
SONDAGSKOOL LES - Fondasie

Doel van les:

 Hierdie les maak van lekkers gebruik met verskillende gekleurde papier om die evangelie 
voor te stel.  Dis belangrik om te weet waarvoor jy staan voordat jy sout vir die wêreld kan 
wees.

Aktiwiteit:  
 Voorbereiding:  Maak groepe en gee vir elke groep so twee kleure.  Aan die een kant van 

die vertrek sal daar lekkers lê op ‘n lang stuk papier.  Die spanne moet aan die ander kant 
van die vertrek staan.

 Wat om te doen:  Een op ‘n slag moet die spanlede hardloop na die papier met die lekkers 
op, afbuk en met hulle tande die kleure wat aan hul span gegee is, optel.  Dan moet hulle 
terughardloop na hul span, dit wys vir die ander spanlede en daarna mag die volgende spanlid 
hardloop.  Die groep wat eerste al hulle kleure verwyder het van die papier af, wen.

Inleiding:
Ons het so paar weke terug gepraat oor om sout vir die aarde te wees.  Ons het na die video snit 
– Do Something – gekyk en besef dat ons as Christene die mense moet wees wat geur gee aan die 
wêreld.  Voor ons egter net blindelings uithardloop en begin moet ons seker dinge by onsself in 
plek hê.  Ons moet seker maak dat ons Fondasie stewig gebou is.

Groepwerk
In hierdie ysbreker het ons verskillende kleure gebruik en dis nie verniet nie.  Hierdie kleure 
simboliseer die woordelose boekie se kleure.  Julle gaan nou die kans kry om as groep die boeke 
weer te skryf en verduidelik.  Die kleure is Geel, Swart, Rooi, Wit, en Groen.  

Vir die groepleier:  

 Geel lekker – Dit laat ons aan die hemel dink.  Die hemel is God se huis.  Die hemel is gevul 
met God se glorie, die heerlikheid en glans van God.  Daar is geen nag daar nie.  Die Bybel 
praat van hoe God lig is en dat daar geen duisternis in Hom is nie.  Die Bybel vertel ons 
dat in die hemel die strate gemaak is van suiwer, goudagtige glas.  God vertel ons baie 
ander dinge van Sy huis.  Niemand is siek daar nie, niemand is blind of krepel nie.  
Niemand sterf ooit daar nie.  Elke persoon in die hemel sal altyd perfek gelukkig wees 
daar.  Die beste van als is dat God die Vader, Jesus en die Heilige Gees daar is.  God het 
die hemel gemaak en vir jou ook.  Hy is oneindig lief vir jou.  Daarom wil Hy graag hê dat 
jy saam met Hom daar moet woon.



 Swart lekker – Daar is een ding wat nooit in die hemel kan wees nie.  Dit is sonde.  Ons as 
mens hou graag daarvan om ons eie pad te volg eerder as wat God wil hê.  Dit is sonde.  
Om slegte dinge te doen, sê of slegte dinge te sê, is sonde.  Sonde maak God ongelukkig.  
Dit het al baie hartseer en ongelukkigheid in die wêreld veroorsaak.  Die Bybel vertel ons 
dat almal sondig.  Nie een mens is sonder sonde nie.  Die swart lekker laat ons dink 
daaraan dat ons almal sonde doen.  Wanneer dit donker is, struikel jy en kan nie jou pad 
vind nie.  Wanneer iets vuil is, het dit merke op dit.  As gevolg van sonde kan jy nie jou 
weg na God vind nie.  Dit laat jou struikel en bring skeiding tussen jou en God.  God is 
heilig en kan nie sonde hanteer voor Sy oë nie.  God kan nie sonde toelaat daar waar Hy is 
nie.  God sê dat sonde gestraf moet word.  Die straf vir sonde is die dood en om vir altyd 
van God geskei te word.  God het geweet dat daar niks is wat ons kon doen oor ons sonde 
nie en omdat Hy vir ons lief is, het Hy ‘n plan gemaak.

 Rooi lekker – Die rooi lekker wys die manier wat God seker gemaak het dat ons sondes 
weggevat word.  God is lief vir ons.  Hy het Sy Seun gestuur, Jesus Christus, van die 
hemel om die straf te dra vir ons sondes.  Hy het aan die kruis gehang en God het al ons 
sondes op Jesus gesit.  Al jou leuens, slegte woord en woede uitbarstings, het Jesus 
gedra.  Elke laaste druppel bloed het uit Sy liggaam gevloei vir ons.  Sy bloed het vir ons 
gevloei, want slegs dit kan ons skoonmaak. Sonder die vergieting van bloed, is daar geen 
vergifnis, betaling van sonde nie.  Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood.  Hy is 
ons lewende Verlosser.  God het Sy liefde aan ons bewys deur Sy Seun vir ons te stuur en 
daar is geen ander manier om hemel toe te gaan, behalwe deur Jesus nie.

 Wit lekker – Trane kan nie sonde weg was nie.  Gebede ook nie.  Om goeie dinge te doen, 
kan sonde nie weg was nie.  Net die bloed van Jesus.  Die wit lekker wys dat Jesus se 
bloed ons sondes wegwas.  Het Jesus vir almal gesterf? – Ja.  Gaan almal hemel toe? Nee.  
Die rede is omdat almal nie in Jesus glo nie en Hom dus nie as Verlosser ontvang het nie.  
Jesus is die sleutel na die hemel.

 Groen lekker – Die groen lekker laat ons dink aan nuwe lewe, ewige lewe, wanneer jy 
Jesus aanneem.  Die kleur groen laat jou dink aan dinge wat buite groei, bv blare, gras, 
blomme en bome.  Wanneer jy Jesus aanneem, is jy soos ‘n babatjie in God se familie.  So 
moet ons dan grootword en groei in geloof en kennis van Jesus.  Ons het in die vorige 
kwartaal geselfs oor hoe ons dit doen. (Bybel lees, gebed, kerk toe gaan, te luister na God 
se wil en op Hom te wag, die Heilige Gees wat ons help.)

Kry terugvoering van groepe.



Hierdie is die evangelie, die goeie boodskap, wat lewens verander.  Die vraag wat jy jouself 
vandag moet afvra, is of jy dit glo en dit leef?  Ons kan nie in Jesus naam gaan sout wees en 
die wêreld verander, as ons dit nog nie self leef van dag tot dag by ons huis nie.  Hoe lyk jou 
lewe?  Ons gaan vir ‘n rukkie eers binnekant, na onsself kyk hierdie kwartaal, voor ons weer 
begin kyk na hoe om die wêreld vir Jesus geur te gee.  

Sluit af in groepe met gebed.


