
SONDAGSKOOL LES- Sirkel

Doel van les:

 Om die jongmense te challenge om te kyk hoe na hulle op die oomblik aan Jesus leef.

Ysbreker:  1 Tree op ‘n slag

Die groep vorm ‘n sirkel met ‘n stoel in die middel waarop ‘n kruis staan.  Hulle moet aan die kruis 
dink as Jesus Christus en in die sirkel so naby as moontlik aan die kruis staan.  Dan word daar vrae 
gevra en hulle moet of nader of verder weg van die kruis beweeg.

 As jy met iemand gestry het hierdie week, gee 1 tree terug
 As jy iets weggesteek het, of nie die volle waarheid hierdie week gepraat het nie, gee 1 

tree terug.
 As jy elke dag hierdie week jou Bybel gelees het, gee 1 tree vorentoe.
 As jy van iemand agter hulle rug gepraat het hierdie week, gee 1 tree terug.
 As jy oor jou geloof met iemand hierdie week gepraat het, gee 1 tree vorentoe.
 As jy nie het nie, gee 1 tree terug.
 As jy gebid het elke dag hierdie week, gee 1 tree vorentoe.
 As jy eerlik geantwoord het op al hierdie vrae, kan jy 1 tree vorentoe gee.

Sê:  Let op waar jy nou staan en waar jy begin het.

Gesels saam in groepe.

 Was jy skaam as jy moes terugtree?
 Hoe het dit gevoel as jy nader kon tree?
 Het jy ‘n verskil in die grootte van jou tree opgelet as jy nader kon tree in vergelyking met 

wanneer jy moes terugtree?
 Watter deel van die sirkel het die meeste aktiwiteit gehad – Binnekant toe/buitekant toe?
 Wat sê dit van ons verhouding met God op hierdie oomblik?

Kry terugvoer van groepe.

Lees in die groep Jesaja 1:18

Vir die groepleier

Hoe lyk jou lewe vandag? Doen jy dinge wat jou al verder van Jesus laat beweeg?  Doen jy jou deel 
om Hom te vind?  As daar vandag met jou iets moet gebeur, hoe naby aan Jesus is jy?  Waar staan 
jy vandag in hierdie sirkel?



Ons nooi julle uit om seker te maak waar jy in jou verhouding met Jesus staan.

Sluit af in groepe met gebed.


