
KINDERKERK LES: Om sout te wees

Doel van les:

Vandag leer ons wat dit beteken as ons sê ons is sout vir die aarde.  

Ysbreker 1:  Sout houer aangee:  Gee vir elke groep ‘n sout potjie.  Kinders moet in ‘n ry agter 
mekaar staan en die potjie na die een agter toe aangee.  Die een gee dit aan vir die een agter deur 
dit oor hulle kop aan te gee en dan moet die een wat dit gevat het dit weer tussen die bene vir die 
kind agter hulle aangee.  Die patroon volg so oor die kop, tussen die bene tot die heel agterste 
kind die potjie het.  Dan hardloop agterste kind vorentoe en die speletjie gaan so aan totdat elke 
kind ‘n beurt gehad het om voor te wees.

Ysbreker 2:  Hidden Picture:  Elke groep kry dieselfde hidden picture.  Die doel is om te kyk 
watter groep eerste al die hidden pictures gevind het.  

Sê:  Maatjies, ons het verlede week begin gesels oor Sout van die aarde wees.  Om sout vir die 
aarde te wees beteken  nie om soos ‘n hidden te 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.  

Vraag:

 Wat kan julle my van sout vertel? (Dit laat kos lekkerder proe, dit maak jou dors as jy te 
veel van dit in jou kos sit, dit laat seertjies vinniger gesond raak).

Sê:  Wanneer Jesus sê ons is die sout vir die aarde beteken dit dat ons dinge rondom ons moet 
beter maak.  Ons moet probeer om die lewe vir die rondom ons beter te maak.  Mense moet 
geniet om by ons te wees.

Aktiwiteit:   
 

Ons gaan nou bietjie kyk wat sout kan doen en hoe ons as kinders van Jesus so sout vir die 
wêreld  kan wees.

 Haal stukkie biltong uit:  In Jesus se tyd het hulle nie yskaste gehad nie.  Hulle het sout 
op die vleis, vis of hoender gegooi sodat dit nie vrot raak nie.  Maatjies, net so moet ons 
keer dat dinge “vrot” rondom ons raak soos bv om goeie maniere te hê en te doen wat die 
Bybel sê al doen mense rondom ons dit glad nie.

  Haal medisyne botteltjie met sout in uit:  Sout maak gesond.  Om te gorrel met lou 
soutwater doen wonders vir ‘n seer keel.  Hoe dink julle kan kinders van Jesus op so ‘n 
manier sout wees? (Ons moet met ons woorde en dade mense rondom ons laat beter voel).

 Haal bottel water uit:  As mens se kos baie sout is, wat gebeur?  Jy raak vreeslik dors. 
Dan wil jy sommer vinnig ‘n glas water of koeldrank drink.  As julle popcorn by die fliek 
eet, wil julle gewoonlik koeldrank by hê, want jy weet sommer jy gaan dors wees na die 
sout popcorn. Hoe sal ons dan so kan sout wees?  (Jesus sê dat ons ander moet dors maak 



vir Hom en om meer van Hom te kan leer. Wanneer ander sien hoe Jesus in my lewe werk, 
moet hulle dors raak om Jesus te leer ken.)

Ek hoop julle het sommer baie geleer van sout en dat dit eintlik baie belangrik is.  Net so is ons 
as kinders van Jesus ook baie belangrik en kan ons belangrike werk vir Hom doen.

Gebedsgeleentheid:  Gee vir kinders kans om in die groepe te bid dat Jesus hulle sal help om 
Sout vir die aarde te wees.


