
JEUGLES – Julle is die sout vir die aarde

1.  PRAISE EN WORSHIP 

2. YSBREKER: Hidden Pictures

- Elke groep kry ‘n paar van dieselfde hidden pictures
- Die doel is om te kyk watter groep eerste al die hidden pictures gevind het.

3. RECAP DIE VORIGE WEEK SE LES:

- Ons het verlede week gekyk na sout, waarvoor mens dit gebruik, maar veral hoekom Jesus 
ons daarmee vergelyk.

- Wanneer Jesus ons met sout vergelyk bedoel Hy dat ons die wêreld beter moet maak soos 
sout dit doen

- Process die ysbreker: Om sout vir die aarde te wees beteken NIE om soos ‘n ‘hidden 
picture’ te lyk, waar mense moet ‘soek’ om te sien wie jy is en jy geen verskil in die wêreld 
maak nie omdat jy ‘wegkruip’.

- Bespreek in julle groepe: Wat het julle uit verlede week se les geleer

4. JULLE IS DIE SOUT VAN DIE AARDE:

- Vanaand vat ons verlede week se les bietjie verder, ons weet nou hoekom Jesus ons met 
sout vergelyk, vanaand gaan ons kyk na wat dit beteken vir my en jou as kind van God.

- Kom ons lees gou weer die teksvers:  Matt 5:13 – “Julle is die sout vir die aarde. Maar as 
sout verslaan het, hoe kry mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant 
weggegooi, en die mense vertrap dit”

- Ons gaan vanaand na die eerste deel van die teksvers kyk: “Julle is die sout vir die aarde:

BESPREEK IN GROEPE:   Maak dit geestelik

- Maak gou ‘n lysie van alles wat in julle koppe opkom wanneer julle aan sout dink

- Gebruik nou julle lysie as riglyn en dink hoe kan ONS die wêreld beïnvloed soos wat sout 
dit doen

BEPREEK IN GROEPE:  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?

5. SLUIT AF MET GEBED EN GEE SELFONE TERUG


