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Werk heelhartig saam! 
Kleingroep vir Graad 4-6 
Program 16 

 
 
 
Program 16 (Jaar 3) in Hooflyn D: Die Ballingskap en daarna 
 

Teksverwysing:  Nehemia 3 en 4 
 

Fokusteks:  Nehemia  2:18, 4:6 en 6:15 
 

Doel van die program 
 

Aan die einde van die program moet die Bybelreisigers besef dat: 
 Ons alles wat ons doen, moet doen asof ons dit vir die Here doen. 
 Ons baie kan uitrig as ons saam met ander kan werk. 

 

Voorbereiding tuis 
 

Lees biddend deur die teksgedeelte van Nehemia 3 en 4.  Bid dat die Here die 
kinders deur die aanbieding van die les sal aanraak.  
 

Hulpmiddels vir gradegroepbyeenkoms 
 

 Musiekinstrumente of CD-speler met CD’s. 
 Transparante en oorhoofse projektor / videoprojektor met Powerpoint met 

woorde van gekose liedere. 
 

Hulpmiddels vir kleingroepbyeenkoms 
 Bybel 
 Druk ‘n kopie van Hulpmiddel 1 uit. 
 Prestic. 
 Viltpen / vetkryt / inkleurpotlode 
 Twee Pakkies vuurhoutjies vir elke kind, een leeg en een vol.  
 Hulpmiddel 2 – knip die hartjie uit. 
 Klein magneetstrokies om op die vuurhoutjiedosie te plak.  Dit is by 

meester “Craft-winkels” beskikbaar.  Dit het meestal ‘n self-plak kant. 
 ‘n Sterk gom (indien die magneet nie ‘n self-plak kant het, en opgeplak 

moet word 
 Hulpmiddel 3 – die  teksverse uitgeknip en opgevou om in 

vuurhoutjiedosie te pas.  Sit dit onder in vol pakkie vuurhoutjies.  Net een 
teksvers per pakkie. 
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Program 
 

1.  Verwelkoming en seëngroet 2   minute 
2.  Lofprysing 10 minute 
3.  Familienuus 2   minute 
4.  Offergawes 3   minute 
5.  Gebed 2   minute 
      Kleingroepbyeenkoms 
6.  Teenwoordigheidsregister 3   minute 
7.  Omgeetyd 5   minute 
8.  In die hart van die volk 6   minute 
9.  In my hart? 10 minute  
10.  Kleingroepaktiwiteit 12 minute 
11.  Uitstuur 3   minute 
12.  Afsluiting 3   minute 

 
 

Gradegroepbyeenkoms 
 
1.  Verwelkoming en seëngroet   2   minute 

Heet al die reisigers baie welkom by vandag se byeenkoms.  “Mag die Here 
julle ook met Sy goedheid seën, netsoos hy vir Nehemia geseën het, sodat 
julle ook vir almal kan vertel, hoe goed die Here vir julle is.” 
 

2.  Lofprysing      10 minute 
Sing liedere wat verband hou met die TEMA, dus iets wat gaan oor gesindheid en 
gevoelens. 
 

3.  Familienuus             2   minute  
Aanbieder wens kinders wat verjaar het, of wat in die volgende week gaan 
verjaar, geluk.  Deel enige ander nuus van belang. 
 

4.  Offergawes      3   minute 
 

Gee geleentheid dat diakens die offergawes opneem.  Wanneer al die offergawes 
opgeneem is, kan daar ‘n seëngebed oor die gebruik daarvan gebid word.  
Herinner kinders oor die projek wat julle as Bybelreisigergroep ondersteun.    
 

5.  Gebed       2   minute 
 

Sê vir God dankie vir ‘n mooi dag en dat Hy ons hier bymekaar gebring het.  Bid 
saam vir uitreikprojek. Bid dat die Here hulle harte sal instem op die program 
van vandag.  
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Gee vir kinders geleentheid om na hul kleingroepe toe te beweeg.   
 

Kleingroepbyeenkoms   
 

6.  Teenwoordigheidsregister          3   minute 
 
Plak plakkers op elke kind se visumsertifikaat (teenwoordigheidsregister).   
 
7.  Omgeetyd       5   minute 
 
Verdeel in groepies van twee en vertel mekaar van een geleentheid gedurende 
die week, waar jy die goedheid van die Here kon ervaar het.   
 

8.  In die hart van die volk                  6   minute 

 
Vertel vir die reisigers dat julle vandag iets by twee ou Testamentiese boeke 
gaan leer.  Hoor of enige een van die reisigers vir jou enige iets oor of Nehemia 
of Esra kan vertel. 
Deel die volgende inligting met hulle: 

 Die boeke Esra en Nehemia volg op mekaar 
 Dit handel oor twee mense wat deur die Here gebruik is om sy volk weer 

op te rig na die ballingskap.   
 Esra was die skrifgeleerde. 
 Nehemia die goewerneur.   
 Hulle harte was ingestel op wat die Here wou doen vir sy volk wat weer 

die tempel wou herbou en Jesusalem se mure weer oprig.  
 Esra het terug gekeer en die tempeldiens weer ingestel. 
 Nehemia het die mure van Jerusalem kom herbou.   
 Hy was die koning se skinker, sy kameraad.  Hy het gerieflik in die koning 

se paleis gebly.  MAAR die Here het sy hart aangeraak en ontroer om dit 
wat vir hom gerieflik was op te gee, om die Here se wil te laat geskied. 
 

