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14. Gereed vir God  
se nuwe wêreld 
Matteus 25:1-13 

 

Tema 
Wees gereed vir die nuwe wêreld van God (wederkoms) deur nou reeds te help bou 
daaraan. 
 

Agtergrond 
Hierdie gelykenis vorm deel van ’n groep gelykenisse wat almal praat oor die (onverwagse, 
skielike) koms van die Here en die manier waarop Hy ingewag word:  

 Die vyeboom begin blare kry … dan is die somer naby (Matt 24:32-35) – Ons kan reeds 
aflei uit die tekens dat ons in die seisoen is van God se nuwe wêreld.  

 Die huiseienaar weet nie wanneer die dief kom nie (Matt 24:43-44) – Dit vra van ons om 
altyd voorbereid daarop te wees. 

 Die getroue en verstandige slaaf (Matt 24:45-47) – Ons moet daarom besig wees met 
God se nuwe wêreld. 

 Die slegte slaaf (Matt 24:48-51) – Dit is hy wat sy lewe volgens sy eie reëls leef en wat 
nie gereed is nie. 

 Die tien meisies (Matt 25:1-13).  

 Die muntstukke (Matt 25:14-30) – Gebruik wat jy het om besig te wees met God se 
nuwe wêreld. 

 Die laaste oordeel (Matt 25:31-45 – Herder, skape en bokke) – God se nuwe wêreld 
bring skeiding tussen hulle wat daarmee besig is en diegene wat hulle met hul eie sake 
bemoei. 

 
Die eerste paar gelykenisse loop dus uit op die laaste een waar die skeiding bespreek word. 
Die kern van die gelykenis van die tien meisies is die samevatting in vers 13: “Waak dan, 
omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie”. Die gelykenis sê dus dat ons 
gereed moet wees vir God se nuwe wêreld. 

Die gelykenis vra ’n kritiese ongerustheid by al die gelowiges: Is God se nuwe wêreld vir 
my belangrik genoeg dat ek daarmee besig is en myself daarvoor gereed maak? Wanneer 
die bruidegom sê: ‘Ek ken julle nie”, beteken dit hy stuur die onverstandige meisies weg met 
die boodskap: Ek wil julle nie ken nie, want julle het nie my wêreld belangrik genoeg geag 
om daarmee besig te wees nie. 

Bybelgedeelte Hoofgedagtes van die ontmoeting 

Hersiening 1. Die gelykenis van die saaier 

Agtergrond 2. Help om die begrip gereed te verduidelik.  

Vertel Matteus 25:1-4 3. Die tien meisies het uit vyf onverstandiges en vyf 
verstandiges bestaan. 
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Vertel Matteus 25:5-9 4. Die krisis van die vyf onverstandige meisies 

Vertel Matteus 25:11-12 
en lees Matteus 25:13 

5. Die bruidegom se reaksie 

Uitkoms 
1 Waarskuwing: Pasop dat ander sake in my lewe nie belangriker word as God se nuwe 

wêreld nie. 
2 Uitnodiging: Wees altyd gereed deur besig te wees met die dinge wat vir God se nuwe 

wêreld belangrik is. 

 

Hulpmiddels by die storie 
 Gebruik die PowerPoint-aanbieding om die verhaal te vertel. Kyk dit vooraf baie goed 

deur. Moenie die spasiebalk te gou druk nie, byvoorbeeld waar die tien verstandige 
meisies se lampe opgesteek word. Druk die spasiebalk net vir die eerste een en wag. 

 Verwys na paneel 6 en 12 van die LP3-benadering. 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging 
 

Junior kleingroep Senior kleingroep 

Bring saam Bring saam 

1. A4-afdruk van die lamp vir elke kind 
2. Kryt  
3. Skêre 
4. Gom of kleeflint 

1. Vir elke kind ’n kers om aan te steek wat 
in ’n blaker of sandbakkie staan (Dit moet 
veilig wees!) 

2. Een groot kers of olielampie  
3. Skerp kryt of potlode 

Aanwysings: 
Laat die kinders eers die lamp inkleur. 
Knip die groot vierkant uit. 
Vou dit op die stippellyn.  
Hou dit baie mooi toegevou sonder dat die 
twee kante skuif. Knip nou op die donker 
binne-lyne vanaf die toevoukant – net tot 
waar die lyntjie ophou. Die leier kan dit selfs 
tydelik met ’n speld of kramdrukker aan 
mekaar vasmaak totdat dit klaar geknip is. 
Plak die twee kante aan mekaar. 
Knip die lang strook papier as handvatsel uit. 
Plak die handvatsel van die lamp aan die 
bokant vas. 

