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AKTIWITEIT: 
Gee vir elke kind ‘n strook gekleurde papier.  Laat hulle die papier dubbeld vou in die 
lengte.  Daarna nog 2 keer!  Elke keer van dieselfde kant af en weer in die lengte. 
Laat hulle nou die stensel van die mannetjie en laat hulle dit op die vou sit.  Teken 
dit nou af.  Die mannetjie se been en arm moet nie deurgeknip word nie.  Dit moet 
dus op die vou bly!  As dit klaar geknip is, en oopgevou word, maak dit ’n klomp man-
netjies aanmekaar!  (Oefen dit voor die klas sodat jy presies kan verduidelik hoe 
hulle dit moet doen)  Herhaal die konsep:  as ek ’n verskil maak deur een persoon in 
te sluit wat anders as ek is, lyk of aantrek, kan ek ’n verskil vir Jesus in baie mense 
se lewens maak!                               

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat die kinders jou help opruim.  Laat hulle hul string mannetjies in hul boeke voor 
die gebed plak.  Laat hulle ‘n rukkie dink aan iemand wat hulle dalk uitgesluit het.  
Laat hulle dan bid en vir die Here vra om hulle te vergewe en hulle te help om alle 
mense lief te hê met Jesus se liefde! 

Soos ons die afgelope tyd gesien het, is Jesus vir ons die voorbeeld!  Vandag kom ons 
verhaal uit Johannes 4.  (Lees die verhaal).  Onthou, in Jesus se tyd was daar 
vyandskap tussen die Jode en die Samaritane.  Hulle het glad nie met mekaar gemeng 
nie.  Jesus was ‘n Jood, maar Hy het vir ons kom wys om grense oor te steek.  Jesus 
het met die Samaritaanse vrou gepraat!  Sy het huis toe gegaan en het vir die ander 
gaan vertel van Jesus!  Die belangrike deel is dat baie Samaritane tot bekering 
gekom het en in Jesus begin glo het!  Wanneer ek en jy elke dag uitreik na alle mense 
en so ons lig laat skyn, kan dit ‘n groot impak op die wêreld hê!  Dit is amper soos om 
‘n klippie in water te gooi!  Kom ons kyk wat gebeur!  (doen ‘n illustrasie waar jy ‘n 
klippie in die middel van ’n bak water gooi - die rippels kring uit!)  Sien julle wat 
gebeur?  Die klippie het ’n effek op die water.  Dit kring uit na buite!  Die eerste 
golfie het weer ’n invloed en maak nog een wat weer een maak ens.  Die effek is dus 
groot!  Wanneer ek uitreik na ander, gebeur dieselfde!  Ek maak vandag ’n verskil in 
een persoon se lewe!  Daardie persoon vertel dit vir iemand anders wat dit weer vir 
nog iemand vertel.  So maak ek ‘n verskil in baie mense se lewens!  Kom ek wys dit vir 
julle op nog ‘n manier. 
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Les 7 
Beste maats! 

VOORBEREIDING: 
Lees Joh. 15:13-15, Spr. 27:17 en Spr. 17:17.  Hoe lyk jou vriendskap met Jesus?  
Spandeer jy genoeg tyd saam met Hom sodat daar ‘n opregte vriendskap tussen julle 
kan wees?  Jesus wil jou vriend wees!  Die manier hoe Hy met jou kommunikeer en ‘n 
verhouding bou, is deur die Woord.  Maak tyd om die Woord te bestudeer en ‘n ver-
houding met Hom te bou! 

ONS LEER: 
Wie van julle het ‘n beste maatjie!?  Watter gevoel voel jy wanneer jy aan daardie 
spesiale maatjie/ vriend dink?  (Laat kinders antwoorde gee).  Wat dink julle maak 
van iemand ‘n goeie vriend?  Wat sou julle sê maak van iemand ‘n slegte vriend?  
(Probeer die groep so hanteer dat dit nie net een kind is wat die hele tyd al die ant-
woorde gee nie!).  As ons ‘n beste maatjie het, wil ons alles soos daardie persoon doen 
en ons wil oral saam met daardie maatjie wees, nê? 
 
Weet julle dat Jesus ook vriende gehad het?  Jesus het 12 baie spesiale vriende 
gehad.  Hulle was sy 12 dissipels.  ‘n Dissipel is iemand wat die hele tyd saam met jou 
is en jou volg en alles doen wat jy doen.  Dit is dus iemand wat iemand anders volg.  
Kom ons lees van Jesus se dissipels uit die Bybel  (lees Joh 15:13-15).  Jesus wil ook 
my en jou vriend wees!  Hy is die heel beste vriend omdat Hy lief is vir jou net soos 
jy is!  Jy hoef nie die beste in die rugbyspan te wees of die slimste in die klas nie!  
Jy hoef nie gewild te wees en baie maats te hê nie!  Jy hoef nie baie geld te hê en 
elke dag vir Hom iets by die snoepie te koop nie!  Jesus wil jou vriend wees net 
omdat hy vir jou lief is en omdat jy baie spesiaal is!!  Hy is die vriend waarvan die 
Bybel skryf in Spr 17:17 as daar staan :”op ‘n vriend se liefde kan jy altyd reken!”   