Die tempel staan binne Jerusalem.  Dit was ‘n groot werk, tussen al die 
afgebreekte mure en gemors deur moes hulle dit opbou. Daar was van die 
omliggende volke wat nie ingenome was dat Jerusalem se mure herbou gaan 
word nie. Elke persoon wat deel was van die bouproses, het eienaarskap van ‘n 
stukkie van die muur geneem en was dan verantwoordelik daarvoor dat daaride 
stukkie muur voltooi moes word.   
Die bouers het saamgewerk en party moes wagstaan en die ander werk.   
Dink julle dit was ‘n lekker werk?  Wat gebeur as jy iets moet doen wat 
vir jou baie lekker is?  Ja, jy doen dit met ‘n lekker hart en jy doen dit goed!  
Nou dit lyk vir my of dit was wat hier ook met die bou van die muur gebeur het.  
Dit staan dan ook so in Nehemia 4:6. (Plak Hulpmiddel 1 teen die muur) en 
lees dit saam.  Gee geleentheid om oor die teks te gesels.   
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Dit is wanneer die Here in ‘n mense se hart werk, en jou hart aanraak, wat jy 
GROOT dinge vir Hom kan begin doen! 

 
9.  In my hart?           10  minute 

Daar was so ruk terug ‘n advertensie waarin die mense hulle “hart” ronddra.  
Onthou julle?  Nou het ek gewonder,  as ons so met ons “hart” op ons mou 
rondloop – letterlik – wat sal die mense van ons leer?  Prentjies van harte 
vereenselwig ons met liefde en geluk.  Maar ons praat ook van “hart”seer. Want 
ons sien ons hart as ‘n beeld van hoe ons voel.    In Spreuke 4:23 staan die 
volgende: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit 
bepaal jou hele lewe.” Dus moet ons versigtig wees oor wat ons dink en voel . 
Dit wys wat ons gesindheid is. Ons kan so maklik met die verkeerde gesindheid 
iets doen of nie doen nie. Daarom moet ons sorg dat die Woorde van die Here in 
ons hart bewaar en dat dit ons optrede sal bepaal. 
 
Deel aan elke kind ‘n “hartsgevoel-hartjie” uit (Hulpmiddel 2).  Dit is baie 
belangrik dat hulle nie nou al vir die ander vertel wat agterop die hartjie staan 
nie.  Agterop die harte is daar verskillende dinge neergeskryf wat die gevoel in ‘n 
mens se hart beïnvloed.   
Verduidelik nou dat elkeen aan die groep kan opvoer, mumiek of deur ‘n 
gesigsuitdrukking uitduk, wat daar op die hartjie staan.  Indien ‘n kind ‘n ander 
persoon nodig het om sy/haar gevoel uit te beeld, kan hy/sy van ‘n ander kind 
gebruik maak om hom/haar te help.  Die groep kan raai, wat hulle uitgebeeld 
het.   
Gesels oor dit wat uitgebeeld is, hoe hierdie dinge hulle harte laat voel en gee 
geleentheid vir nog voorbeelde van dinge wat hulle harte ontroer.  
 
 

10.  Kleingroepaktiwiteit    12  minute 
 
Laat die kinders in ‘n sirkel op die vloer sit.  Deel aan elke kind sy eie dosie 
vuurhoutjies uit.  (Praat vooraf met twee kinders in die groep:  die een kind 
moet die leiding neem en organiseer en die kinders kry om die dosies vol te 
probeer pak.  Die ander kind moet dwarstrekkerig moet wees, die hele tyd die 
kinders pla, en gesels en hulle probeer kry om nie die dosies vol te maak nie).   
 
Die kinders moet die inhoud van hulle dosies in die middel van die sirkel uitgooi.  
Gee dieie opdrag dat die kinders moet kyk hoe vinnig hulle die leë 
vuurhoutjiedosies vol vuurhoutjies kan kry.   
Die idee is dat die kinders moet wonder oor die “sinlose” aktiwiteit en die chaos 
ervaar as mens sonder ‘n plan net op die dosies toesak en nie saamwerk nie.  
 
Daar is ‘n opgevoude papiertjies met teksversies daarop onder in elkeen van die 
dosies (Hulpmiddel 3).   
Wanneer hulle die verse in die dosies ontdek kan hulle dit hardop lees. 
Kol.3:23:  “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir 
mense nie,” en   
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Pred.4:12:  “Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n 
Driedubbele tou breek nie maklik nie.”   
Gesels oor die verband met die “werk” wat hulle nou gedoen het.   
Laat hulle die teksversie aan die een kant van die vuurhoutjiedosie plak.  Aan die 
ander kant kan hulle klein magneetstrokies plak, sodat die vuurhoutjies teen die 
yskas kan vassit. 
 

11.  Uitstuur       3   minute 
 
Verduidelik vir die kinders dat ons altyd moet gaan uitdeel van dit wat ons van 
die Here gekry het.  Vra die kinders om elkeen sy vuurhoutjiedosie aan iemand 
te gee en vir die persoon te vertel wat jy vandag geleer het.  Die persoon kan 
dan die vuurhoutjiedosie teen sy/haar yskas vassit. Verder kan die kind ook 
aangemoedig word om sy skoolwerk die week met ‘n goeie “hart” aan te pak.  
Dit te doen asof vir die Here, met ‘n warm hart. Dink aan die vuurhoutjie wat ‘n 
groot vuur kan aansteek! 

 
12.  Afsluiting       3   minute 
 
Gee die kinders eers kans om stil te raak voor daar gebid word.  Bid saammet 
hulle dat die Here in ons harte sal werk en ons harte sal ontroet, netsoos hy Esra 
en Nehemia se harte aangeraak het.   


