
KINDERKERK LES: Ek is gemaak na God se beeld

Doel van les:

 Ons leer wat dit beteken wanneer daar gesê word ons is na God se beeld geskape.
Foelie is een van die dinge wat ons nie baie waardeer nie.  Tog het dit baie gebruike.  Hierdie week 
se les gebruik foelie om ons te herinner dat as Christen ons veronderstel is om te verander om al 
hoe meer soos Jesus te lyk en Hom te reflekteer in als wat ons doen.  

Ysbreker:     

 Bok in die hok met ‘n spieël:    Gee vir hulle ‘n spieël.  Die res kom staan in die middel.  Die 
verteenwoordiger moet sy/haar rug draai en dan met ‘n spieël probeer sien waar die res van die 
groep staan.  Dan moet hy/sy ‘n foelie bal gebruik om die deelnemers raak te gooi.  Die speletjie 
gaan vir 5 minute aan en aan die einde van die tyd kyk ons watter groep het die meeste spelers 
oor.

 Spot the difference:  Prentjie word gegee met ‘n paar verskille.  Kyk wie kan die meeste 
verskille raaksien.

Sê:  Maatjies, verlede week het ons gehoor dat God ons as mens baie goed gemaak het.  Daar is nog iets 
wat in Genesis staan oor hoe God ons gemaak het.  Genesis 1 vers 27 sê:  En God het die mens geskape na 
Sy beeld, na die beeld van God het Hy hom geskape; Man en vrou het Hy hom geskape.

Nou wat beteken dit?  Na God se beeld.  Beteken dit dat ons soos God lyk?  Wat dink julle?

 Aktiwiteit om als te demonstreer:  Gee vir elke groep ‘n paar stukke foelie.  Dit moet groot 
genoeg wees om ‘n gesig te kan bedek.  Plaas dit oor iemand se gesig en probeer om elke detail van 
daardie persoon se gesig te kry in die foelie.  Kyk wie se vorm lyk die meeste na die persoon op wie 
se gesig dit was.

Vra:

Alhoewel die foelie bietjie na julle lyk, is daai foelie nou jy?  Nee, natuurlik nie.  Dit lyk soos jy, 
maar dis nie jy nie.  

Wanneer God sê dat Hy ons na Sy beeld gemaak het, beteken dit nie dat ons soos Hy lyk nie.  
Wanneer God sê dat Hy ons na Sy beeld geskape het, beteken dit om soos Hy te wees.  Ons lyk 
nog soos onsself, maar in hoe ons praat, dink en doen moet ons God vir ander wys net soos ‘n 
spieël of die blink foelie ons beeld wys.  

Soos ek nou gesê het, is ek nie God nie, en kan en mag nie God wees nie, maar wanneer ek my 
hartjie vir Jesus gee, begin die Heilige Gees my al hoe meer verander om soos Jesus te raak en 
wil God hê dat ek dit vir die wêreld moet wys om so Jesus vir hulle te kan wys. 



Aktiwiteit:

Kom ons kyk gou na net drie.  Ek gaan vir julle drie prentjies gee en dan kyk julle of julle vir my 
kan iets sê oor hoe God is. (Gee vir elke groep die prentjies en so bietjie tyd om daaroor te 
gesels en dan te deel met grootgroep.)

Pinky Promise – God hou altyd Sy beloftes – ons moet ook.

Hartjie – God is liefde – Ons moet ook liefde gee vir ander.

Thumbs up – God doen altyd die regte ding – Ons moet ook altyd probeer die regte ding doen al 
is dit hoe moeilik.

Kry terugvoering van groepe.

Maatjies, waar dink julle kan ons nog leer van hoe God is en hoe ons behoort te wees?  In die 
Bybel.  Ja ons moet elke dag ons Bybel lees om meer te leer van God en hoe Hy is.  Gaan julle 
hierdie week julle Bybels elke dag lees?

Sluit af met gebed in groepe.






