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Om gesindhede te verander  
Gradegroep vir Graad 4-6 
Program 15 

 
 
Program 15 (Jaar 3) in Hooflyn D:  Die ballingskap en daarna 
Teksverwysing: Esra 9:9 en 2 Kron 36:22 
 

Doel van die program 
 

Aan die einde van die program moet die Bybelreisigers: 
 Verstaan dat God harte verander. 
 Daar sal baie uitdagings wees wanneer ons binne God se wil, wil bly. 

 

Hulpmiddels vir gradegroepbyeenkoms 
 

 CD-Speler en CD’s vir lofprysing. 
 Truprojektor en transparante van liedjies. 
 ‘n Ouerige kind wat die rol van Katan, (‘n Israelitiese seun) kan wees. 
 Hulpmiddel 1 -  op A3 LANDSCAPE uitgedruk.  Brand die randte van 

die papier sodat dit oud lyk.  Dit kan ook in sterk aangemaakte koffie 
geweek en drooggemaak word).  Rol die twee kante rondom ‘n stokkie 
op sodat dit soos die ou Joodse geskrifte lyk. 

 ‘n Kopie van Werkkaart 1 vir elke reisiger. 
 

Hulpmiddels vir kleingroepleiers 
 

 Uitdraai vetkryte of vra penne of potlode waarmee geskryf kan word. 
 Hulpmiddel 2 - ‘n Kaart waarop aangedui word wat die afstand tussen 

die Kaap en Johannesburg is. 
 

Program 
 
1. Verwelkoming en seëngroet 3  minute 
2. Lofprysing 10  minute 
3. Aankondigings    3    minute 
4. Offergawes 3   minute 
5. Gebed 1    minuut 
6. Dramatyd:  Word deel van Esra se storie 12  minute 
7. Bybelboodskap: God verander gesindhede/harte  5   minute 
8. Bybelteksvers 8 minute 
Kleingroepbyeenkoms 
9. Kleingroepaktiwiteit 12 minute 
10. Uitstuur                                                                                 3  minute 
11. Afsluiting 3    minute 
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Program 
 

1.  Verwelkoming en seëngroet   3 minute 
 

Aanbieder:  
 Groet die Bybelreisigers baie vriendelik en heet almal baie welkom.  Ons pak 

vandag weereens ‘n nuwe deel aan van die geskiedenis van Israel. Die pad 
waarlangs God, die volk Israel gelei het was vol opwinding en gevare, slegte 
en goeie tye.  Die belangrikste is egter dat die God die hele tyd sy oog en 
hand op hulle gehou het.  

 “Ons toer gaan deur die Ou Testament. Is julle reg om verder saam te 
toer?” 

 “Mag julle ook elke dag die hand en teenwoordigheid van God in julle 
lewens ervaar, soos wat die volk, Israel, geweet het die Here is by hulle”. 
 

2.  Lofprysing      10 minute 
 

Sing ‘n paar lofliedere saam.  Dit sal goed wees as dit liedere kan wees met 
inhoud oor die Ou Testament. 
 

3.  Aankondigings      3 minute  
 

Aanbieder wens kinders wat in die vakansie verjaar het, of wat in die volgende 
week gaan verjaar, geluk. 
 

4.  Offergawes      3 minute 
 

Gee van die kinders kans om die offergawes op te neem.  Daar kan ŉ 
seëngebed oor die gebruik daarvan gebid word. Herinner weer die 
Bybelreisigers aan julle projek en dat elkeen se steun nodig is. 
 

5.  Gebed       1 minuut 
 

Loof en prys die Here vir nog ‘n dag en die geleentheid om weereens meer van 
Hom te leer. Vra dat Hy vir almal vandag sal kom leer dat Hy sy planne uitvoer, 
maak nie saak wat gebeur nie. 
 

