Die storie van die Barmhartige Samaritaan

luister, sal jy ook agtergrond geluide hoor. Dit is geluide

Lukas 10: 25-37

wat verder weg en ’n bietjie sagter is. Jy hoor dit ge-

Hulpmiddels: 4 Besempoppe

woonlik nie dadelik nie. Kyk of jy een agtergrondgeluid

Benodigdhede vir Besempoppe:

ook kan hoor.

 4 Verskillende besems

Nou kan jy die kinders kans gee om te dink aan die

 Karton vir die gesigvorms

laaste persoon wat hulle vandag gesien het wat

 Vilt/verf/karton vir die maak van ogies en monde

swaarkry.

 4 stokke vir arms (wat dwars aan die besem gesit

Nog idees:

word)
 Tou om dwarsstok vas te maak (of skroef dit vas)
 4 verskillende T-hemde of kledingstukke vir die 4 be-

sempoppe
 Karton
 Gom
 Skêre
 Inkleurkryte
 Klein stukkies lappies
 Buitelyn van ŉ mannetjie

In die verhaal van Die Barmhartige Samaritaan gaan die
kinders geleentheid kry om te dink oor wie hulle naaste
is en hoe hulle teenoor hulle naaste moet optree.

Welkom

 Neem Sondag se afkondigings en bid vir die mense

wat siek is of hartseer is.
 Bid vir mense in die hospitale.
 Jy kan ook vir die kinders vra of daar iemand is wat

hulle ken wat siek is en dan kan julle vir hulle bid.

Woord
Lees Lukas 10:25-29 vir die kinders as inleiding van die
toneel. Daarna oorhandig jy die 4 besempoppe aan die
kinders om jou te help om die storie van die
Barmhartige Samaritaan uit te speel. (Besempoppe is ŉ
baie lekker ‘tool’ wat oor en oor gebruik kan word deur
bv. net die klere van die karakter te verander.
Instruksies hoe om ŉ besempop te maak sal aan die
einde van die les volg. Daar is 4 besempoppe nodig vir

Sing:

hierdie storie.)

 “Die Barmhartige Samaritaan” (Lofliedjies 2: Snit

Lukas 10: 25-29

40)
 “Love the Lord your God” (Lincoln Brewster: You

Tube)

“Daar het ŉ skrifgeleerde na Jesus toe gekom. Hy wou
hê Jesus moet iets sê wat vir Hom probleme sal gee;
daarom het hy vir Hom gevra: “Meneer, wat moet ek

Speletjie: “Mummie”:

doen om die ewige lewe te kry?”

Deel die kinders in groepe van 10 of minder. Elke

Jesus het hom geantwoord: “Wat het God in sy wette

groep kry 2 rolle goedkoop toiletpapier.

geskryf? Wat lees jy in die wette?”

Gee dan die volgende opdrag aan hulle:

Die skrifgeleerde sê toe: “Jy moet vir die Here jou God

“Hier is vir elke groep twee rolle toiletpapier. Ek gaan

lief wees met jou hele hart, met jou hele lewe, met jou

vir julle tien minute gee, dan moet julle hele groep

hele verstand. Jy moet ook jou naaste liefhê soos

toegedraai wees met die toiletpapier, behalwe die

jouself.” Toe sê Jesus vir hom: “Jy het reg geantwoord.

twee wat die toedraaiwerk doen. Julle moet probeer

Gaan doen dit en jy sal die ewige lewe kry.”

om so min as moontlik van die groep te laat uitsteek.”

Maar die skrifgeleerde wou wys dat hy slimmer is as
Jesus. Daarom vra hy vir Jesus nog ŉ vraag: “Maar wie

Wyding

is my naaste?”

Temalied: “Ek wandel in die lig van God”

Jesus het vir hom ‘n storie vertel om sy vraag te

Stilword-ritueel:

antwoord:

Gaan lê op jou rug sonder dat jy aan enigiemand raak.

Maats, julle sal my moet help met hierdie storie. Almal

Maak jou oë toe en luister na die geluide rondom jou.

gaan deel wees van hierdie storie. Ek het 4 maats nodig

Konsentreer net op een van die geluide. As jy mooi

om met die besempoppe wat spesifieke karakters is, te

werk:

uitgehaal, en hy het dit vir die eienaar van die herberg

 ŉ Joodse man

gegee. Hy het vir hom gesê: ‘Jy moet goed sorg vir die

 ŉ Priester

man, en as hierdie geld nie genoeg is nie, dan sal ek vir

 ŉ Leviet

jou nog gee wanneer ek weer hier verbykom.’”

 Die Samaritaan

Jesus vra toe vir die skrifgeleerde: “Wat dink jy, wie van

Ek het nog kinders nodig om te help, maar wat sonder

hierdie drie mense het ŉ naaste geword vir die man

besempoppe gaan optree:

wat aangeval is?” Die skrifgeleerde het gesê: “Daardie

 2 Diewe

man wat jammer was vir hom en wat hom gehelp het.”
Toe sê Jesus vir die skrifgeleerde: “Gaan en doen wat

 Herbergier
Die res van die groep moet help met die byklanke, so
julle sal baie mooi moet luister om te hoor wat ek sê. So
gaan die byklanke werk:
 Stap of loop: Elke keer as ek die woord “stap” of

“loop” sê, moet julle julle hande 4 keer hard klap.
 Rowers: Elke keer as ek die woord “rower” sê, moet

Elke

keer

as

 Ek wonder wat die Samaritaan se naam kon wees.
 Ek wonder hoe dit sou voel om daar te wees.
 Ek wonder wat sê die verhaal vir jou.
 Ek wonder wie is jou naaste.
 Ek wonder of daar vandag hier ook so plek is.

