
SKOLEBEDIENING: Arch Enemy

Doel van les:

 Ons leer dat nes superheroes in die prente ‘n “arch enemy” het, ons as kinders van God ook 
‘n vyand het wat daarop uit is om ons lewens te verwoes.  Ons kan wel weet dat Jesus hom 
reeds oorwin het en dat ons aan Jesus moet vashou.

Aktiwiteit: (3 min)

 Laat kinders in hul groepies styf teen mekaar staan in ‘n sirkel.  Hulle moet nou met hulle 
wysvingers en ringvingers teen die grond raak.  Sodra almal dit doen vra:  Ken julle die reels van 
die speletjie?  Ek ook nie, maar ek het julle lekker getrick ne? 

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker: (5 min)

 Gee  vir elke groep 3 blokkies toiletpapier.  Hulle moet terwyl ‘n liedjie gespeel word, die 
blokkies in die lug hou deur dit slegs te blaas.  Kyk aan die einde van die liedjie hoeveel 
van die groepe al 3 kon in die lug hou.

Les inhoud:  Julle onthou dat ons tema vir die kwartaal is Hero training?  Wel wat ons moet weet 
van heroes, is dat almal van hulle ‘n “arch enemy” het.  Hulle baklei teen baie slegte ouens, maar 
daar is daai een wat regtig aanhou terugkom om hulle lewens moeilik te maak.  Superman het Lex 
Luthor.  Batman het die Joker.  Ons as Christene het ook so iemand wat ons wil trick en ons hel 
toe stuur.  Wie dink julle is dit?  Die Satan ja.  

Vandag wil ek vir julle bietjie van die maniere wys hoe hy werk.

Illustrasie:

 Laat die kinders kyk hoe maklik dit is om die blokkie toiletpapier wat hulle in die speletjie 
gebruik het, te skeur.  Dis nogals maklik ne?  Nou benodig ek ‘n vrywilliger.  Die vrywilliger 
moet sy/haar middelvinger en ringvinger uitsteek.  Gaan nou voort om die hele rol 
toiletpapier rondom die vingers te draai.  

Verduidelik:  Dit wat nou gaan gebeur is baie keer wat gebeur wanneer die Satan ons oortuig 
om sonde te doen.  Hy laat dit klink asof die sonde nie heavy is nie en soms dat dit nie eens 
sonde is nie.  Daai maatjie het baie geld, so dit maak nie saak as ek dalk R10 vat nie.  Ek het 
dit nodig.  Daai outjie is altyd lelik met my.  Hy verdien dat ek hom seermaak.  My suster het 
my eerste geslaan.  Dan begin dit al hoe makliker te raak om verkeerde dinge te doen, maar 
ongelukkig besef ek nie hoe ek al hoe meer vasgevang word in sonde en al verder van Jesus 
beweeg nie.  Nou moet die vrywilliger probeer om die vingers uitmekaar te maak en so die 
toiletpapier te breek.



So het die Satan al baie mense getrick en gaan hulle hel toe, want hulle kon nie meer los breek 
van al die sonde nie.  Die Bybel se dat die uiteinde van die sonde die dood is.  Dis wat die Satan 
wil hê.  Dat ons saam met hom in die hel moet beland.

Vat sker en knip vingers los.  Vandag wil ek vir jou sê dat Jesus jou ‘n kans gee om te breek met 
sonde. Om los te kom.  Al wat Hy wil hê, is dat jy jammer sê met jou hele hart en dit nie weer 
doen nie.  Die keuse lê by jou. Vandag gaan ons jou kans gee om jammer te sê.  As jy voel dat jy 
wil kom praat oor ‘n baie moeilike sonde, dan is jy meer as welkom om agter te bly.

Moenie dat die Satan jou verder trick nie.  Wanneer jy voel jy weet nie wat om te doen nie, vra 
jouself wat jy dink Jesus sou doen.  

Sluit af met gebed.


