
FAN OF FOLLOWER:  
Sessie 1:  Inleiding         

                                                         
1. PRAISE AND WORSHIP

2.  VOLG MY CHALLENGE:

BESEM BALL:  saal
- spanne staan in die lengte van die saal af
-  helfte van elke span aan elke kant
-  elke span kry ‘n bal en ‘n besem en moet soos ‘n aflos hardloop met die bal en die 
   besem
-  die span wat eerste almal gegaan het is die wenners

PASS THE SWEET:  kerk
-  die helfte van elke groep word geblinddoek
-  die wat nie geblinddoek is nie kry ‘n plastiek glasie om vas te hou
-  die wat geblinddoek is gooi lekkers na die een wat nie geblinddoek is nie, wat dit in die glasie moet 
    probeer vang
-  wanneer ‘n lekker gevang is, is dit die volgende persoon se beurt totdat almal ‘n beurt gekry het.

3. YSBREKER:

- Blinddoek ALMAL in die kerk en sit die ligte af
- Ons gaan vir so rukkie voel hoe dit voel om blind te wees
- Ek gaan vir julle vra om ‘n paar goed te doen terwyl julle ‘blind’ is

- INSTRUKSIES:
 Draai 5 keer in die rondte
 Beweeg vorentoe
 Beweeg links
 Beweeg regs
 Gaan sit weer in jou groep sonder om jou blinddoek af te haal
 Lees die blaai voor jou 

VRAAG: 
 Terwyl julle blinddoeke op is:  jy was in ‘n motorongeluk gewees en nou is jy blind vir die res van 

jou lewe 
 Kan jy net aangaan soos voorheen?
 watter aanpassings / veranderings gaan jy rondom jou en in jou lewe moet doen om te ‘cope’ 

met die blinddheid.
 Hou die blinddoeke op 

4. PROCESS YSBREKER:  Hou die blinddoeke op
-  Matt 4:18-22
-  Jesus nooi ons om Hom te volg – toe Hy die eerste dissipels geroep het, het hulle nie gewonder of 

hulle Hom moes volg , of ‘n lang lys van verskonings gehad van hoekom hulle Hom nie kon volg nie. 
Hulle het alles net so gelos en Jesus gevolg.



- As jy tot bekering kom, en besluit om Jesus te volg, moet jy blind word vir die jou ou lewe / die 
wêreld, en sekere veranderings doen om Jesus te kan volg.

5. OM JESUS TE VOLG: haal die blinddoeke af
- Deel gou julle blaai in 2
- Skryf nou aan die een kant neer blind en aan die ander kant – Om Jesus te volg
- Aan die BLIND kan skryf julle die goed neer wat sal moet verander as jy fisies blind sou raak en aan 

die ander kant  - wat moet verander as jy Jesus volg.
- Gebruik die fisies blindword veranderings as ‘clue’ vir veranderings om Jesus te volg.

‘n Paar moontlike antwoorde vir die leiers:

6. VOLG MY CHALLENGE:
Ons gaan vir die volgende paar weke stilstaan by die Volg MY challenge:

-  DTR die verhouding:  Fan of Follower?
-  UITNODIGING:  Volg MY
-  Kies ‘n persoonlike verhouding
-  Neem jou kruis op
-  Meer as net reëls
-  Wat van die res van jou lewe?

7.  OPSOMMING:
Dis nie maklik om Jesus te volg nie, daar is ‘n prys – daar is sekere goed in jou lewe wat in die pad mag 
staan om Jesus te volg – en ons gaan vir die volgende paar weke daarna kyk.  Onthou die CHALLENGE 
hierdie kwartaal is :  VOLG MY (Jesus)!

BLIND OM JESUS TE VOLG
1 Die meubels in jou huis so skuif dat jy nie 

oor goed val nie
Raak ontslae / hou op met dit wat jou geestelik 
kan laat struikel/val bv. 
Drank/ dwelms / steel / vloek / skinders / seks 
voor die huwelik ens.

2 Leer om te luister – jou ore moet amper jou 
oë raak 

Leer om na God se stem te luister – wat is Sy wil 
vir jou

3 Leer brail lees 
4 Jy mag nie meer bestuur nie – iemand 

anders moet jou nou neem waar jy wil wees
God bestuur nou jou lewe – Hy ‘ry jou rond’ i.p.v  
dat jy self bestuur

5 Jy het iemand nodig wat jou help aantrek / 
besluit wat jy moet aantrek

Jesus moet jou kom skoon was met Sy bloed – 
en vir jou nuwe rein klere aantrek wat jy net kan 
kry as jy Hom volg




