
KINDERKERK LES: Bekering

Doel van les:

Vandag gaan ons gesels oor hoe sonde ons skei van God en hoe Jesus ons weer met God versoen.

YSBREKER Sonde ballonne (5 min):  Gee vir elke groep een ballon.  Aanbieder gaan nou ‘n lysie 
van sondes lees en die leier in die groep moet by die kinders hoor hoe ernstig hulle die sonde 
sien en daarvolgens die ballon opblaas, bv as die aanbieder moord lees behoort die kinders te sê 
dit moet groter opgeblaas word as om te jok.  Die leiers moet elke keer die ballon afblaas en dan 
weer opblaas volgens die kinders se erns oor die volgende sonde.

Lys van sondes:
1. Baklei met maatjie
2. Vloek
3. Jok
4. Steel
5. Moord pleeg
6. Nie luister vir mamma en pappa
7. Rook
8. Sleg praat van ander

Vra:  Wat het julle agtergekom oor hoe groot of hoe klein die ballonne opgeblaas is?  (Kinders 
kan sê dat party sonders groter is as ander en die ballonne dan groter opgeblaas moes word).

Sê:  Die slegte nuus is dat ons almal sonde doen en dat party sonde nie groter en ander kleiner 
is nie.  Sonde is sonde en dit maak God baie ongelukkig.

Aktiwiteit: Die brug:  Plaas twee badhanddoeke op die vloer asof jy ‘n paadjie met dit 
maak. (end teen end)  Neem ‘n stoel met ‘n kroon op dit gesit en sit dit aan die een kant 
van handdoeke en laat kinders aan die ander kant staan van handdoeke. (so kinders 
staan/sit nou aan een kant van handdoeke wat soos paadjie voor hulle is wat lei na stoel). 
(Jy gaan ook ‘n kruis benodig wat jy later gaan gebruik om in te las tussen handdoeke.  Jy 
kan dit van ongedrukte koerant papier maak, karton ens.  Kinders gaan net gemaklik moet 
kan loop oor die ‘kruis’).

Vra:  Wie het al van Adam en Eva gehoor?  Hulle was die eerste mense wat God gemaak het.  
Voordat sonde in die wêreld gekom het, het God in die tuin van Eden gekom om met Adam en Eva 
te gesels en saam met hulle te stap.  Dis amper soos hoe die handdoeke op die vloer lyk.  Daar 
was ‘n brug tussen Adam en Eva en God. Een dag het iets vreesliks gebeur:  sonde het in die 
wêreld gekom!  Sonde is mos om iets verkeerds te doen eerder as om te doen wat God wil hê.



(Skuif nou die handdoeke so ver as moontlik weg van mekaar af).  Sonde maak dat ons weg van 
God af beweeg soos wat ons nou met die handdoeke gemaak het. 
God het vir Adam en Eva gesê om nie van ‘n sekere boom se vrugte in die pragtige tuin te eet nie, 
maar die duiwel het gekom en vir hulle gesê dis nie so erg om van die boom te eet nie.  En weet 
julle wat gebeur toe?  Adam en Eva luister na die duiwel en eet die vrug wat God gesê het hulle 
nie mag nie.  En daar doen hulle toe sonde.  Dis was die hartseerste dag.   Van toe af was daar 
sonde in die wêreld en daardie brug tussen God en die mens was gebreek, want almal van ons 
doen sonde.

Ai hoe sal ons dan ooit weer by God uitkom?  Die brug is dan gebreek en ek gaan nooit kan 
oorspring na die ander kant om by God te wees nie.  Ek wil dan eendag by God in die hemel wees!

Kry reaksie by kinders oor hoe hulle voel oor hierdie gebreekte brug.

(Berei voor die tyd die volgende items voor wat jy nou gaan gebruik.  ‘n Rooi hartjie, ‘n 
swart hartjie wat wit is aan die ander kant, ‘n kruisie en papier poppie).

Sê:  Weet julle wat?  God is baie lief vir ons. (haal rooi hartjie uit).  Hy is so lief vir ons dat Hy 
‘n plan gemaak het oor ons sonde (haal swart hartjie uit).  Omdat God so lief is vir ons het Hy Sy 
Seun, Jesus, gestuur om op die kruis te sterf vir ons sondes (haal klein kruisie uit).  Ons is 
eintlik veronderstel om te sterf vir al ons sondes, maar Jesus het in ons plek die straf gedra aan 
die kruis.  Omdat Jesus dit gedoen het, kan al die verkeerde dinge wat ons doen vergewe word 
as ons na God toe gaan, vir Hom jammer sê en kies om ons hartjies vir Jesus te gee.  (Plak die 
rooi hartjie en swart hartjie teen bord/muur en plak die kruis tussen hulle.  Draai nou die swart 
hartjie om dat die wit hartjie wys).  Wanneer jy vir God jammer sê en kies om eerder te doen 
wat Hy sê dan word jy deel van Sy familie.  Dan is jy nie meer ver van Hom af nie, maar kan jy 
elke dag met Hom praat en weet dat jy saam met Hom eendag in die hemel sal leef. (neem papier 
poppie en stap van wit hartjie, oor kruis na rooi hartjie).

Aktiwiteit:  (neem nou die groot kruis en plaas dit tussen die twee handdoeke om ‘n brug te 
maak wat lei na God toe).  Laat die kinders nou in ‘n ry staan en oor die kruis loop na die stoel 
met kroon op wat God verteenwoordig.

Sê:  Net deur ons hartjies vir Jesus te gee, kan ons by God kom.  As daar iemand is wat vanaand 
hul hartjies vir Jesus wil gee, moet hulle asb vir hulle leier sê en daar sal dan na sel vir hulle 
gebid word.

Sluit af met gebed.



Goeie vrugte:

Om vrae te vra oor die Bybel omdat ek nie verstaan nie

Vertrou op God al is ek bekommerd

Om nie my boetie/sussie te slaan nie al het hulle my goed 
“destroy”

Ander van Jesus te vertel

Sê dankie vir die Here in plaas van om te kla

Help die nuwe meisie/outjie in die skool om vriende te maak

Jesus met my hele hart lief hê

Om te sing tot God met vreugde in my hart



Slegte Vrugte

Kla omdat ek kerk toe moet kom

Baklei by die skool

Om onvriendelik te wees

Om iemand anders se goed so graag te wil hê dat ek dit 
steel

Jy beter die “remote” nou vir my gee

Om X-Box te speel tot ek blou word

Me! Me! Me! Me!  Ek is die belangrikste persoon op die aarde

Kyk die program op televisie wat my ouers nie wil hê ek 
moet kyk nie