6.  Word deel van Esra se storie  12 minute 
 

Aanbieder:  Maak julle oë toe. Maak seker jy sit baie gemaklik.  Probeer 

vergeet van alles wat jou pla of wat jy nog voor môre se skool moet doen.   
Jy gaan jou nou voorstel dat jy in die tyd leef waar Israel in ballingskap is.  
Almal is weggevoer na Babel:  mans, vrouens en kinders – oud en jonk.  
Jý is een van die kinders wat tydens die ballingskap gebore is. Dit is moeilike 
tye want ons kan nie doen wat ons wil nie. Jou pa sê dat die Here ons 
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gewaarsku het dat dit gaan gebeur.  Dit staan so in die geskrifte opgeskryf.  
Omdat ons die Here verkeerd  aanbid  het, het God toegelaat dat ander volke, 
ons wegvat uit ons land.  Hulle het ons tempel afgebrand!  In hierdie land moet 
ons die heel tyd oor ons skouer kyk – dis hoe jou Pa dit noem want die mense 
is heidene in die land en hulle wette is vreemd.  Slawe behoort aan hulle 
eienaars – hulle sê wat jy moet doen en wanneer.  Haai kyk!  Hier kom Katan, 
jou maatjie aan  (aanbieder wys na die ander kind wat in die drama gaan speel, 
wat op hierdie punt by die deur ingestap kom). Hy lyk baie opgewonde! Kom 
ons hoor ‘n bietjie waarom hy so opgewonde is. 
Katan: Ek weet iets wat jy nie weet nie! Ek weet iets wat jy nie weet nie! 

Aanbieder: Wat Katan, wat is dit?  Ag vertel asseblief vir my? 

Katan: Ons kan terug gaan Jerusalem toe!  Ons kan die tempel gaan herbou! 
Aanbieder: Regtig? Hoe weet jy dit?   

Katan: My pa het dit vir my vertel. 

Aanbieder:  Sjoe, ek weet nie of ek terug wil gaan Jerusalem toe nie.  Ek is 

gewoond daaraan om hier in Babel te bly, ek bly lekker hier.  Maar ek moet sê:  
elke keer wanneer my pa ons van die stories van Jerusalem en die tempel 
vertel, raak hy só hartseer. Hy wil so graag weer terug gaan! 

Katan: My pa sê dit is “great” nuus! Hy het dit by die priester Esra gehoor. 

My pa sê dat hy ons nou die wonderlike tempel kan laat sien soos wat hy was, 
want ons gaan dit herstel!  Daar was baie goud en silwer gebruik om die tempel 
die eerste keer te bou – ek wonder of dit presies soos die eerste een gaan lyk? 

Aanbieder: Maar ons is ballinge, wie sê ons kan nou sommer terug gaan en 

dit gaan doen?  En waar gaan ons al die goud en goed kry om die tempel weer 
te herbou? 

Katan: Ek het my pa ook dit gevra maar hy reken dit gaan geen probleem 

wees nie want hy sê die priester Esra sê dat ‘n koning, ek dink sy naam is 
Kores, het gesê ons mag. Hy sê God het die koning se hart verander om van 
die Jode te hou.  
Aanbieder: Maar ek dog hy is ‘n heiden, die koning? 
Katan: Ja, hy is seker maar dit maak dit vir my nog meer “awesome”.  My pa 

het vir my gesê dat die profeet Jeremia dit al lank terug van die Here gehoor 
het dat Hy dit gaan doen en nou word dit waar. Want die koning Kores het 
geskryf in ‘n belangrike dokument dat as ons wil, ons terug kan gaan en die 
tempel gaan herbou. Weet jy wat sê my pa nog?  Hy sê dat as God besluit het 
en gesê het HY gaan iets doen, dan gaan dit gebeur! 

Aanbieder: Maar my oom bly ver in Persië hoe gaan ons almal bymekaar 

kry?  Sal ons kinders ook al die pad terug moet stap?  Dit is baie ver terug! 
Katan: My pa sê dat ons nie hoef te ‘worry’ nie, want een oom van ons bly 

ook baie ver.  Jeremia het gesê dat die Here ons almal sal laat terug kom na 
Jerusalem en jy sal sien dit gaan gebeur – moenie ‘worry’ nie!   
 

7.  Bybelboodskap:  God verander harte/gesindhede 
         5 minute 
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Gesels met die reisigers oor die verhaal en probeer uitvind wat in die verhaal vir 
hulle uitgestaan het. 
 
