
KINDERKERK LES: 8. Makeover

Doel van les:

 Ons leer dat wanneer ons ons lewens vir Jesus gee, Hy ons kom verander aan die binnekant.

Ysbreker:  Swartsak modelle:  Gee vir elke groep ‘n sak met swartsak, blaaitjies en kokis in.  
Iemand in die groep moet die swartsak soos ‘n rokkie aantrek en dan moet kinders dink aan 
sondes wat hulle op die blaaitjies kan skryf en opplak op die model se swartsak rokkie.

Laat elke groep kom vertel watter sondes hulle aan gedink het.

Sê:  Vandag gaan ons heelwat praat oor makeovers.  So ek wil gou hoor wat julle weet van 
makeovers.

Vrae in groepe:  

 Wat is ‘n makeover?
 Hoekom doen of laat doen mense makeovers?

Kry terugvoering.

Wys vir kinders prentjies van mense wat makeovers gekry het.

Sê:  Het julle al programme op televisie gesien waar hulle makeovers doen?  Iemand is nie 
tevrede met die manier wat hulle lyk nie.  Hulle hou dalk nie van die manier wat hulle aantrek nie 
of hulle hare is nie te lekker nie.  Dan kom daar mense en wys vir hulle hoe om beter klere te 
kies en sny hulle hare mooi.  

Weet julle dat dat selfs in die Bybel kry ons sulke makeovers?  Daar is voorbeelde in die Bybel 
van hoe Jesus makeovers doen.  Die verskil is dat Hy nie bekommerd is oor ons hare of ons klere 
nie, maar hoe ons harte lyk.

 Kom ons doen weer bietjie makeovers voor ons na die storie luister.  Kom ons trek nou daai 
gagga sonde swartsak uit en maak die maatjie bietjie mooi.

Gee vir elke groep weer ‘n sak.  In die sak moet daar mooi items wees soos krale, hoed, serp, 
brille ens, waarmee hulle die model nou mooi kan aantrek.  

Laat elke groep kom wys hoe lyk hulle model.



Bybelstorie:  Die man in die boom

Saggeus was ‘n ryk man.  Hy het ‘n groot huis gehad en mooi klere gedra.  Maar hy het nie baie 
vriende gehad nie.  Hy was ‘n tollenaar en almal het geweet hy steel mense se geld.  Een oggend 
kyk Saggeus by sy venster uit en sien ‘n groot skare bymekaar.  “Wat gaan aan?” skree hy.  ‘n 
Man kyk na hom en antwoord: “Jesus kom na ons dorp toe!”  Saggeus hoor al vir maande stories 
oor Jesus en wil Hom graag sien.  Hy gaan staan buite tussn die mense, maar sy bene is te kort 
en hy kan nie oor die mense se koppe sien nie.  Toe sien Saggeus ‘n groot boom.  Dit is baie hoog 
en staan langs die pad waarlangs Jesus gaan kom.

Hy hardloop na die boom toe en klim teen die stam op.  Toe gaan sit hy op ‘n tak.  Die mense 
begin juig en Saggeus wikkel die tak om te sien.  Skielik sê ‘n stem van onder af: “Saggeus, kom 
dadelik af!”  Hy kyk af en val amper uit die boom.  Dit is Jesus.  “Saggeus!” sê Jesus weer.  “Ek 
wil vandag in jou huis kuier.”

Saggeus klim dadelik teen die stam af.  “Here,” sê hy, “U is welkom in my huis.”  Die skare 
mompel toe hulle sien Jesus praat met ‘n tollenaar.  “Hulle weet ek is ‘n sondaar,” sê Saggeus.  
“Maar ek belowe nou dat ek geld vir die armes sal gee en alles sal teruggee wat ek gesteel het.”  
Jesus weet hy het verander.  “Ek het gekom om dié wat verlore is te vind en te red Saggeus,” sê 
Hy.  “Wys My die pad na jou huis toe.”

Verhaal geneem uit: My prentjie Bybelstorieboek, Christian art kids, bl221-224

Jesus het Saggeus se hartjie ‘n makeover gegee en Jesus doen vandag nog makeovers.  Wanneer 
ons in Jesus glo en ons harte vir Hom gee, sal Hy ‘n makeover in ons lewens kom doen deur Sy 
Heilige Gees.   Die Bybel sê ons word ‘n nuwe mens so aan die binnekant al lyk ons buitekant 
nogsteeds dieselfde.  Ons gaan hierdie kwartaal meer leer oor wat dit beteken as die Bybel 
praat van hierdie nuwe mens.

Aktiwiteit:  Indien daar tyd oor is kan kinders hidden picture doen van Saggeus.

Sluit af met gebed in groepe.


