
36. SAALOPENING: Doen aan ander

Ysbreker:

Skryf die woord “Doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê” deurmekaar op ‘n groot 
wit blaai of karton. As julle ‘n projektor in die saal het kan jy dit selfs op die projektor gooi.

Vertel vir die kinders dat julle vandag oor die “Goue reël” gaan praat. Wie kan raai wat dit is? 
Jy het ‘n leidraad vir hulle saamgebring – wys die plakkaat met die woorde op, of gooi dit op 
die projektor. Kyk wie eerste die “Goue reël” kan ontsyfer.

Inleiding: 

Hierdie “Goue reël” is iets wat Jesus vir Sy dissipels geleer het. Ons kry dit in Matt 7:12 “Alles 
wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen”

Maak nie saak in Wie of wat jy glo nie, hierdie bly een van die belangrikste reëls om in hierdie 
ou lewe te onthou. 

Jy kan nie van ander mense verwag om jou mooi en goed te behandel as jy hulle sleg behandel
nie. 

Kom ek vertel gou vir julle ‘n storie om vir julle te wys hoe maklik dit is om goor teenoor ander 
mense te wees. 

Hieronder is drie stories waaruit jy kan kies, afhangende van watter ouderdomsgroep kinders 
jy mee werk, of wat jy hulle wil leer. Die derde storie is nie uitgetik nie, dis die verhaal van die 
Barmhartige Samaritaan, en dit sal jy vind in Lukas 10:25-37.

Storie 1: Die Houtbord

'n Sieklike ou man het gaan woon saam met sy seun, skoondogter en vier jaar oue kleinkind in 
hul huis.

Die ou man se hande het baie gebewe, hy kon nie meer mooi sien nie, en het moeilik geloop.
Die familie het gewoonlik by die eetkamertafel geëet wat pragtig gedek was met 'n mooi 
tafeldoek en eetgerei. Maar die bejaarde oupa se bewende hande en swak sig het eet baie 
moeilik gemaak. Die ertjies rol van sy lepel af op die vloer, die rys beland die helfte op die tafel
en die ander op die vloer. Wanneer hy die glas melk neem om te drink, stort hy gewoonlik 'n 
klompie op die tafeldoek soos hy bewe.



Die seun en skoondogter het baie geïrriteerd geraak deur die gemors wat veroorsaak word 
wanneer oupa eet en die seun sê toe: “Ons sal 'n plan moet maak met Oupa. Ek het nou 
genoeg gehad van die gemorste melk op die tafeldoek, raserige etery en die alewige kos op die
vloer.”

Die seun en die dogter het toe vir Oupa 'n tafeltjie in die hoek gedek met net die nodigste op 
wat nie kon vuilsmeer, of beskadig nie. Daar het Oupa maar alleen gesit en eet, terwyl die 
ander hul maaltyd aan die groot tafel geniet. Omdat Oupa al 'n bord of twee gebreek het, is sy 
kos vir hom opgeskep in 'n houtbord.

Wanneer die familie vir Oupa loer gedurende die ete, het hy so nou en dan trane in die oë 
daar waar hy so alleen sit en eet. Maar steeds was die enigste woorde net woorde van felle 
kritiek wanneer hy per ongeluk sy vurk laat val, of daar kos op die vloer mors.

Die vier jaar oue seuntjie het dit alles in stilte aanskou sonder om 'n woord te sê.
Een aand voor aandete, let die pa op dat die seuntjie op die vloer speel met twee ronde 
houtplanke en skuurpapier.

Liefdevol vra hy sy seun: “Wat is jy besig om te maak, Seun?” Net so liefdevol antwoord die 
seuntjie: “Ah, ek maak twee houtbordjies vir Pappa en Mamma om uit te eet vir wanneer ek 
groot is.” Die seuntjie glimlag en gaan ongestoord voort met sy werk.

Die woorde het die twee ouers stomgeslaan en hulle was sprakeloos, terwyl die trane oor hul 
wange vloei. Alhoewel geen woord hardop uitgespreek is nie, het die twee presies geweet wat
gedoen moes word.

Dié aand neem die man oupa se hand sagkens en lei hom na die groot familietafel.
Vir die res van sy lewe het hy elke ete saam met die gesin aan tafel geëet en nie man of vrou 
het meer regtig omgegee as die vurk val, of die ertjies uit die lepel rol, of die melk op die 
tafeldoek mors nie. Dit was nie meer belangrik nie.

