
21. SAALOPENING: Terug skool toe!

Inleiding:

Welkom terug! Ek weet hier sit vanoggend kinders wat nie almal dieselfde daarvoor voel 
om terug te wees nie! Kom ons sien gou… wie is bly om terug te wees (thumbs up). Wie is 
NIE bly om terug te wees nie (duime af). Wie kan nie regtig besluit hoe hulle voel nie 
(duime in die middel).

Slangetjies en leertjies

Of jy nou bly is om terug te wees by die skool of nie, hierdie jaar is vol groot onbekende 
goed vir ons almal. Partykeer van dit gaan goed wees, en ander gaan dalk nie so goed wees 
nie.

Maak ‘n baie eenvoudige slangetjies en leertjies bord, of neem ‘n gewone een saam. 
Winkels soos Crazy Store verkoop ook lekker groottes wat jy kan gebruik. Neem ook n 
‘dice’ en twee merkers saam.

Kry twee vrywilligers wat die kinders in die saal gaan verteenwoordig. Deel die saal in twee, 
en die vrywilligers gaan die ‘dice’ namens hulle gooi en die bordspeletjie speel.

Toepassing:

Ek het netnou gesê dat daar hierdie jaar goed gaan gebeur wat lekker is, dit laat my nogal 
dink aan die leertjies van die speletjies. Lekker goed gaan gebeur, maar daar gaan ook goed 
oor jou pad kom wat jy self kan kies wat jy daarmee wil maak. Ons noem dit geleenthede. 
Gaan jy dit verby jou laat gaan, of gaan jy kies om dit te gebruik sodat jy die leertjies kan 
klim?

Lukas 19:1-10: Daar is ‘n storie in die Bybel van ‘n klein mannetjie met die naam van 
Saggeus oor wie se pad so geleentheid gekom het. Jesus het na sy dorp toe gekom, maar hy
was so kort gewees dat hy nie vir Jesus kon sien nie. 

Hy kon een van twee goed gedoen het. Hy kon sê ek is te kort en ek gaan in elke geval nie 
vir Jesus sien nie – dan sou hy gevoel het asof die slangetjie hom insluk. 

Of hy kon alles probeer het om Jesus te sien, wat hy wel gedoen het! Hy het in ‘n boom 
geklim om Jesus beter te kon sien, Jesus het hom raakgesien en by hom gaan eet. Omdat hy
gekies het om in die boom te klim om Jesus te sien, het dit sy hele lewe verander! Hy het sy 
lewe reggemaak van al die verkeerde goed wat hy gedoen het, en so het hy ‘n beter lewe 
saam met Jesus gehad.



Saggeus het GEKIES om die leertjie te klim, en nie dat die slangetjie hom insluk nie. Wat 
gaan JY hierdie jaar doen met geleenthede wat oor JOU pad kom?

SLUIT AF MET GEBED.