 



3 

 

Ene ore! Nuwe maniere LP3 Jaar 3 © Jeugfokus 2014 

 

 

Die storie 
 
Begin 
Ek wonder of julle nog die gelykenis van verlede keer kan onthou? En kan julle onthou 
waaroor Jesus se gelykenisse handel? (Verwys na paneel 6.) 

Natuurlik oor God se nuwe wêreld wat na ons toe kom. Vandag se gelykenis gaan weer 
oor God se nuwe wêreld. 
 
Hoor 
 Moment 1: Verduideliking – Om gereed te wees 
Ek wonder met wie het dit gebeur dat vriende of familie onverwags vir julle kom kuier en jy 
en jou familie glad nie gereed was daarvoor nie? 
 

Nota 
Help dat die kind kan assosieer met gevoelens wat gepaardgaan met ’n onverwagse 
belewenis. 

 
Ons verhaal vandag gaan daaroor dat niemand van ons weet wanneer God se nuwe wêreld 
finaal gaan kom nie. Tog wil die verhaal ons help om te verstaan dat ons moet leef soos 
mense wat gereed is vir sy nuwe wêreld. 

Ek wonder wie het al ’n brandweerman of -vrou gesien? Ons weet aan sy of haar klere en 
die voertuig waarin hulle ry dat hulle brandweermanne en -vroue is. Nou weet ons ook dat 
ons nie bang hoef te wees vir die gevaar van ’n brand wanneer hulle naby is nie. Hulle trek 
hulle spesiale klere aan en ry in hulle spesiale voertuig omdat hulle gereed is om hulle werk 
te doen as daar ’n gevaarlike vuur uitbreek. 
 

Nota 
Om die begrip van gereedheid nog verder in die kind se lewe te help aanklank vind kan jy 
ook verwys na skole wat soms veiligheids-oefeninge doen. Almal reageer op die klokke en 
beweeg na veilige plekke. Sekere onderwysers moet sorg dat die brandblussers beman is, 
ander moet kyk na die mense se veiligheid. Almal doen hierdie oefeninge om gereed te 
wees. 

 
Vandag se verhaal gaan oor wat dit beteken om vir God se nuwe wêreld gereed te wees. 

Jesus vertel die gelykenis van ’n bruilof wat gehou word. In Jesus se dae was dit die 
gebruik dat die bruidegom na die huis van die bruid kom om haar te kom haal vir die 
bruilofsviering. Om dit spesiaal te maak was daar mense aangewys om saam met die 
paartjie ’n optog te vorm om so vir almal te wys dat hier ’n spesiale geleentheid is wat 
vandag gevier word. 
 
 Moment 2:Vertel Matteus 25:1-4 
Jesus se gelykenis oor ’n bruilof gaan oor God se nuwe wêreld. Eendag was daar tien meisies 
wat uitgenooi is om aan die spesiale optog van die bruid en bruidegom deel te neem. Hulle 
taak was om die paartjie te begelei in die optog na die plek waar hulle troue gevier sal word. 
Dit was dan ook hulle verantwoordelikheid om die bruidegom te gaan inwag. Hulle was nie 
seker oor wanneer die bruidegom sou opdaag nie en ingeval dit sou donker word, het hulle 
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spesiale lampe geneem om aan te steek sodat almal die optog kon sien. Ongelukkig het net 
vyf van die meisies daaraan gedink om olie saam te vat om die spesiale lampe aan te steek. 
Die ander het glad nie eers daaraan gedink nie. 

Ek wonder hoekom nie? Was dit nie vir hulle belangrik om hulle taak uit te voer nie? Was 
die bruidspaar nie belangrik genoeg om die dag spesiaal moeite vir hulle te maak nie? 
(Verwys na paneel 12.) 

