
17. SAALOPENING: Hoërskool: Die Storie van die Coca-Cola blikkie 

Prakties: Koop ‘n paar blikkies Coke en neem saam

Wie van julle hou van Coke?  Kry drie vrywilligers om op die verhoog te kom staan. Elkeen 
kry ‘n blikkie Coke en die drie moet kyk wie die blikkie die eerste kan klaar drink. Vra die 
vrywilligers of hulle al ooit gewonder het hoekom ‘n Coca-Cola blikkie rooi is.

Inleiding:

Het julle geweet dat ‘n Coke blikkie ‘n baie belangrike boodskap vir ons het, nie net die feit 
dat dit rooi is nie. Kom ons kyk na die blikkie en dan hoor ons watter boodskap die blikkie 
vir ons het.

Die storie van die Coca-Cola blikkie:

1. CHRISTENE IS ORAL DIESELFDE

COKE se blikkies, kleure en inhoud is regdeur die wêreld dieselfde.  Net so is Christene ook 
dieselfde.  Hul kleur, taal, grootte en kultuur mag verskil, maar die inhoud van hul geloof in 
Jesus Christus bly presies dieselfde.

Galasiërs 3:28 Maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in 
Christus is almal een.

2. LEË EN VOL BLIKKE

‘n Leë blikkie kan maklik met die hand ingeduik word. ‘n Vol blikkie kan nie maklik ingeduik 
word nie.  ‘n Mens met Christus in sy lewe kan die stampe en stote van die lewe hanteer en 
sal nie maklik knak nie, want hy/sy is met Christus gevul.  Die mens wat sonder Christus 
deur die lewe wil gaan, knak makliker onder die slegte goed van die lewe.

Romeine 15:13: Mag God, die bron van hoop, julle deur die geloof met alle vreugde en 
vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.

3. KLEURE

Die COKE blikkie se kleure is rooi en wit.  Die rooi simboliseer die sonde van die mens.  Die 
wit simboliseer hoe skoon ons is, nadat Christus ons rein gewas het deur sy bloed.

 Jesaja 1:18: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu.



4. BELYDENIS

Ons kan die woord COKE gebruik om te bely: C = Christus; O = Ons; K = Koning; E = Ewig.

5. WAARBORG

Die SABS merk op die blikkie is die waarborg van gehalte.  Christus waarborg ons ook die 
volgende:

Johannes 6:37: Ek sal hulle wat na My toe kom, nooit verwerp nie.

6. INHOUD

Dit gaan nie net oor die uiterlike nie, maar veral ook oor die inhoud. Dit wat binne is, moet 
uitkom. Ons drink nie die blikkie nie, maar die inhoud van die blikkie. So moet die Christen 
nie net met sy uiterlike laat blyk dat hy ‘n kind van God is nie, maar die inhoud van sy geloof
moet uit hom vloei.

Lukas 6:45: Wat die hart van vol is, loop die mond van oor.

7. GROOTTE

Mens kry nie net groot blikkies COKE nie, maar ook klein blikkies, eintlik verskillende 
groottes. So is daar groot Christene — volwassenes — en ook klein Christene — kinders. 
Almal kan die volle boodskap van Christus dra en wonderlike getuies vir Christus wees.

1 Timoteus 4:12 Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die 
gelowiges ‘n voorbeeld in woord, in liefde, geloof en reinheid.

8. LOGO

COKE se logo-slagspreuk is: “Jy kan nie die gevoel klop nie!” Ons kan ook dieselfde logo op 
ons as Christene van toepassing maak.  As jy eers Christus in jou lewe het, is daar niks wat 
daardie gevoel kan klop nie.

Filippense 4:7: Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal deur Jesus Christus in julle 
harte en gedagtes wees.

9. DORS

Mense sal vir jou sê: “Daar is niks wat ‘n mens se dors les, soos ‘n yskoue COKE nie”.  Dit 
herinner ook aan Christus se woorde: 

Johannes 4:14: Wie van die water drink wat Ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit weer 
dors kry nie.



10.VULLISBLIK

Op elke blikkie is daar ‘n teken van ‘n mannetjie by ‘n vullisblik.  As jy die blik weggegooi 
het, is dit weg en jy sien dit nooit weer nie.  So maak God ook met ons sonde:

Hebreërs 8:12: Ek sal genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie.
Al wat ek nog daarop kan sê is:

Coca-Cola Come On Children Accept Christ Our Lord Amen!
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