Storie 2: Die nare ou oom

Daar was ‘n baie nare ou oom wat op die eerste vloer van ons woonstel gebou gebly het. Hy 
het niemand ooit gegroet nie, en sy swart vullissak sommer in die gang by sy voordeur gelos. 
Al wat hy heeldag gedoen het was om te kla oor sy bure en die lawaai wat ons maak.

Die nare ou oom was selfs kwaad gewees toe mamma en pappa met my nuwe baba boetie van
die hospitaal af by die huis aangekom het. In plaas daarvan om vir hulle geluk te sê met my 
nuwe boetie, het hy net heeltyd geloop en kla oor hoe my boetie seker heelnag gaan huil.



Een oggend toe die oom opstaan en by sy deur uitgaan, het hy gesien dat sy swart vullissak 
weg was. Pappa het vir hom in die plek van die sak ‘n briefie gelos: “Mnr Gouws, aangesien ek 
my vullissak ook moes gaan weggooi, het ek besluit om joune sommer saam met myne te 
neem. Ek wou jou die moeite spaar. Ek hoop jy het ‘n lekker dag. Groete Hannes.”

Die nare ou oom het nie geweet wat om te dink nie, want hy was nog net goor en ongeskik 
gewees en pappa het besluit om nie dieselfde te wees nie, maar iets gaafs vir die oom te doen.

So het die dae weke geword, die oom het goor en ongeskik gebly, en pappa en mamma het die
oom bly groet, en pappa het sy swartsak elke keer saam met sy eie een gaan weggooi. So het 
dit al moeiliker vir die ou oom geword om pappa en mamma nie terug te groet nie.

Een oggend toe die oom opstaan kry hy weer ‘n briefie teen sy deur. Mamma het gesê dat sy 
jammer was dat my boetie so baie gehuil het deur die nag, maar dat hy siekerig was.

Die oom het skielik baie sleg gevoel, want hy het nooit eers die baba hoor huil nie, want sy 
waaier was die heel nag aan gewees omdat dit so warm was.

Toe die oom ons die middag sien het ons almal baie moeg van die min slaap gelyk. Hy het ons 
almal mooi gegroet en baie dankie gesê vir die briefie wat mamma vir hom geskryf het. Hy kon
net nie meer ongeskik met ons wees nie, want ons het hom altyd mooi gegroet en probeer om
nie te veel lawaai te maak nie.

Na nog ‘n paar weke het hy ons terug begin groet, en selfs vir pappa en mamma gesê om hom 
op sy naam te noem. Hulle het hom een aand genooi om by ons te kom eet, en toe het hy ons 
vertel dat sy vrou ‘n paar maande terug oorlede is.

Sy hart was baie seer gewees, en hy was sommer net kwaad vir almal gewees, veral vir ons 
wat altyd so gelukkig gelyk het.

Die oom was nie meer ‘n nare, ongeskikte ou oom nie, want pappa en mamma was nie terug 
ongeskik met hom gewees nie. Hulle was vriendelik, en het selfs sy swartsak vir hom 
weggegooi. 

Hy het vir ons vertel dat hy nou dieselfde vir ander mense gaan probeer doen, want hy het 
nou self gesien hoe belangrik dit is om aan ander mense te doen wat jy aan jouself gedoen wil 
hê.

Toepassing:

Nou hoe moet ons nou maak? Wat beteken dit alles vir my en jou? 



 Wil jy hê mense moet gaaf wees teenoor jou? Dan moet jy gaaf wees teenoor ander 
mense!

 Wil jy hê mense moet jou met respek behandel? Dan moet jy ander mense met respek 
behandel, maak nie saak of hulle dit teenoor JOU het nie!

 Wil jy hê ander mense moet vir jou dankie en asseblief sê? Dan moet jy dit vir hulle sê!

Dit beteken dat ek mense moet help waar ek kan, maak nie saak of ek iets daaruit kry of nie.  
As iemand anders iets mooi gedoen het, dan moet ek  dit vir hulle sê en nie stilbly daaroor nie. 

Soos die nare ou oom kan mense wat goor en ongeskik is dit net vir so lank doen as jy 
vriendelik en gaaf is. 

So……… doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê.


