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In Jesus se span… 
   ‘Sparks’ vir Jesus!   

Kleingroep vir Graad 1-3 
Program 13 

 
[Program 13 (jaar 3) in Hooflyn E:  Jesus se lewe...] 
 
Teksverwysing: Matteus 5:13-16, Markus 9:49-50, Lukas 14:34-35 
 
Wanneer Jesus vir die dissipels sê dat hulle lig en sout is, beklemtoon Hy dit 
baie duidelik dat sy volgelinge nie ŉ eksklusiewe groep is nie, maar ŉ 
roeping en taak in die wêreld het.  Wanneer ek en jy onsself as deel van 
Jesus se span beskou, moet ons dus met alles in ons uitreik na ander, en 
moet ons sy lig en sout wees.      
 

Doel van die program 
 
Aan die einde van die program moet die kinders: 

 Bewus wees van die noodsaaklikheid van lig en sout, om die 
lewe beter of lekkerder te maak. 

 Besef dat Jesus se liefde deur hulle die lewe vir ander beter en lekkerder kan 
maak.   

 

Voorbereiding tuis 
 
Lees Matteus 5:13-16.  Vra jouself af hoe jy lig en sout in hierdie 
gebroke wêreld kan wees. Bid dat die kinders in jou groep sal besluit om lig 
en sout vir die wêreld te wees. 

 

Gradegroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 Tru-projektor en/of Data-projektor 
 CD-speler en/of Musiek instrumente en CD’s met gekose liedjies. 
 Transparante van liedjies wat gesing gaan word. 

 
Kleingroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 ŉ Kers in ŉ piering of blaker. 
 Vuurhoutjies  
 ŉ Glas-bottel om oor die kers te sit om vlam mee te blus. 
 Sout (genoeg sodat elkeen in die groep ŉ handjie-vol kan kry)  
 ‘Sparklers’ vir elke kind - die soort wat mens gewoonlik met verjaarsdae kan 

vashou en vonke maak tot dit uitgebrand is. 
 Werkkaart 1 
 Werkkaart 2 
 Kokipenne / vetkryte / inkleurpotlode / penne. 
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Program 
 

1. Open in gradegroep 5  minute 
2. Offergawes 3  minute 
3. Lofprysing 10  minute 
4. Kleingroepbyeenkoms 
5. Teenwoordigheidsregister 2  minute 
6. Laat julle lig voor die mense skyn 10  minute 
7. So skyn my lig 10  minute 
8. Ek is sout ook!   15 minute 
9. Afsluiting. 10   minute 

 

Program  
 

1.  Open in gradegroep    5 minute 
 
Voorganger open die geleentheid met gebed waarin God geprys word omdat Hy ons 
help om lig en sout vir die wêreld te wees.  

 

2.  Offergawes      3 minute 
 
Gee geleentheid vir die opneem van die offergawes.  Betrek die kinders by hierdie 
aktiwiteit en verduidelik dat hierdie gawes gebruik kan word om mense te help met wie 
dit sleg gaan. 

 

3.  Lofprysing      5 minute 
 
Sing liedere waarin God geloof word oor Sy goedheid, bv ‘My emmertjie loop oor’ van 
Soekie en die Radikidz.  

 
Gee vir kinders geleentheid om na hul kleingroepies toe te beweeg.   

 

4.  Kleingroepbyeenkoms     

 

5.  Teenwoordigheidsregister          2 minute 
 
Plak plakkers op elke kind se visumsertifikaat (teenwoordigheidsregister).  

 

6.  Laat julle lig voor die mense skyn 10 minute 
 
(Groepleier lees die storie van Willem en Hendriena wat by hulle oupa en 
ouma op die plaas kuier.) 
 
In die groot huis op oupa en ouma se plaas, verskyn twee blink ogies in die lang gang 
wat na die slaapkamers toe lei.  Hierdie ogies behoort aan Willem en dit kyk benoud en 
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bangerig rond, want in hierdie gang hang portrette van ooms en tannies wat 
baaaaaaaaaie oud is en lyk asof hulle net vir hom kyk... gereed om met hom te raas 
omdat hy nog nie sy tande geborsel het nie en slapenstyd al ŉ uur terug was! 
 
