
6. SAALOPENING: Ons is almal belangrik

Illustrasie:

Bring verskillende soorte stene en grootte klippe saam, en laat die kinders raai watter stene
en klippe jy waarvoor gebruik. Laat hulle ook besluit watter stene en klippe is 'belangrik' en 
watter nie.

Inleiding:

Soos julle seker kon raai, gaan ons vandag oor klippe praat. Daar is ‘n baie belangrike klip 
waarvan ons in die Bybel lees, wie weet watter klip dit is?

Jesus, dis hoe die teksvers klink: Psalm 118:22 Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n 
hoeksteen geword.  Nou wat beteken hierdie teksvers? 

Toe Jesus op aarde was het baie mense nie gedink Hy is God se seun nie, en dat Hy maar 
net nog ‘n profeet, soos al die voor Hom was. Hulle het Hom verwerp en weggegooi, maar 
Jesus het die belangrikste steen / klip geword, omdat Hy God se Seun is, en ook omdat Hy 
vir ons sondes aan die kruis gesterf het. 

Ons lees in Joh 14:6 dat Hy, Jesus, die Weg die Waarheid en die Lewe is, en dat niemand by 
God kan uitkom sonder Hom nie! 

DIS hoe belangrik Jesus is, maak nie saak wat mense van Hom gedink het of met Hom 
gedoen het nie!

Ek wil graag vir julle ‘n storie vertel om dit so bietjie beter te verduidelik. Hierdie storie gaan
ook oor ‘n klip.

Storie: Kallie Klippie 

(Hierdie is die kort weergawe, die lang weergawe kan op die Blog afgelaai word)

Hierdie is die storie van Kallie Klippie wat sien hoe die koning 'n nuwe paleis begin bou, en 
hoop dat hy belangrik genoeg sal wees om gebruik te word. Die dae gaan verby, maar al 
wat gevat word is die groot klippe. Op 'n dag hou die bouery op en begin die werkers rond 
te soek na kleiner klippies. Kallie Klippie hou sy asem op, want hy word opgetel en na die 
koning toe geneem.

Die koning verduidelik aan die werkers dat mens die groot rotse bymekaarmaak vir 
boustene. Die probleem ontstaan dat die groot rotse nie altyd perfek inmekaarpas nie, en 
daar openinge tussen die blokke is wat nie met die sement opgevul kan word nie.



Vir die openinge is dit belangrik om klein klippies en rotse te kry om in te bou. Hulle verleen
sterkte aan die muur en speel net so belangrike rol as die groot rotse. En so is Kallie Klippie, 
al was hy klein en onbelangrik in ander so oë, OOK in die koning se nuwe paleis gebruik.

Ten Slotte

So, wat leer ons vandag van Jesus, en ook van die storie van Kallie Klippie? Maak nie saak 
hoe groot of klein, mooi of minder mooi jy is nie, vir God is ALMAL belangrik, maak nie saak 
wie jy is of hoe jy lyk nie. Al wat JY moet doen is om bereid te wees om gebruik te word 
deur God, soos Kallie Klippie en Jesus.
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