
SAALBYEENKOMS: Kap spykers as jy kwaad is

Illustrasie 1:

Neem 'n stuk plank saam asook 'n hammer en spykers. Kry 'n paar vrywilligers om die 
spykers in die planke te slaan.

Inleiding:

Vanoggend gaan ons bietjie kyk wat gebeur wanneer mens kwaad word. Wie van julle raak 
vinnig en maklik kwaad?

Kom ons kyk gou, wie van julle raak kwaad as jou boetie of sussie in jou kamer in kom? Wie 
raak kwaad wanneer iemand iets by jou leen sonder om te vra? Wie raak kwaad wanneer 
die ander kinders jou in die rye stamp? Wie raak kwaad as die een wat agter jou in die klas 
sit hulle voete op jou stoel sit en die heeltyd daarteen skop?

Wat maak julle wanneer julle kwaad is? Party vloek en skel die ander een uit, party gaan 
vertel vir jou ma / pa of juffrou en ander raak so kwaad dat hulle die een wat jou 
kwaadmaak slaan of terug stamp.

Vanoggend wil ek vir julle ‘n storie vertel om vir julle te wys wat doen dit aan jouself en aan 
ander mense wanneer jy kwaad word.

Storie: Kap spykers in as jy kwaad is (kort weergawe)

Daar was ‘n klein seuntjie met ‘n hewige humeur. Sy pa het hom ‘n sak spykers gegee en 
verduidelik aan hom dat elke keer wat hy sy humeur verloor moet hy ‘n spyker in die 
agterste hout heining inkap.

Soos die tyd aangestap het, het die seuntjie sy humeur al minder begin verloor, en nie meer 
nodig gehad op spykers in die heining te kap nie. Die volgende les het begin, elke keer as 
die seuntjie sy humeur kon beteul moes hy 'n spyker uit die heining trek.

Die spykers het lelike gate in die heining gelos, die heining sal nooit weer dieselfde wees 
nie. Wanneer jy iets sê in woede los dit wonde net soos die gate in die heining.

Illustrasie 2:

Kry die vrywilligers wat die spykers ingekap het terug op die verhoog en laat hulle nou die 
spykers uittrek.



Ten slotte:

Ons almal raak kwaad, maar dis wat ons DOEN wanneer ons kwaadword wat die probleem 
is. Soos die storie maak ons ander mense partykeer so seer deur dit wat ons sê of doen, dat 
dit merke op hulle los. Party merke kan jy sien, maar ander is daar binne, waar net die een 
wat jy seergemaak het van weet.

Ons lees in die Bybel van kwaadword, kom ons kyk wat God daarvan dink:

Daar is verskeie teksverse wat jy kan gebruik soos dit by jou gehoor pas: 

Efesiërs 4: 26-31; Spreuke 29:11; Prediker 7:9 Spreuke 15:1; Spreuke 22:24

Ten slotte:


