
JUNIOR JEUG ALPHA: Sessie 3 – Hoekom het Jesus gesterf?

Doel van les:

 Ons gesels oor sonde en hoekom Jesus aan die kruis moes sterf.

Ysbreker:  Hoekom speletjie -  Gee vir elke groep ‘n blaai en pen.  Lees ‘n aantal “hoekom” vrae,
en laat die kinders in die groepie dit bespreek. Die leier moet dan die antwoord neerskryf wat
die beste klink.

Hoekom vrae:

 Hoekom het die hoender oor die pad geloop?
 Hoekom is die lug blou?
 Hoekom dra “superheroes” hul onderklere bo-oor hul klere? Bv. Batman, Superman.

Kry terugvoering.

Process ysbreker:

Daar is verskillende soorte “Hoekom” vrae in die lewe.  Party vrae is sommer net simpel, maar
ander vrae is nogals baie belangrik.  Vanaand gaan ons bietjie stilstaan by een baie belangrike
“hoekom” vraag.  

Hoekom moes Jesus sterf?

Kry ‘n klompie kruisies sodat jy vir elke groep een kan gee.  Vra vir die kinders wat dit is, en laat
hulle die kruis voel en dan aangee na die volgende een in die groep.  Dis natuurlik ‘n kruis ja.  

Kom ek vertel julle waarvoor kruise gebruik is.  In Bybel se tyd, is mense wat baie slegte dinge
gedoen het aan kruise gehang.  Dit was ‘n verskriklike manier om gestraf te word.  Die skuldiges
moes ‘n groot, swaar kruis dra na die plek waar hulle gehang sou word.  Almal wat hulle gesien
het, het geweet dat hulle iets baie sleg gedoen het.  Die skelms het dan natuurlik ook baie skaam
gevoel oor almal so na hulle kyk en weet hulle het slegte dinge gedoen waarvoor hulle gestaf
word.

Hoekom dink julle is die kruis belangrik vir ons as Christene? (Jesus het aan ‘n kruis gesterf)

Was Jesus ‘n slegte Persoon?  Het Hy slegte dinge gedoen? (Nee en nee)

Jesus het nie verdien om aan die kruis te sterf nie, maar Hy het dit gedoen oor Sy groot liefde
vir ons en vir God die Vader.  

Kom ons praat gou oor sonde voor ons verder gaan.  Antwoord gou die vragies in julle groepe:

 Wat is sonde? En hoe sien jy dit in die wêreld om jou?

Kry terugvoering.



ILLUSTRASIE: -  `n Demostrasie word gedoen om die effek van sonde in ons verhouding met
God te demonstreer.
 Iemand trek ‘n wit t-hemp aan – sê:  God het die wêreld en alles daarin perfek gemaak. -  Hy

het ons as mens perfek gemaak, sodat ons `n verhouding met Hom kan hê.

 Nou word daar allerhande souse op die t-hemp gesmeer om dit vuil te maak –  Maar toe kom
satan en ons almal weet wat met Adam en Eva gebeur het. Ons as mens het sonde begin doen
en sonde het tussen ons en God kom staan sodat ons nie naby aan God kan kom  nie. Iemand
anders word dan gevra om die persoon ‘n drukkie te kom gee – wat hy/sy natuurlik nie wil
doen nie, want die t-hemp is vuil. God wil nie wees daar waar sonde is nie, want Hy is sonder
sonde.  God haat die sondes wat ons doen, maar Hy is baie lief vir ons.  So God het ‘n plan
gemaak sodat ons weer naby aan Hom kan leef.

 Die persoon word ‘n skoon t-hemp gegee om aan te trek.

 God het sy enigste Seun as mens aarde toe gestuur om vir ons sondes te kom sterf.  Jesus
het aan die kruis gesterf in ons plek.  Ja, ons moes eintlik op daai kruis gesterf het. Jesus
het jou en my sonde geneem en die skuld daarvoor gevat.

 Jesus het gesterwe en na drie dae opgestaan, sodat elkeen van ons eendag by God, Jesus en
die Heilige Gees in die hemel kan bly. Wanneer ons om verskoning vra vir die sondes wat ons
gedoen het, was Jesus ons hartjies skoon en kan ons weer naby aan God leef en Hom leer ken.

Aktiwiteit:

Gee vir elke kind ‘n klein blaaitjie en gem/koki. Gee vir die leiers prestik vir die blaaitjies van die
kinders.  Sit ‘n groot kruis teen die muur neer, of teken een en plak dit teen ‘n muur.

Sê: Almal van ons doen sonde.  Sonde is wanneer ons iets doen wat God ons gevra het om nie te
doen nie.  Watter sondes doen ons elke dag.  (Voorbeelde kan wees jok, steel, vloek, luister nie
na ouers of juffrou/meneer nie)  Onthou dat ons nou geleer het, dat Jesus vir al daardie sondes
aan die kruis gesterf het.  Hy is gestraf sodat ons nie daardie straf hoef te dra nie.  As jy met
‘n sonde sukkel, maak dan nou ‘n kruisie op jou blaaitjie.  Vou dit toe.  Bid nou en vra Jesus om
jou te help om nie meer daardie verkeerde ding te doen nie.  Soos jy klaar gebid het, kan jy die
blaaitjie teen die kruis kom plak.

Sluit af met gebed.
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