
SONDAGSKOOL LES - Om vir ander lief te wees

Doel van les:

 Jesus beveel ons om liefde uit te leef in die wêreld.  Vandag bespreek ons hierdie opdrag.

Ysbreker:  

 Jingle speletjie:  Kry ‘n klomp lëe boksies.  Sit in twee van die bokse klokkies.  Deel die bokse in 
die groep uit.  Verduidelik dat twee van die bokse klokkies in het.  Die groep moet rondstaan in die 
vertrek en sekere opdragte uitvoer soos om in die kerk rond te stap, te gaan sit en op te staan.  
Die kinders moet probeer raai wie die klokkies het.  As hulle verkeerd raai, is hulle uit.  

Vra:  

 Hoe het julle geweet wie die klokkies het?
 As dit nie vir die geluid was nie, sou julle geweet het?

Inleiding:

Dit het regtig nie saak gemaak hoe “sneaky” die persone was wat die klokkies gehad het nie, sodra die 
klokkies begin geraas maak het, was dit “game over’’.

Maak dit geestelik:

 Het jy al ooit gedink aan watter soort klanke jou lewe maak?

Sê:  

Dit mag dalk snaaks klink – dat jy klanke/geraas/jingles maak met jou lewe, maar dink daaraan.  Jou 
woorde, aksies, besluite en gedrag tel als op en maak sekere geluide in jou lewe.  Jy kan baie van ‘n 
persoon leer deur die geluide wat hul lewens maak.  Is dit kwaad?  Vol vreugde? Hartseer?  

Wanneer mense inluister op jou lewe, behoort die klank wat jy maak iets te wees wat hulle wys wie jy is – 
‘n volgeling van Jesus.

Maak dit persoonlik:

 As jy moes opsom die soort klanke wat jy met jou lewe nou op die oomblik maak in een woord, wat 
sal dit wees?

 Dink jy as mense na jou lewe kyk, sal julle weet jy is ‘n Christen?
 Watter soort geluide dink jy behoort jy te maak met jou lewe?

Maak dit prakties: 

 Lees Johannes 13:35 - Na aanleiding van hierdie gedeelte, beantwoord die volgende vrae:



 Jesus kon enige iets gesê het toe Hy gesê het: Hieraan sal hulle weet dat julle My dissipels is.  
Van al die dinge het Hy liefde gekies.  Hoekom dink julle is liefde so belangrik vir Hom?

 Dink jy jou lewe wys dat jy lief is vir ander?
 Dink jy dat mense rondom jou sal agterkom as jou lewe anders is en jy ander liefhet soos Jesus 

ons beveel?

Kry terugvoering.

Sommige van julle sal dink dat om ander lief te hê ‘n baie stil, sagte ding om te doen, maar ek dink nie so 
nie.  Om vir ander lief te wees ten spyte van wie hulle is en wat hulle gedoen het, is iets wat hard spreek 
en baie geraas maak.  Wanneer jy ander liefhet, gaan jy teen die stroom op en doen jy anders as wat die 
res van die wêreld doen.  Jy kan nie daardie soort geraas wegsteek nie.  Mense gaan sien dat daar iets 
anders aan jou is.

So ons opdrag:  Wees lief vir ander op die “loudest way possible”!

Sluit af met gebed in groepe.


