
17. SAALOPENING: Laerskool:  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 Coke 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:

Die rooi stel die bloed van Jesus voor. 

Die swart strepies is die sonde wat ek en jy doen. 

Die wit is reinheid, wanneer jy jou sonde bely dan word jy rein. 

Coca-Cola staan vir Come On Children Accept Christ Our Lord Amen, 

Coke staan vir Christus Ons Koning Ewig.

Agter op die blikkie sien jy daar staan 340 ml – dit kan verwys na Klaagliedere 3:40 waar 
daar geskryf is dat jy tot die Here moet bekeer.

As jy dit doen dan gooi jy jou sondes weg soos die mannetjie agter op. Dán is jy ’n 
koningskind. Dit word voorgestel deur die kroon.

As jy nog twyfel of jou sondes vergewe is kyk na die SABS-handelsmerk wat jou waarborg is.

Wanneer die blikkie toe is en jy skud hom kook hy oor as jy hom oopmaak – so is dit ook as 
jy tot bekering kom, dit borrel binne jou.

Toepassing:

Dít is die woorde van ’n jong kind wat Jesus in alles raakgesien het. Net so moet elke 
leerder wat hierdie kwartaal aandurf Jesus in alles raaksien wat hulle doen en hul beste 
lewer in elke taak – hetsy in die klas, op die sportveld of by die huis.



Maak die beste van dié kwartaal en onthou – al val jy langs die pad, staan net weer op en 
probeer weer. Dit is nié ’n skande om weer te probeer nie .

Psalm 32:8 Hy het gesê: Ek is soos ’n onderwyser vir jou. Ek vat jou aan die hand om jou op 
die regte pad te lei. Ek sal jou elke keer die regte raad gee. Ek sal jou oppas.
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