
SONDAGSKOOL LES:  Dankbaarheid

Doel van les:

 “Thanksgiving” is ‘n Amerikaanse Vakansie waar mense ‘n dag eenkant sit om te onthou wat God vir 
hulle gedoen het die jaar wat verby is en Hom te eer en te prys vir die werke wat Hy doen in hulle 
lewens.  Die les se doel is om terug te kyk na die verlede en raak te sien wat God vir ons gedoen 
het.

Ysbreker:

Vorm spanne van 7.  Die span moet in ‘n ry sit, agtermekaar en mag glad nie praat nie.  Die persoon heel 
voor kry ‘n pen en papier.  Die persoon heel agter word prentjies gewys wat hy/sy moet teken op die 
persoon voor hom/haar se rug.  Dit moet so aangaan totdat die persoon heel voor bereik is.  Hy/sy moet 
dit dan teken op die papier.  Kry ‘n beoordelaar om te kyk watter groep sin die naaste aan die prentjies 
lyk.

Groepleier:  In die speletjie het ons vorentoe gekyk, maar ons moet dinge agter ons herken.  Soms is dit 
moeilik om agter toe te kyk en God se handewerk te herken wanneer ons net gefokus is op dinge wat voor 
ons is.  “Thanksgiving”  is ‘n geleentheid in Amerika om terug te kyk en te sien wat God in die verlede 
gedoen het.  Ons gaan vandag so klein “Thanksgiving” les hou.

Groepwerk:

Lees saam Deuternomium 8:10-18.

 Maak ‘n lysie van die goed wat genoem is in die gedeelte wat die Israeliete God voor moes prys.
 Was al die dinge aangename goed?
 Watter lesse kan ons leer van hierdie gedeelte?

Aktiwiteit:

1. Vra die kinders om  soveel goed moontlik neer te skryf in die kerk wat rooi is in ‘n 1 minuut. 
2. Vra hulle dan om hulle oë toe te maak en 2 goed te noem wat geel is.  
3. Meeste sal nie kan nie tensy hulle dalk geel aanhet nie.  Dit beteken nie dat die kleur nie bestaan 

het toe hulle rondgekyk het nie, maar soos die menslike verstand werk, wanneer jy fokus op iets 
spesifieks, het ons ‘n moeilike tyd om iets anders te herken.

Die les is dat as ons altyd na die die negatiewe kyk wat gebeur in ons lewens en al ons probleme (die rooi 
kleur)  sal ons waarskynlik al die mooi dinge mis waarvoor ons dankbaar moet wees (die geel kleur).

Gesels saam:

 Hoekom is dit belangrik om God te dank en te prys vir wat Hy vir ons in die verlede gedoen het?
 Wat sê die gedeelte in Deuternomium 8 oor hoekom dit so belangrik is?



Maak dit persoonlik:

 Vra God om jou te help om jou lewe te ondersoek – om jou te help om kere in jou lewe raak te sien 
waar Hy jou gehelp het.

 Wat het God in jou lewe vandag gedoen en die week wat verby is?  Hierdie maand?  Maak ‘n lysie 
van goed wat God in die jaar wat verby is?

 Vra die kinders om te deel wat God vir hulle gegee of gedoen het hierdie afgelope jaar.
 Watter geleenthede kan jy na terugkyk en herken as spesiale bewys van God se liefde en sorg vir 

jou?
 Sê vir die kinders om die lysie huis toe te vat wat hulle gemaak het en dit iewers te sit waar hulle 

dikwels kan sien en onthou.

Sluit af in groepe met gebed.


