
SONDAGSKOOL LES - Die geskenk van verlossing

Doel van les:

 Die Evangelie word dikwels die “Goeie nuus genoem en ons behoort opgewonde te wees 
om dit met ander te deel.  Tog is evangelisasie vir baie nie iets opwindends om te 
doen nie.  Die vraag is of ons bang is om dit te doen of is ons wel so opgewonde om 
die Goeie nuus te deel met ander dat ons nie kan wag om dit te doen nie.

Ysbreker:  

 Musical Chairs:  Speel die speletjie soos gewoonlik todat daar ‘n wenner is.  Laat almal 
gaan sit.  

Vir die groepleier:

 Haal ‘n sjokolade uit en gee dit vir iemand wat sommer vroeg uitgeval het of glad nie 
deelgeneem het nie.  As die kinders vra hoekom het die persoon dit gekry het, sê dat dit 
joune is en dat jy dit vir daardie persoon wou gee.  Dit gaan nie oor enige iets wat hulle 
gedoen het nie, maar net oor wie hulle is.  Jy dink hulle is ‘n baie goeie mens.  Staar nou na 
die persoon met jou hand uit asof jy verwag dat hulle moet deel met jou.  Moedig ander 
aan om ook te staar na die persoon.  Wanneer die persoon deel, sê dankie.

Debrief

Aan die persoon wat die sjokolade ontvang het:

1. Hoe het dit gevoel om die sjokolade te kry, al was jy nie die wenner nie?
2. Hoe het dit gevoel toe almal met afwagting na jou kyk om die sjokolade te deel?
3. Wat het jou laat besluit om te deel?

Vir die res van die groep:.

1. Wat het julle gehoop sal gebeur toe julle die sjokolade sien?
2. Hoe het dit gevoel toe julle iemand anders ‘n prys sien wen en julle kry niks?
3. Toe die sjokolade vir iemand anders gegee is, wat het julle toe voor gehoop?
4. Hoe sou dit gevoel het as die sjokolade nooit gedeel is deur daardie persoon nie?

Kry terugvoering

Maak dit geestelik:

Lees Handelinge 4:18-20 in groepe



1. Hoe was Petrus en Johannes se deel van Jesus dieselfde as toe (wenner se naam) die 
sjokolade met die groep gedeel het?  

2. Wat was Petrus en Johannes se motivering om te deel?
3. Hoe is verlossing ‘n geskenk? (Romeine 6:23, Efesiers 2:8-10)
4. Hoe is die ondervinding met die sjokolade dieselfde vir ons as die geskenk van verlossing?
5. Hoe sal om die sjokolade vir jouself hou dieselfde wees as om nie Jesus te deel nie?
6. Hoe is die Evangelie “soet”?  Dink aan Amazing Grace how sweet the sound.

Een van die definisies van grace is:

G – God’s

R – Riches

A – At

C – Christ’s

E – Expense

Het julle al ooit daaraan gedink dat Jesus al die heerlikheid van die hemel verlaat het en die pyn 
van Golgota deurgemaak het, aan die kruis gesterf vir ons sondes en die prys betaal het in ons 
plek sodat God ons die geskenk van die ewige lewe kon gee?  Dit is nie iets wat ons verdien het 
nie.  Wanneer ons op Hom vertrou en ons harte vir Hom onvoorwaardelik gee, aanvaar ons daardie 
geskenk en Hy roep ons om daardie geskenk met ander te deel.  

Maak dit persoonlik:

 Wat is jou gunsteling ding om oor te praat met ander?
 Hoekom is dit so moeilik soms om te praat oor Jesus, terwyl dit so maklik is om oor ander 

dinge te praat?
 Wat is iets wat jy hierdie week kan doen om die geskenk van verlossing te deel in dade en 

woorde?

Sluit af in groepe met gebed.


