
SKOLEBEDIENING: Ons missie

Doel van les:

 Hierdie week leer ons dat Jesus ons beveel om liefde uit te leef in die wêreld en ander 
van Hom te vertel om hulle lewens te red.  Vandag bespreek ons hierdie opdrag.

Lofprysing en aanbidding.

Ysbreker 1: (5 min)
 Herken die liedjie:  Daar word verskillende liedjies gespeel en kinders moet kyk of hulle 

dit kan herken.

Ysbreker 2: ( 5 min)

 Jingle speletjie:  Kry ‘n klomp lëe boksies.  Sit in van die bokse klokkies.  Deel die bokse 
vir leiers uit.  Verduidelik dat van die bokse klokkies in het.  Die leiers met die bokse 
moet rondstaan in die vertrek en sekere opdragte uitvoer soos om in die saal rond te stap, 
te gaan sit en op te staan.  Die kinders moet probeer raai wie die klokkies het.  As hulle 
verkeerd raai, is hulle uit.  

Vra:  

 Hoe het julle geweet wie die klokkies het?
 As dit nie vir die geluid was nie, sou julle geweet het?

Les inhoud:  Dit het regtig nie saak gemaak hoe “sneaky” die persone was wat die klokkies gehad 
het nie, sodra die klokkies begin geraas maak het, was dit “game over’’.  Nou wat het klokkies 
met ‘n hero wees te doen?  Ons superhero, Jesus, los Sy vriende (dissipels) in Mattheus 28:19 
met ‘n baie belangrike missie:  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in 
die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat 
Ek julle beveel het.  Jesus sê hier dat ons vir ander moet gaan vertel van Hom.  Ons moenie 
stilbly nie, ons moet geraas maak en siele vir Hom wen.

Vraag in groep:

 Het jy al ooit gedink aan watter soort klanke jou lewe maak?
 Watter klank dink jy maak jou lewe tans?

Dit mag dalk snaaks klink – dat jy klanke/geraas/jingles maak met jou lewe, maar dink daaraan.  
Jou woorde, aksies, besluite en gedrag tel als op en maak sekere geluide in jou lewe.  Jy kan baie 
van ‘n persoon leer deur die geluide wat hul lewens maak.  Is dit kwaad?  Vol vreugde? Hartseer?  



Wanneer mense inluister op jou lewe, behoort die klank wat jy maak iets te wees wat hulle wys 
wie jy is – ‘n hero vir Jesus.  Kan mense dit hoor?

Sluit af met gebed.


