
SONDAGSKOOL LES - Sout van die aarde

Doel van les:

 Sout is nodig in ons lewens.  Dit word opgemaak uit natrium (Na) wat ‘n onstabiele metaal is 
en maklik aan die brand kan slaan en Chloried (Cl) wat ‘n dodelike gas is.  Sout word gebruik 
om vrugte en vleis te preserveer, geur aan kos te gee en selfs om wonde te genees.  In die 
Romeinse tyd was dit moeilik om in die hande te kry en is dus as baie kosbaar beskou.  
Soldate is betaal met sout en dis hoe die Engelse woord “salary” en die sê ding “sy sout 
werd wees” ontstaan het.  Jesus gebruik egter sout om aan die dissipels te beskryf hoe 
hulle moet lyk in die wêreld.  Dis dan ook die les wat die kinders vandag gaan leer.  

Ysbreker:  

 Proe toets:  Blinddoek die kinders.  Gee vir hulle verskillende kosse om te proe en 
identifiseer.  Maak ‘n lysie van die kosse wat hulle gesê het.

Vat dit na die volgende vlak – Groepbespreking

 Watter kosse het die sterkste geur gehad?  Hoekom?
 Watter kosse proe beter, wat eintlik lewendig word wanneer jy sout byvoeg?(Popcorn, 

skyfies, grondboontjies, slap chips).
 Maak ‘n lysie van dinge wat in jou gedagtes opkom wanneer jy aan sout dink?

Kry terugvoering van die groepe.

Maak dit geestelik:  

Lees Mattheus 5:13

 Hoe kan ons die wêreld beinvloed soos wat sout dit doen?

Kry terugvoering.

 Christene, soos sout, is van groot waarde.
 Christene, soos sout, is ‘n preserveermiddel vir die vervalle omstandigehede rondom ons.
 Christene, soos sout, moet smaak, geur en opwinding bring na die wêreld.
 Christene, soos sout, moet help genesing bring.
 Christene, soos sout, kan invloed en nut verloor.

Soos sout preserveer/voorkom dat iets vrot raak, help Christene om die sleg rondom ons teen te 
werk.  Ons gee geur aan ‘n wêreld waar morele waardes verval en moet ‘n verskil maak in Jesus se 
naam wat ander kan raaksien.  Soos sout, bring Christene deur die boodskap van die Evangelie 



genesing vir die verlorenes. Ons maak ‘n verskil nie net deur ons dade en teenwoordigheid nie, 
maar ook deur ons woorde.

Maak dit prakties:

 Vertel van ‘n geleentheid toe ‘n mede Christen soos sout opgetree het om ‘n verskil te maak.
 Op watter maniere kan Christene van waarde wees in die wêreld?
 Op watter manier kan die lewe van ‘n Christen geur gee aan die wêreld?
 Op watter maniere kan Christene ander honger maak vir Jesus?

Maak dit persoonlik:

 Hoe kan ons verhoed dat ons as sout laf word of so gemeng word met ander goed dat ons 
nie meer sout is nie?

 Op watter maniere verloor Christene hulle invloed en word sodoende onbruikbaar vir Jesus?
 Watter een les kan jy neem uit wat jy vandag gehoor het.

Kry terugvoering.

As ons nie ‘n verskil maak in die wêreld nie, van watter nut is ons?  Die rede hoekom ons nie reguit 
hemel toe gaan wanneer ons tot bekering kom nie, is oor God wil hê ons moet ‘n verskil maak in die 
wêreld.  As daar nie ‘n verskil is tussen hoe iemand is wat hulself ‘n Christen noem en iemand wat 
nog nie Jesus ken nie, het daardie persoon se sout laf geword.  As ons nie ‘n positiewe invloed het 
op die wat rondom ons is nie, is dit tyd om bietjie selfondersoek te doen.

Sluit af in groepe met gebed.


