
SONDAGSKOOL LES - Ping Pong Christene

Doel van les:

 Wanneer dinge moeilik gaan, kyk die wêreld baiekeer na Christene en hoe hulle daardie 
moeilikhede gaan hanteer.  Wat gaan jy doen in ‘n moeilike situasie?

Ysbreker:  

 Ping Pong waaier:  Kry uit elke groep een persoon wat deelneem.  Elke kind kry ‘n papierbord en 
ping pong bal.  Hulle begin agter ‘n lyn en moet hulle ping pong bal met die papierbord “fan” oor die 
wenstreep aan die ander kant van die vertrek.

 Ping Pong in ‘n koppie:  Elke groep kry glase vir elke kind in die groep en ‘n ping pong bal.  Hulle 
staan in twee rye wat na mekaar kyk.  Die eerste kind bons die bal na die kind oorkant hom/haar 
en daardie kind moet die bal vang in die koppie.  Dan bons die een wat die balletjie het dit terug na 
die eerste kind en hy/sy moet dit weer vang in die koppie.  Wanneer altwee die bal gevang het, kan 
die volgende paar in die ry die speletjie herhaal.  So gaan dit aan totdat almal die bal gevang het.    

Maak dit geestelik:  

 Wat was van die moeilikhede wat julle ervaar het in die speletjies?
 Watter soort planne het julle beraam om die moeilikhede te oorkom?
 Wat is van die eienskappe van ‘n ping pong balletjie wat ‘n effek gehad het op die speletjies?

Inleiding:

Die probleem met ping pong balle is dat hulle heeltyd op en af, hierdie kant toe en daardie kant toe bons.  
Hulle word baie vinning van koers af gewaai.

Die Bybel praat van die mens wat ook so kan wees in Jakobus 1:5-8.  Lees dit saam in julle groepe en 
beantwoord die volgende vrae:

Maak dit prakties:

 Wat is van die moeilikhede wat ons as Christene in die gesig staar?  By die skool?  By ons huise?  
In die lewe?

 Wat is van die maniere wat ons die moeilikhede kan oorkom?
 Hoe is geloof en gebed ‘n antwoord daarop om die lewe se moeilikhede te oorkom?
 Wat is van die onsekerhede wat ons het rondom gebed en geloof in God?
 Hoe beinvloed hierdie onsekerhede ons gebede en dade?
 Word jy vinning beinvloed deur omstandighede rondom jou? Hoekom/Hoekom nie?
 Kan jy sterk staan in moeilikhede? Hoekom/Hoekom nie?
 Watter antwoord gee hierdie gedeelte jou?

Kry terugvoering.



Samevatting:  Wat hierdie les te doen het met die tema is, dat ons moet onthou die wêreld kyk na ons 
as Christene en hoe ons dinge hanteer.  Jou getuienis van ‘n moeilike situasie wat jy met behulp van God 
oorbrug het, mag dalk iets wees wat iemand nader trek aan God.  Moenie soos daardie man in Jakobus 
wees (of ‘n ping pong balletjie) wat rondgeslinger word nie.  Vertrou op God vir die deurbraak en gaan en 
getuig aan ander oor wat God vir jou gedoen het.  

Sluit af met gebed in groepe.


