
SONDAGSKOOL LES: - Bekering

Doel van les:

Ons gesels hierdie les oor bekering.

Ysbreker:  Ek is jammer:  Gee vir elke groep ‘n “jammer” woordjie in ‘n ander taal. (Onder
verskaf)  Hulle kry nou kans om as groep saam die woord te oefen.  Elke groep kry dan ‘n
beurt om die woord vir die ander groep te probeer sê.

Sê:  Vandag gaan ons leer van ‘n man met ‘n baie snaakse naam.  Mense het nie baie van hom
gehou nie, maar toe ontmoet hy vir Jesus. Deur sy storie gaan ons leer wat ons volgende
moeilike woord is:  bekering.

Kleingroep bespreking:  Lees Lukas 19:1-10

Agtergrond rondom die tollenaars – Tollenaars was in die Bybelse tyd gehate mense.  Hulle
het by die stadshekke gesit en tolgeld gevra van die mense wat by die stad ingekom het.
Hierdie geld is dan oorbetaal aan die stadsowerhede.  Tollenaars het soms meer geld gevra as
wat hulle moes.  So het hulle die mense ingedoen en baie ryk geword.  Die Jode het gevoel die
Joodse tollenaars werk teen hulle eie mense.

Groepwerk: Vrae in groepe:

1. Watter feite lees ons van Saggeus  in  verse 2-7? (Hoof van die tollenaars,  ryk,  kort,
sondaar)

2. Hoe verander Saggeus na sy ontmoeting met Jesus?
3. Hoe het Saggeus gewys dat hy werklik jammer is?  (Hy het die helfte van sy besittings vir

die armes gegee en sou die wat hy afgepers het vierdubbel vergoed).
4. Na aanleiding van Saggeus se verhaal, wat verstaan julle rondom bekering?
5. Maak ‘n lysie van vyf sondes waarmee jongmense sukkel. (Laat elke groep hulle sondes gaan

plak aan die een kant van die muur)
6. Skryf  nou  maniere  neer  hoe  jongmense  hierdie  sondes  kan  ‘regmaak’  soos  Saggeus

reggemaak  het.  (Elke  groep  plak  nou  hulle  maniere  om  reg  te  maak  teen  die
teenoorgestelde muur).

Sê:  Weet julle dat die Heilige Gees met ons begin werk nog voordat ons ons harte vir Jesus
gee?  Hy wys ons dat ons verkeerde dinge doen en Jesus nodig het om ons harte skoon te
was.  Ons begin sleg en jammer te voel oor die sonde wat ons doen.  Net soos Saggeus sleg en
jammer gevoel het omdat hy gesteel het.  Hy wou nie meer verkeerde dinge doen nie.

Aktiwiteit:  Omdraai:  Kyk watter groep kan Handelinge 3:19 eerste opsoek.  Laat iemand in 
die groep die teksvers lees.



Laat almal staan en saam met jou begin stap na die sondes teen die muur wat hulle opgeplak
het.  

Sê:  Wanneer  ons  kies  om  ons  harte  vir  Jesus  te  gee,  draai/keer  ons  ons  rug  op  die
verkeerde pad. (Laat almal omdraai en nou begin stap na die maniere om dit reg te maak.) Ons
kies nou om God se pad te stap en te lewe soos Hy wil hê ons moet.  Saggeus het sy rug
gekeer op die verkeerde pad en gekies om Jesus te volg.  Hy het tot bekering gekom.

Wanneer ons vir God jammer sê, kan ons weet dat Hy ons sal vergewe.  Onthou net dat ons
dan nie weer aspris verkeerde dinge moet doen nie. Ons moet ons rug op die verkeerde dinge
draai en leef soos God wil hê.

Stappe om te onthou rondom bekering:

1. Luister na die Heilige Gees – Hy wys ons dat ons verkeerde dinge doen en Jesus nodig het.
2. Sê jy is jammer. 
3. Vra om vergewe te word. 
4. Draai jou rug op die verkeerde pad. 
5. Gaan en leef vir Jesus.

Groepe sluit af met gebed.



YSBREKER: Ek is jammer

1. Bosnian: “Izvini”
2. Catalan: “Ho sento”
3. Danish: “Undskyld”
4. French: “Pardon”
5. German: “Es tut uns leid”
6. Indonesian: “Maaf”
7. Italian: “Scusate”
8. Malay: “Maaf”
9. Norwegian: “Beklager”
10. Portuguese: “Desculpa”
11.    Spanish: “Lo siento”
12. Sundanese: “Hampura”
13. Swahili: “Samahani”
14. Zulu: “Uxolo”