Willem loop op sy toontjies so sag as wat hy kan, want die gang se plankvloere kraak 
van die ouderdom.  Oupa en ouma is lankal in die bed en hulle dink hy slaap ook.  
Hierdie plaashuis is so oud dat daar nie eens elektrisiteit is nie, al hoe hulle lig kan kry 
in die donker, is met kerse.  
 
Willem weet die agtiende deur aan die regterkant is waar hy en sy sussie slaap. Haar 
naam is Hendriena.  Hendriena het al lankal haar tande geborsel en in haar bed 
ingekruip.  Willem besluit dit sal tog te snaaks wees om sy ousus skrik te maak en te 
hoor hoe sy gil!  Hy bekruip die handvatsel toe hy by die agtiende deur aan die 
regterkant kom.  Stadig draai hy die deurknop, die deur kraak soos hy dit stadig 
oopmaak - dit is pikdonker in die kamer, Hendriena slaap al en snork dat dit klap!  
Willem voel-voel so in die donkerte tot by haar bed en net toe hy wil sê: BOE! om haar 
skrik te maak, klap die deur toe – kaplang! Hendriena is dadelik wakker en gil dat die 
plaashuis se dak wil lig.  Willem hou sy maag vas van die lag, maar eintlik het hy nét 
so groot geskrik! 
 
Skielik is daar doodse stilte, dit is pikdonker... 
 
Hendriena voel-voel so op die bedkassie en kry ŉ kers met vuurhoutjies.  Sy steek die 
kers aan.   
 
(Steek die kers aan.)  
 
Willem sien in die lig van die kers dat Hendriena sommer baie kwaad is vir hom. 
Hendriena is so kwaad dat sy nie eens die lig wat die kers gee met Willem wil deel nie.  
Sy beraam toe ŉ plan.  Op die bedkassie staan ŉ bottel waarin sy al haar kosbare 
juwele stoor.  Hendriena keer die bottel om en gooi al haar juwele uit op die vloer.  
Hierdie bottel is die perfekte ding wat sy kan gebruik om die lig van die kers net vir 
haarself te hou!  Sy keer toe die bottel om oor die kers. 
 
(Keer die bottel om oor die brandende kers.  Maak seker daar kom nie 
suurstof onder-in nie.  Die kers is veronderstel om dood te gaan.)   
   
... en daar gaan die vlammetjie van die kers dood en sit hulle altwee in die donker!  
Terwyl hulle so in die donkerte sit, onthou Hendriena ŉ teksgedeelte wat hulle by die 
kerk geleer het.  Dit staan in Matteus 5:15-16. 
 
(Laat die kinders wat Bybels gebring het toe om die teksgedeelte op te soek 
en laat hulle dit dan hardop lees. In die NAV klink dit so: “ook steek ŉ mens 
nie ŉ lamp op en sit dit onder ŉ emmer nie maar op ŉ lampstaander, en dit 
gee lig vir almal in die huis.  Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle 
julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik.”) 
 
Hendriena besef toe dadelik dat dit nie mooi van haar was om die lig vir haarself te 
wou hê nie.  (In die Bybel vertel Jesus ons om mooi dinge vir ander mense te doen.  
Skielik besef sy “ander mense” is ook haar boetie Willem!)  Sy steek toe weer die kers 
aan en sit dit op die bedkassie sodat die hele kamer verlig is.  
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Nou is nie een van hulle meer bang nie! 
 
Vra vir die kinders wat dink hulle beteken dit as Jesus sê ons moet ons lig 
voor mense laat skyn.   
 
Groepleier-inset:   
Wanneer Jesus sê ons moet ons lig voor mense laat skyn, beteken dit dat ons elke dag 
so moet leef dat almal kan sien ons is in Jesus se span en dat dit baie lekker is om God 
se kinders te wees.     
 