Werskaf

julle hard uitroep“Dief, dief!”
 Samaritaan:

die Samaritaan gedoen het.”

julle

die

woord

“Samaritaan” hoor, moet julle hardop roep “Mooi
so, mooi so!” en met albei hande ŉ vuis maak met
die duim wat uitsteek as ŉ teken dat dit goed is.
Die Storie van die Barmhartige Samaritaan
(Sê vir die kinders dat hulle die storie moet uitbeeld en
hulle rolle uitspeel soos wat jy dit vertel.)
“Jesus het toe vir hom die volgende storie vertel:
Daar was eendag ŉ Joodse man wat van Jerusalem na
Jerigo toe geloop het (klap). Op daardie pad het rowers
(dief, dief!) hom aangeval. Die rowers (dief, dief!) het
sy klere uitgetrek, hom geslaan en sy goed gesteel. Toe
hardloop (klap) die rowers weg en los hom daar. Hy
was amper dood.”
“Daar het ŉ priester op dieselfde pad geloop (klap).
Toe hy die man sien, het hy verbygeloop (klap) aan die
ander kant van die pad. ŉ Leviet het ook daar
verbygeloop (klap) en het dieselfde gedoen. Toe hy die
man sien, het hy verbygeloop (klap) aan die ander kant
van die pad.”
“ŉ Samaritaan (mooi so, mooi so!) het op dieselfde
pad aangekom. Toe hy by die man kom en hom sien,
was hy baie jammer vir hom. Die Samaritaan (mooi so,
mooi so!) het nader gegaan. Hy het die man se
seerplekke toegedraai en olyfolie en wyn daarop
gegooi. Die Samaritaan (mooi so, mooi so!) het sy
donkie nader gebring. Hy het die man op die donkie
laat ry en hom na ŉ herberg geneem. Daar het die
Samaritaan (mooi so, mooi so!) goed vir hom gesorg.
Die volgende dag het hy twee silwer munstukke

Gee vir die kinders die besempoppe sodat hulle die
verhaal weer kan uitspeel indien hulle wil.
Gee vir die kinders karton, gom, inkleurkryte en skêre
waarmee hulle kaartjies kan maak vir iemand wat siek
of in die hospitaal is. Julle kan dit ŉ uitreik maak. As
julle nie weet van iemand wat siek is nie, neem julle
kaartjies na die tyd hospitaal toe en laat dit daar vir
mense gegee word.
Gee vir die kinders ŉ mannetjie se buitelyne. Sit ŉ
houer met klein stukkies afvallappies, gom en skêre vir
die kinders neer. Die kinders kan die mannetjie verbind
soos die man wat aangeval is.
Sluit af met die seënbede.

BESEMPOPPE:
Dis opwindend om Bybelverhale aan te bied m.b.v. besemen mop-poppe. Die deelnemers hoef nie vooraf te oefen nie.
Die hele gehoor word deel van die opvoering deur die agtergrondklanke te verskaf. Die teks bevat kernwoorde waarvoor
die deelnemers en gehoor moet oplet. Hulle reageer deur die
regte bewegings en klanke te maak. Die poppe-hanteerders
en die gehoor word aktiewe deelnemers omdat hulle fyn
moet oplet na die storie.

Instruksies om ‘n besempop te maak:
Gebruik ‘n besem, mop of verestoffer met lang steel. Maak
‘n tappen (“dowel”) van ongeveer 12 mm deursnee en 50 cm
lank aan die besem/mop/stoffer vas om die pop se arms te
vorm. Sny gesigvorms uit dik karton of saag dit uit
“supawood”. Verf gesigte daarop of gebruik vilt om die
gesigsdele uit te knip en op die gesigte te plak.
Trek vir elke pop ‘n T-hempie aan wat sal pas.

Om besempoppe te gebruik:
Laat al die poppe-hanteerders met hul poppe oefen:
“Hy spring op en af” - beweeg die poppe op en af;
“Hy huil”

- maak huil-geluide en skud die poppe;

“Hy hardloop weg” - bons die poppe en beweeg van die
verhoog af;
“Hy buig laag”

- laat die pop se gesig afbuig grond toe
en kom weer regop.

Die poppe-hanteerders moet baie goed luister na die teks en
net reageer en doen wat in die teks staan; hulle moenie sommer hul eie ding doen nie.
Die voorleser moet die gehoor en poppe-hanteerders dophou terwyl hy die teks lees. Hy moet reageer op wat die
poppe-hanteerders doen en toelaat dat die opvoering
spontaan verloop. As dit nodig is, moet hy ‘n kernwoord herhaal of beklemtoon sodat die poppe-hanteerders of gehoor
besef wat van hulle verwag word.
Die belangrikste van alles: geniet dit!

