
SONDAGSKOOL LES - Om Christus se beeld te reflekteer

Doel van les:

 Foelie is een van die dinge wat ons nie baie waardeer nie.  Tog het dit baie gebruike.  
Hierdie week se les gebruik foelie om ons te herinner dat as Christen ons veronderstel is 
om te verander om al hoe meer soos Jesus te lyk en Hom te reflekteer in als wat ons 
doen.  Ons moet toelaat dat God ons al hoe meer verander na die beeld van Sy perfekte 
Seun.

Ysbreker:  

 Bok in die hok met ‘n spieël:  Kies in elke groep een verteenwoordiger.  Gee vir hulle ‘n 
spieël.  Die res kom staan in die middel.  Die verteenwoordiger moet sy/haar rug draai en 
dan met ‘n spieël probeer sien waar die res van die groep staan.  Dan moet hy/sy ‘n foelie 
bal gebruik om die deelnemers raak te gooi.  Die speletjie gaan vir 5 minute aan en aan die 
einde van die tyd kyk ons watter groep het die meeste spelers oor.

 Spot the difference:  Twee beelde word gewys wat spieëlbeelde van mekaar is, maar 
met ‘n paar verskille.  Kyk wie kan die meeste verskille raaksien.

Inleiding:

Ons is na die beeld van God geskape en is veronderstel om Sy lig te weerspieël in die wêreld.  
Beeld se definisie is ‘n fisiese gelykenis of verteenwoordiging van ‘n person, dier of ding wat 
afgeneem, geverf ens is.  Ons lewens moet Hom reflekteer in ons dade en gedagtes.

Maak dit geestelik:

 Wanneer jy na jouself kyk in ‘n spieël, hoe beinvloed die kwaliteit van die spieël hoe jy 
jouself sien?

Sonde het God se beeld in ons beskadig.  Soos ‘n stukkie foelie wat gefrommel word en dan weer 
oopgevou word, is die weerkaatsing nou soos om in gebreekte spieël te kyk.Wanneer ons kies om 
te sondig, besluit ons om nie na God se beeld gevorm te word nie, maar eerder slegte dinge.  Ons 
vervang God met daardie sondes en dit vorm dan ons lewens, wat ons beskadig en die beeld van 
God vernietig.

 Aktiwiteit om als te demonstreer:  Gee vir elke groep ‘n paar stukke foelie.  Dit moet 
groot genoeg wees om ‘n gesig te kan bedek.  Plaas dit oor iemand se gesig en probeer om 
elke detail van daardie persoon se gesig te kry in die foelie.  Kyk wie se vorm lyk die 
meeste na die persoon op wie se gesig dit was.



God het ‘n plan gemaak – Julle het ‘n silhoeët van iemand se gesig in die foelie gemaak, maar dit 
beteken nie dat die foelie jy is nie.  Dit lyk ‘n bietjie na jou, maar dis nie jy nie.  Dis net ‘n indruk 
van wie jy is.  Net so is ons in die beeld van God geskape, maar ons is nie God nie.  Ons is geskape 
om soos Hy te wees en te reflekteer hoe Hy is.  Na die sondeval het God Sy perfekte beeld, 
Jesus, gestuur om God se beeld in ons te herstel wanneer ons Jesus aanneem as ons Verlosser.  
Ons lyk steeds fisies soos onsself, maar ons reflekteer God in hoe ons leef en dink.  Dit is nie 
die weerkaatsing in die spieël wat God wil verander nie, maar die weerkaatsing van ons harte.

Maak dit prakties: 

 Lees Efesiërs 4:24-5:2.  Na aanleiding van hierdie gedeelte, beantwoord die volgende vrae:

 Is dit moontlik om nie die probleem in jouself raak te sien nie, al is die spieël reg voor 
jou?

 Wat is van die maniere hoe ‘n Christen begin lyk na Christus in sy/haar dade, waardes, 
gedagtes, gewoontes en woorde?

 Wat is voorbeelde van Christelike eienskappe?
 Op watter maniere reflekteer ‘n Christen vir Jesus?

Kry terugvoering.

Maak dit persoonlik:  Hierdie is baie diep en persoonlike vrae en die groepleier moet sensitief 
wees vir die kinders in die groep.  Hulle mag dalk wil antwoord of dalk net by hulself dink oor 
hierdie vrae.  Moenie druk vir ‘n antwoord nie.  Dalk is daar iets wat jy sal wil deel om die 
groeplede te kry om wel te praat.

 Spandeer jy meeste van jou tyd om in ‘n regte spieël te kyk of in die spieël van God se 
Bybel?  Wat sê die antwoord van jou?

 Reflekteer jou lewe Jesus aan ander? Dade?  Gewoontes?  Jou hart?
 Watter Christelike eienskappe sien ander in jou raak?
 Wat is een ding wat in jou lewe sal verander as jy meer soos Jesus sou raak?

Ons kan die wêreld reeds ‘n beter plek maak deur die beeld van Jesus uit te dra in ons daaglikse 
lewe.  Moenie as ‘n “Christen” bekend staan in naam, maar heeltemal ‘n ander beeld uitdra nie.  
Jy is dalk die enigste Bybel wat iemand in ‘n dag lees.

Lees Psalm 139:13-16 in die groep en sluit dan af met gebed.


