help dat ons die aarde nie 
so gou opgebruik nie. Of wat dink jy? 

In die tyd van die Ou Testament het die Here sy kinders geleer dat Hy 
hulle land vir hulle gegee het. Hulle kon daar leef en daar werk en die grond 
gebruik, maar dit het steeds aan Hom behoort. Daarom het Hy vir hulle 
reëls gegee oor hoe hulle die grond moes gebruik. Vandag gaan ons hierna 
kyk. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Levitikus 25:1-5 

Wanneer ons plante in ŉ stuk grond plant, neem die plante “kos” uit die 
grond op om te kan groei. As ons aanhoudend plante in dieselfde stuk grond 
plant, raak die grond “arm”. Vandag kan ons bemesting in die grond inwerk 
sodat ons ŉ stuk grond weer en weer kan gebruik. In die tyd van ons 
oupagrootjies het hulle die lande ŉ jaar of wat laat lê en die plante wat dan 
daarop gegroei het in die grond teruggeploeg om kos vir die nuwe plante te 
wees. 

In die Bybelse tyd was daar nog nie iets soos kunsmis nie. Die Here 
het toe bepaal dat die grond elke sewende jaar nie gebruik mag word nie. 
Miskien het hulle ook die plante wat vanself opgekom het in die grond 
teruggeploeg as kos vir die nuwe plante, of dalk net die grond laat “rus”. 
Wanneer die Here se kinders dit gedoen het, het hulle gewys die grond 
behoort in werklikheid aan die Here. Hy weet wat goed en sleg is vir die 
grond én vir die mense wat oeste uit die grond moet haal. In die sesde jaar, 
so het die Here belowe, sou Hy vir hulle genoeg gee sodat hulle ook in die 
sewende jaar daarvan kon leef (25:20-22). 
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� Moment 2: Lees Levitikus 25:6-7  

Wanneer die grond rus, rus die werkers ook. Dink julle dit sou lekker 
gewees het om elke sewende jaar ŉ rusjaar te hê? ŉ Rusjaar beteken egter 
nie ons kan duur vakansies hou of avonture beleef nie, want ons sal 
spaarsamig moet leef. Dit beteken wel ons sal nie so hoef rond te jaag nie. 
Ons sal nie so hard hoef te werk om net nog meer geld te maak om nog meer 
goed te koop nie. 

Ons kan uit die rusjaar leer: Ons en ons werkers en selfs ons grond en 
diere het rus nodig. Dit is hoe die Here ons gemaak het. Miskien moet ons 
beplan om meer rustye in ons lewe te hê, maar dan sal ons eenvoudiger 
moet leef. 

 

� Moment 3: Lees Levitikus 25:8-9 en vertel verder tot by 25:12 

Herhaal die kern van wat in Ontmoeting 2 behandel is: 

Kom ons dink baie, baie jare terug, aan die tyd toe God se kinders, die 
Israeliete, slawe in Egipte was. (Wys Paneel 3 met die rooi lyne wat na onder 
buig.) Hulle was arm en het baie hard gewerk as die Egiptenaars se slawe. 
God het hulle jammer gekry en hulle bevry sodat hulle na die land Kanaän 
kon trek. In hierdie nuwe land het elkeen ŉ stuk grond gekry waarop hulle 
kon boer en werk (wys Paneel 4).  

As hulle hierdie grond later moes verkoop omdat hulle nie al hulle 
skuld kon betaal nie, het die koper die grond nie vir altyd gekry nie. Elke 
50ste jaar het almal hulle grond teruggekry. Wanneer ouers hulle grond 
moes verkoop, het hulle of hulle kinders dit in die Hersteljaar teruggekry. 
Mense het hulle grond net verkoop totdat daar weer ŉ Hersteljaar 
aangebreek het. Die Hersteljaar was Goeie Nuus vir almal wat arm geword 
het. Hulle en hulle kinders het hieroor gejubel. Daarom is dit ook die 
Jubeljaar of Genadejaar genoem. 