7.  So skyn my lig...     10 minute 
 
Deel werkkaart 1 uit / laat kinders hul werkboeke by die bladsy oopmaak.  Sorg dat 
elkeen ŉ skryfding het.  Laat hulle ŉ lyn trek tussen die kers en mense wat besig is om 
hul lig voor ander mense te skyn.   

 

8.  Ek is sout ook!       15 minute 
 
Gooi vir elke kind ŉ bietjie sout in hulle hande uit.  Laat hulle daaraan proe.  Gee vir 
elke kind kans om te sê hoe dit vir hulle proe.  Sê:  “Sout op sy eie is nie vir almal baie 
lekker nie, maar kos sonder sout is smaakloos.”   
Die dag toe Jesus gesê het sy span moet ŉ lig vir die wêreld wees, het Hy ook gesê 
dat ons die sout vir die aarde is.  Kom ons lees hoe klink dit in die Bybel (Lees Matteus 
5:13  In die NAV klink dit so:  Julle is die sout van die aarde...) 
 
Vra vir kinders of hulle aan nog gebruike vir sout kan dink.   
(Sout word gebruik as preserveermiddel om biltong langer vars te hou.  Sout kan 
wonde ontsmet.  Mens kan met soutwater gorrel wanneer jou keel seer is.  Sout hou 
miere weg.  Sout haal slegte reuke soos suur melk uit skottelgoed.  Sout haal rooiwyn 
en inkvlekke uit.  Wanneer die tandepasta op is, gebruik sout – dit maak tande wit.  
Sout maak slakke en onkruid dood.  Wanneer jy lap kleur, help sout sodat die kleur 
langer hou.  ŉ Klein bietjie sout in koffie laat koffie lekkerder proe.  Sout laat kerse 
langer brand. Ens.) 
 
Deel werkkaart 2 uit / laat kinders hulle boeke by die betrokke bladsy oopmaak.  Gee 
vir hulle geleentheid om ŉ paar gebruike van sout in die sirkels te teken of te skryf.     
Maar, as sout laf geword het, kan mens niks daarmee doen as om dit weg te gooi nie. 
(In Namibië word lawwe sout letterlik buitekant weggegooi en vertrap.  Op die pad 
tussen Swakopmund en Hentiesbaai word lawwe sout in plaas van teer gebruik om die 
oppervlak van die pad te bedek, veral waar daar baie sand is, sodat motors daarop kan 
ry en nie in die sand vasval nie.)  
 
As Jesus dus sê dat ek en jy “sout” en “lig” is, beteken dit dat ons ŉ werk in 
die wêreld het.  Ons moet die lewe ŉ lekker en beter plek maak vir mense 
om ons – veral vir dié wat nie vir Jesus ken nie, sodat hulle ook in Jesus se 
span sal wil wees.   
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9.  Afsluiting       5 minute 
 
Terwyl die kers brand, gooi ŉ bietjie sout op die vlammetjie (sout laat die kers langer 
brand en vonke geluide word gevorm).  Sê:  “As ons die sout en die lig is, ‘spark’ ons 
vir Jesus!” 
 
Gee vir elke kind ŉ ‘sparkler’.  Kinders kan (as hulle wil), hul “sparklers” aansteek by 
die kers se vlammetjie.  (Wees baie versigtig dat die kinders nie brand nie.  Kinders 
staan ŉ ent van mekaar en groepleier loop met die kers na elke kind sodat hy / sy die 
“sparkler” by die kers kan aansteek.  Kinders staan botstil totdat sy / haar sparkler 
klaar gebrand het.)  Kinders kan die “sparklers” ook huistoe neem en onder toesig van 
hulle ouers aansteek terwyl hulle vir hul ouers vertel dat hulle “sparks” vir Jesus is.    
 
Laat elke kind een sinnetjie bid waar hul dankie sê dat Jesus hulle wil gebruik in mense 
om hulle se lewens.  Groepleier sluit die gebed af deur te vra dat die Here elke kind sal 
help om ŉ lig in iemand anders se lewe te wees.  
 
 
 