Ek wonder of ons nie vandag ook so besig met ons sake raak, byvoorbeeld maats, skool, 
sport en partytjies dat ons sommer gou van God se nuwe wêreld vergeet nie. Miskien gee 
ons nie aandag aan God se nuwe wêreld waarheen ons op pad is nie. Dis nie altyd vir ons 
ewe belangrik om te doen wat God van ons vra nie. Ons moet oppas dat ons nie ook soos 
die onverstandige meisies is wat uitgenooi word om deel van God se nuwe wêreld te raak, 
maar dat ons ons nie rêrig gereed hou daarvoor nie. 
 
 Moment 3: Vertel Matteus 25:5-9 
Dit het begin donker raak en die meisies het moeg geraak van die wag. Later het al tien aan 
die slaap geraak. Skielik in die nag word hulle wakker van iemand wat roep: “Kyk, daar kom 
die bruidegom! Gaan groet hom!” Die tien meisies het gou opgestaan. Hulle was genooi om 
nou die optog besonders te maak vir die paartjie. Omdat dit donker was, het hulle dadelik 
die lampe gereed gemaak en toe aangesteek. Maar die vyf onverstandige meisies het besef 
hulle het nie olie gebring om die lampe aan te steek nie. Wat beteken ’n lamp dan in die 
donker as dit nie olie het om mee te brand nie? Toe vra hulle of hulle olie by die ander vyf 
meisies kan leen. Die verstandige meisies besef hulle lampe sal dan ook nie lank genoeg 
brand nie en dat die optog eerder met vyf sterk lampe beter sal werk as met tien lampe wat 
halfpad doodgaan.  

Hulle raai die vyf onverstandige meisies toe aan om eerder nog olie te gaan soek by ’n 
winkel. Kort daarna het die bruidegom by die vyf verstandige meisies opgedaag en hulle 
moes toe sonder die ander vyf die optog begin. By die onthaalplek is al die gaste wat saam 
met die optog opgedaag het, ingenooi en die deure is toegemaak sodat die fees kon begin. 
 
 Moment 4: Vertel Matteus 25:11-12 
Toe die vyf onverstandige meisies by die onthaal opdaag was die optog verby en hulle was 
te laat. Die bruidegom wou nie die deur vir hulle oopmaak nie. Toe hy in die nag gekom het, 
was hulle nie gereed om deel van die spesiale optog te wees om die bruidspaar vriendelik te 
ontvang nie. Die bruidegom het hulle toe huis toe gestuur, want hy soek nie sulke mense as 
vriende nie. 

Lees Matteus 25:13. “Wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese 
datum of tyd van my koms nie” (Matt 25:13 Nuwe Lewende Bybel). 
 
Dink 
Kom ons maak ons oë toe. Ons sien in ons verbeelding die vyf onverstandige meisies voor 
die toe deur. Hulle hoor die partytjie daarbinne. Bokant die geluid van die partytjie bly die 
stem van die bruidegom hang asof dit nooit weer wil weggaan nie: “Ek ken julle nie!” 
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Leef  
Nou hoe leef mense dan wat vir Jesus ken en vir wie Hy ken?  

Elke huis het ’n manier waarop hulle leef. Die manier waarop mense in hulle huis leef, 
word gevorm deur die manier waarop hulle mekaar ken. Kinders doen sekere dinge omdat 
een van die ouers dit vir hulle gewys en geleer het. Gereed wees, is om te leef asof jou ouer 
enige oomblik kan opdaag. As ek begin lewe asof daardie ouer nie bestaan nie, mag dit net 
wees dat hy kan opdaag en so by my huis inloer en vir my sê: Ek ken nie die mens wat hier 
leef nie, want sy leef nie asof sy my ken nie. Hoe dink julle? 

En as Jesus vandag by jou deur inloer? 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom 
Laat elke kind wat aanmeld ’n kers aansteek by die groot kers of olielampie. Plaas dit op ’n 
veilige plek voor in die lokaal. 
 
Wegspring 
Gesels saam: Het jy al ’n troue bygewoon? Wat was lekker? Wat was interessant? Moes julle 
iewers wag? Hoe voel dit om te wag? Wat het die mense toe gedoen? 
 
Werksaam 
1. Gebruik die aanwysings by die hulpmiddels en laat die kinders lampies maak. 
 