Ons kan dit met die tekening hier onder verduidelik. Vanaf die tyd dat 
die grond verkoop is tot met die 50ste jaar het daar ongeveer 24 jaar verloop. 
Hierdie persoon het dus sy grond net vir 24 jaar verkoop, nie vir altyd nie. 

 

Mense wat hulle grond moes verkoop, het dalk in hulle eie leeftyd nog ŉ 
kans gekry om hulle grond terug te kry, anders het hulle kinders dit gekry. 
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Dit klink na ŉ wonderlike plan om mense te help om “voor te begin” op die 
grond wat die Here self vir hulle gegee het. Dit het die Here se kinders die 
woorde van Psalm 16:5 laat sing: “Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek 
ontvang, kom alles van U af. ŉ Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek 
ontvang het, is vir my mooi.” 

Kom ons lees die volgende gedeeltes. 

 

� Moment 4: Lees Levitikus 25:13-15 en 39-42 

Selfs wanneer mense hulleself as slawe verkoop het, moes hulle nie soos 
slawe behandel word nie, maar soos gewone werkers … tot met die 
Hersteljaar. Hulle het daarom net hulle werk of diens verkoop.  

Die woord herstel beteken “om reg te maak”. (Wys die prente van die 
siek persoon, gronderosie of stukkende dinge.) Ná ŉ siekte kan jy weer 
gesond word. As iets stukkend is, kan jy probeer om dit heel te maak. Ons 
God is die Here wat hou van herstel. Hy maak gesond en Hy maak heel. 
Daarom het Hy bepaal dat elke 50ste jaar ŉ Hersteljaar moes wees. 

 

Dink  

Daar is baie dinge in hierdie wêreld wat stukkend of siek is. Kom ons noem 
ŉ paar dinge op. 

 

 

 

 

Vra dan vir die groep: Hou julle van dinge wat stukkend is? 

 

Leef  

Party mense word dokters wat help om mense gesond te maak. Ander word 
maatskaplike werkers wat help om stukkende gesinne heel te maak. 
Sommige mense gaan leer meer oor die natuur sodat hulle ander mense kan 
leer om minder te mors, meer bome te plant en minder skadelike gasse in 
die lug vry te stel. Miskien kan jy vandag ŉ plakkaat gaan maak waarop jy 
skryf: Ek is ŉ heelmaker! Plak dit dan in jou kamer op. 

Nota  
Laat die groep ŉ paar voorbeelde opnoem. Lei hulle om ook stukkende 
verhoudings en die afgebreekte natuur raak te sien.  
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Droom julle al oor wat julle eendag gaan word? Vertel vir die groep wat julle 
droom. 

 

Wegspring  

Neem die voorwerp wat jy met die boublokkies gebou het en wys vir die 
groep hoe mooi dit is. Draai dan jou rug op hulle en breek dit. Gee die los 
blokkies en stukkies van die voorwerp vir die groeplid naaste aan jou en vra 
hy of sy moet dit begin regmaak. Stuur die stukkies van die een groeplid na 
die ander. Elkeen kry ŉ beurt om die voorwerp te help heel maak. 

 

Wonder  

Dink nou oor jou lewe. Is jy ŉ heelmaker, of is jy ŉ breker? Dink veral aan 
jou liefde vir ander mense, jou verhoudings. Breek jy jou verhoudings met 
mense stukkend deur te baklei, of maak jy jou verhoudings heel deur vrede 
te maak? 

 

Werksaam  

1. Blaai na bladsy 85 in die werkboek. Laat hulle die prentjie daar uit die 
boek knip. Hulle werk dan twee-twee saam en skeur mekaar se prentjies in 
ongeveer 10 stukke op en gee dit so stukkend vir mekaar terug. Laat elkeen 
sy of haar eie opgeskeurde prent weer reg aan mekaar vasplak in die raam 
op bladsy 87 van die werkboek onder die opskrif: Ek is ŉ heelmaker. 