Sit Hulpmiddel 1 teen  die muur op.  Laat die reisigers dit saam met jou lees: 
 

Esra 6:22b en 22c    “Die Here het hulle dié vreugde geskenk toe HY die 
gesindheid van die Koning van Assirië teenoor hulle verander het, en dié hulle 
hande gesterk het in die werk aan die tempel van die God van Israel.” 
 
Aanbieder: Sien julle wat het die Here gedoen?  Hy het ‘n Heiden, (iemand 
wat glad nie in Hom geglo het), se hart verander om sy wil te laat geskied.  
 
Ons lees dit in 2 Kron. 36:22 ook.   
Verduidelik dat dit die pad van hier af steeds maar nog moeilik was. Daar was 
baie weerstand van die ander volke.  Maar die Here het sy oog en hand op sy 
dienaars gehou.  
Eers wou Koning Artasasta hulle verhinder om verder te bou en vir ‘n tyd lank is 
die bouwerk gestop maar ook daar het die Here sy gesindheid verander 
(volgens Esra 4:21  en  7:12)  
Later is probeer om koning Darius oor te haal om dit ook te keer (volgens Esra 
5:8-10).   
Die Here het hom goedgesind gemaak teenoor Israel en die tempel is voltooi 
net soos wat sy plan was (Esra 6:15), op die derde dag van Adar – die 
sewende maand op die Hebreeuse kalender. 
 

8.  Bybelteksvers       8 minute 
 
Esra 6:22b en 22c  “Die Here het hulle dié vreugde geskenk toe HY die 
gesindheid van die Koning van Assirië teenoor hulle verander het, en 
dié hulle hande gesterk het in die werk aan die tempel van die God 
van Israel.” 
 
Laat ‘n kind die vers lees vanaf die A3 papier (Hulpmiddel 1).  Laat die groep 
dit nog ‘n keer saam deurlees.  Gee min of meer 2 minute geleentheid vir die 
reisigers om te probeer om die teks te memoriseer, sodat hulle daarna ‘n 
werkkaart daaroor kan voltooi.  Jy kan dit selfs met handgebare uitbeeld.  
Gebruik jou eie gebare of maak van die onderstaande aanbevelings gebruik. 

vreugde: beide hande onder die ken met ‘n groot glimlag 
 geskenk: beide hande  in ‘n gee houding 
 Hy: wys op 
 Gesindheid: die wysvinger wat “nee” waai 
 Verander: swaai dieselfde vinger in die rondte 
 Hande gesterk: vat die een hand vas in die ander 
 Tempel: maak met hande ‘n “toring” bo kop 
 
Verwyder nou Hulpmiddel 1 van die muur af. 
Deel aan elke reisiger ‘n kopie van Werkkaart 1 uit.   
Gee 5 minute geleentheid om dit te voltooi. 
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Antwoorde:  Here, vreugde, gesindheid, koning, verander, hande, werk, 
tempel. 
 

Kleingroepbyeenkoms    
 
9.  Kleingroepaktiwiteit      12 minute 
 
Vertel vir die kinders dat jy baie opgewonde is oor die reis saam met Esra en 
die ander priesters wat julle gaan onderneem.   
Gee geleentheid om Werkkaart 2 in te kleur en wys daarop dat die Israeliete 
a.g.v die woestyn die roete terug Jerusalem toe gevat het wat daar aangedui is.   
 
Beklemtoon dat hulle te voet of donkie gereis het.  Vertel hulle dat dit Esra en 
sy gevolg 5 maande geneem het om die 1450km af te lê – die reis was kort! In 
Esra 7:9 staan dit en die rede hoekom die reis so voorspoedig was: Sy God het 
hom beskerm. Die afstand is sover soos Johannesburg van die Kaap af! Verwys 
na die kaart (Hulpmiddel 2)  

 
10. Uitstuur       3 minute 
Laat die Bybelreisigers elkeen ‘n familielid bel SMS of e-pos en vertel dat die 
Here mense op ‘n wonderlike manier gebruik om sy planne te laat slaag.  Ons 
moet net op Hom vertrou. 
 

11.  Afsluiting      3 minute 
 
Elke kind in die groep wat wil kan hardop ŉ geleentheid gegee word om God te 
aanbid in gebed. 
  
 

          