2. Kies die regte woord en omkring dit in jou werkboek. 

 Jesus sê sy nuwe wêreld kan vergelyk word met (twaalf/tien) meisies wat na ’n troue 
genooi is. 

 Die vyf onverstandige meisies het nie (klere/olie) saamgeneem nie. 

 Die vyf verstandige meisies is na die (onthaal/kombuis) ingenooi. 

 Die bruidegom het die vyf onverstandige meisies (weggestuur/ingenooi). 
 
3. Voltooi die doolhof in jou werkboek. Help die vyf meisies om te gaan olie koop en weer na 
die begin terug te keer. Begin by pyltjie 1 en eindig by pyltjie 2. 
 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Gesels saam oor die verskil tussen slim en verstandig. Vra jou huismense om voorbeelde 
te noem. 
2. Niemand weet wanneer Jesus gaan terugkom nie. Moet ons bang wees daarvoor as ons 
dan weet Jesus het klaar vir ons sonde betaal?  
3. Om gereed te wees beteken nie om niks te doen nie. Wat beteken gereed wees vir ons 
wat glo dat Jesus klaar vir ons sonde betaal het? 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom 
Laat elke kind wat aanmeld ’n kers aansteek by die groot kers of olielampie. Plaas dit op ’n 
veilige plek voor in die lokaal. 
 
Wegspring 
Gesels saam: Het jy al ’n troue bygewoon? Wat was lekker? Wat was interessant? Moes julle 
iewers wag? Hoe voel dit om te wag? Wat het die mense toe gedoen? 
 
Wonder  
Oë toe. Laat almal met hulle koppe op hulle arms lê.  
 

Nota 
Neem vandag tyd met die wonder-gedeelte. Indien die groep oor die dinge wil praat, moet 
die leier in gedagte hou dat ons maar net in beelde praat, omdat tyd en ruimte nie meer sal 
wees soos wat ons dit vandag ervaar nie. Met hierdie oefening mag ons die kinders nie 
bangmaak nie – nee, skerp hulle net op om gereed te wees en lê klem op die mooiheid en 
vreugde wat die Bybelse prente vir ons oor God se nuwe hemel en aarde skep. 

 
Dink saam oor die nuwe wêreld van God.  

 Hoe dink jy sal die natuur wees? 

 Hoe dink jy sal die mense teenoor mekaar optree? 
 
Alles gaan so anders wees, dat ons nie eintlik daaroor kan praat nie, behalwe om prentjies 
daarvan in ons kop te maak. 

Lees Jesaja 11:6-9 stadig voor.  
Lees Openbaring 21:1-5 stadig voor. 

 
Werksaam  
1. Gebruik al die woorde in die lysie in jou werkboek om die sinne te voltooi. 
 
ken olie waak 
Almal houers gereed 
inwag verstandig onverstandig 
 
a. Tien meisies moet die bruidegom _____________________________. 
b. Vyf is verstandig. Hulle neem ekstra olie in __________________ saam. _____________ 
raak aan die slaap.  
c. Toe die bruidegom in die middel van die nag kom, het dié wat ____________________ 
was, saamgegaan. 
d. Dié wat ___________________________ was, moes gaan ____________ soek.  
e. Toe hulle opdaag, sê die bruidegom: “Ek ___________ julle nie. __________________ 
dan omdat julle nie weet wanneer die bruidegom kom nie. 
 
Watter woord bly oor? _____________________  
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2. Skuif die woorde rond sodat dit ŉ sin maak wat by vandag se gelykenis pas. Skryf die sin in 
jou werkboek neer. 
 
wanneer altyd sal 
wakker gereed en 
wees omdat gebeur 
julle nie nie 
weet dit 
 
3. Skryf Matteus 25:13 soos dit in jou Bybel staan in jou werkboek neer. 
 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Gesels saam oor die verskil tussen slim en verstandig. Vra jou huismense om voorbeelde 
te noem. 
2. Niemand weet wanneer Jesus gaan terugkom nie. Moet ons bang wees daarvoor as ons 
dan weet Jesus het klaar vir ons sonde betaal?  
3. Om gereed te wees beteken nie om niks te doen nie. Jesus het klaar vir ons sonde betaal. 
Wat beteken “gereed wees” dan vir ons? 