 

Wegstuur  

Gaan vra vir een van jou ouers of hy of sy dink jy is ŉ breker of ŉ 
heelmaker. Sê dan jy gaan van nou af probeer om ŉ heelmaker te wees 
omdat alles aan die Here behoort – en Hy is die groot Heelmaker. 

Nota  
Moenie die groep hieroor laat gesels nie. Hulle kan net in hulle gedagtes 
hieroor nadink. 

Koninkrykstyd – 27. Ons gee om 



Kopiereg © Bybel-Media 

299 

 

Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Gee vir elke groeplid een van die letters van die woord HEELMAKERS 
wanneer hulle by die klas instap. As daar meer letters as kinders is, deel die 
letters uit sodat party meer as een kry. Groet vriendelik en laat elkeen mooi 
kyk watter letter(s) hy of sy het. 

 

Wegspring  

Kan julle een woord bou van al die letters wat julle gekry het? Spring weg! 
Help hulle om by HEELMAKERS uit te kom. Laat hulle die voltooide woord 
iewers met wondergom vasplak. 

 

Wonder  

Laat hulle met toe oë na jou luister terwyl jy vra: 

1. Wat is die heel kosbaarste ding waarvan jy weet wat stukkend gebreek is, 
maar wat weer herstel kon word? Was dit iets met baie klein deeltjies? Was 
dit iets hards soos ŉ speelding? Miskien was dit iets wat jy nie kan sien nie, 
soos ŉ verhouding of liefde. 

2. Wat is die heel kosbaarste ding waarvan jy weet wat stukkend gebreek is 
en wat nié weer herstel kon word nie? Miskien wil jy nou nog daaroor huil. 
Miskien is dit te seer om daaroor te praat. Die Here ken jou en Hy weet wat 
dit is. Hy hou jou styf vas en Hy troos jou. 

 

 

 

 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 73 in die werkboek en doen die aktiwiteit. Die kinders mag 
mekaar help. 

 

HIEOROEMUYIMSRMIYVLSEIWTEEUHSGONRAGVVTINROMKYEWTAATWE
AKJOTNETEVMAENGGFKAOYMMARLILVESSIVLAENEUDAEFGNIPTRGA 

 

Lees die letters hier bo soos volg: Begin by H en lees net elke tweede letter: H 
E R E … Dit is nogal moeilik, want daar is nie spasies of leestekens tussen 
die letters of die woorde van die sinne nie. Wanneer jy by die laaste letter 

Nota  
Die groep praat nie hieroor nie, maar dink net in stilte daaroor na. 
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kom, moet jy weer van agter na voor lees: G T I G E … Eindig by die tweede 
letter, die I. 

 Kyk eers of jy die verskuilde woorde hardop kan lees. Skryf dit dan oor 
in die ruimte in die werkboek. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wanneer julle die sinne ontsyfer het, vra julle groepleier om vir julle te sê 
waar in die Bybel hierdie verse staan. (Psalm 16:5-6.) Skryf dit neer in die 
ruimte in die werkboek. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wegstuur  

Die Here gee vir ons die dinge wat ons nodig het, soos Hy vir die Israeliete 
grond gegee het. Hierdie dinge bly altyd Syne. Hy vra dat ons mooi daarna 
sal kyk. 

� Ons vriende is sy mense. 
� Ons ouers is die mense vir wie Hy ŉ kind of kinders (jou broer en/of 

suster) gegee het.  
� Hy stel ons in staat om huise, motors, meubels en allerhande ander 

dinge te koop. 

 

“Wat ek ontvang, kom alles van U af,” het die psalmdigter geskryf. Hierdie 
land, ons dorp of stad, die plante, die landerye, die diere … alles behoort 
aan die Here.  

Gaan dink by die huis goed hieroor. Begin dan om mooi na die Here se 
aarde en dinge te kyk. Wanneer jy sien iets is stukkend, kan jy help om dit 
te herstel. Wanneer jy sien iemand is stukkend, kan jy help om hulle heel te 
maak. 
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