
SONDAGSKOOL LES - Leeg

Doel van les:

 Hierdie les gebruik eiers om die Paas boodskap van die graf wat leeg is opwindend en anders te 
vertel, terwyl jy ook kyk hoe die dissipels van Jesus moes gevoel het daardie oggend toe hulle by 
die grafkom.

Ysbreker:

 Moenie die eier laat val nie:  Binne die groepe moet hulle groepies van twee maak.  Laat hulle 
rug aan rug staan en plaas ‘n eier tussen hulle.  Die doel van die speletjie is dat die kinders die eier 
moet laat sak tot teen die grond sonder dat dit breek.  Die groep wat eerste klaar is, wen.

 Eier waaier – Elke groep kry ‘n eier en ‘n pizza boks.  Hulle mag nie aan die eier raak nie, maar 
moet die pizza boks gebruik om die eier oor die eindstreep te waai.  Dit hardloop soos ‘n aflos en 
die span wat eerste klaar is, wen.

 Eier aangee – Elke groep kry een eier en lepels.  Die lepels word in hulle monde gesit en die span 
moet die eier aangee sonder om hulle hande te gebruik. Die span wat eerste die eier by die 
agterste persoon kry, wen.

 Eier toring – Gebruik 4 eiers en 4 toiletrolle om ‘n toring te bou wat stewig staan.

Vir die groepleier:  

Baie van die speletjies het ‘n element van verrassing en opwinding.  Die eiers wek dalk gevoelens 
van vrees, opwinding, woede, twyfel, teleurstelling, angs en ongeloof.  Baie van hierdie gevoelens 
kan ons ook vind in die Evangelies oor die opstanding van Jesus.  Die volgende demonstrasie help om 
nog van die gevoelens na vore te bring soos ‘n eier gebruik word om ons aan die graf wat leeg is te 
laat dink.

Aktiwiteit:

Dreineer ‘n rou eier uit die dop, maar niemand moet weet dat die eier leeg is nie.  Hou ‘n eier wat wel rou 
is op en vra vir die kinders wat binne in die eier is.  Verduidelik dat anders as die ander eiers, hierdie een 
rou is.  Breek dit oop in ‘n glas om vir almal te wys dat dit wel rou is.  Neem nou die voorbereide eier wat 
leeg is en roep ‘n vrywilliger na vore.  Sê dat jy die eier oor sy/haar kop wil breek.  Soos die eier oor die 
kop gebreek word en almal sien dat dit leeg is, sal daar verskillende reaksies uitkom.

Maak dit geestelik:

1. Lees Johannes 20:1-18 in groep.
 Wat is van die gevoelens wat die mense in die gedeelte ervaar het? (Maria, Petrus, Johannes 

ens.)

Maak dit prakties:



 As jy een van die mense was wat daardie oggend die graf wat leeg ontdek het, hoe sou jy 
gevoel het?  Hoe sou jy gereageer het?

 Hoe reageer jy gewoonlik wanneer jy iets onverwags hoor?
 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.


