
SONDAGSKOOL LES - Lewende geraamtes

Doel van les:

 Kinders leer dat hoe en waarmee hulle dinge “meet” in die lewe baie belangrik is en 
dat die verkeerde mates slegte gevolge sal hê.

Ysbreker:  

 Blinde geraamte bou:  Gee vir elke groep ‘n sakkie met ‘n geraamte se dele en een 
blinddoek.  Elke groep kies ‘n persoon in die groep wat geblinddoek word.  Daardie persoon 
moet dan die geraamte aanmekaar sit deur na die instruksies te luister wat die ander gee.

 Geraamte selfies:  Die groep moet nou aan twee oorspronklike maniere dink om die 
geraamte te poseer en dan fotos neem.  Die beste selfie wen.

Vir die groepleier:

Het julle al ooit ‘n fliek gekyk waarin daar skielik ‘n geraamte uitval?  Mense is bv op soek na ‘n 
skat in ‘n grot en skielik kom hulle af op ‘n stowwerige geraamte.  Dis baie creepy.  Baie mense is 
bang vir die dood.  Wanneer hulle al die bene sien, dan dink hulle aan die dood en raak hulle bang.  
Maar eintlik is daar niks om voor bang te wees nie.  Dis mos net bene en hulle kan nie lewendig 
raak nie.  Of kan hulle?

Lees Esegiel 37:1-10

Vir die groepleier:

God het vir die profeet Esegiel ‘n visioen gegee, waar hy al die droë bene sien lê het.  Hy het vir 
hom gevra of hy dink dis moontlik dat hierdie bene lewend kan word.  God was eintlik besig om vir 
Esegiel iets van die toekoms te wys.  Hy het verwys na Jesus wat sou kom en sterf aan die kruis 
en opstaan uit die graf.

Dit was nie al nie.  God het ook vir Esegiel ‘n prentjie gewys van hoe Sy volk Israel op daardie 
tydstip gelyk het.  Hoe hulle hopeloos gevoel het en in sak en as gesit het.  God het gesê dat Sy 
Gees weer vir hulle sou lewe bring en alles sou herstel wat afgebreek was.

  Maak dit prakties

Daar mag dalk situasies wees waar mense ook voel soos ‘n klomp droë bene.  ‘n Nuwe lewe 
mag dalk onmoontlik lyk.

Groepwerk:

1. Wat is van die skynbaar onmoontlike situasies wat jeug/mense in die lewe ervaar?

Kry terugvoering.



God weet alles en met Hom is enige iets moontlik.  God kan lewe inasem in enige situasie wat 
ons ondervind.  Nie net kan Hy nuwe lewe gee nie, maar Hy belowe in Sy Woord dat Hy vir ons 
nuwe harte kan gee.

 Ons is almal dood in sonde, soos ‘n spul droë bene.
 Maar God in Sy groot liefde, gee ons nuwe lewe deur Jesus Christus.

Maak dit persoonlik:

 Was daar al tye in jou lewe waar jy soos droë bene op ‘n hopie gevoel het?  
 Hoe help dit om te weet dat God selfs ‘n spul droë bene weer lewend kan maak jou in die 

situasie waarin jy jouself bevind?
 Hoe gee Jesus se opstanding uit die dood vir jou hoop in hopelose situasies?

Sluit af in groepe met gebed.


