
FAN OF FOLLOWER:  Videoclip: Not a Fan – Week 1
Sessie 2:  DTR die verhouding                      

                                                         
1. PRAISE AND WORSHIP

2.  VOLG MY CHALLENGE:

3. YSBREKER:  Basketball

- Die kinders word in vier groepe verdeel
- 2 groepe is spelers
- 2 groepe is toeskouers
- Ronel is ‘n mislike, onregverdige ref
- Les en Andre is die 2 coaches van die 2 spanne
- Toeskouers en spelers kry elkeen ‘n instruksie van wat hulle tydens die game moet doen of nie 

doen nie
- Spelers se enkels word vasgemaak met ‘n doek

TOESKOUERS SPELERS
1 Wanneer die ref onregverdig teenoor ‘n speler 

in jou span is – boo, maak ‘n groot lawaai en 
stap weg. Jy gaan sit in die banke en kyk nie 
verder die game nie.

1 Maak nie saak wat gebeur en hoe goor die 
game raak nie – jy hou aan met speel

2 Wanneer jou span nie goed speel nie, boo , 
maak ‘n groot lawaai en loop oor na die 
toeskouers van die ander span en begin vir hulle 
te skree

2 As die ref onregverdig is teenoor jou spen – 
moan, maak lawaai, maar hou aan met speel

3 Begin met van die ander toeskouers te stry – 
vies jou en loop weg van die game af.

3 Wanneer jy moedeloos vir die ref raak, of moeg 
raak – gaan hoor by die coach wat om te doen

4 Skree instruksies vir die spelers asof jy beter as 
hulle weet hoe om die game te speel

4 Wanneer jy voel na weghardloop – nie meer 
kan nie – “time out”

4. PROCESS YSBREKER:  
- Kom ons kyk na die instruksies wat die toeskouers en die spelers gekry het en dan trek ons dit 

geestelik deur: die toeskouer noem ons ‘n FAN en die speler noem ons ‘n FOLLOWER:

- TOESKOUERS:  lees die instruksies
- OPSOMMING:  
- wanneer dinge nie jou ‘way’ gaan nie dan stap jy weg – jy hou op om Jesus te volg
- Iemand anders is altyd die oorsaak/rede hoekom jy nie meer die pad saam met Jesus wil stap nie.
-  Wanneer iemand jou vies / kwaad / seermaak  stap jy nie meer die pad saam met Jesus nie.

- SPELERS:  lees die instruksies
- OPSOMMING: 
- Jy bly in die game, maak nie saak hoe moeilik/sleg dit gaan nie of hoe seer jy partykeer kry nie
- Jy hou aan met speel (om Jesus te volg)
- Ander mense/christene word nie as rede gebruik om op te hou om die pad saam met Jesus te stap 

nie, want dis ‘n verhouding tussen jou en HOM – NIE ander mense nie.
- Jesus is jou coach – wanneer jy nie meer weet nie/moeg word – gaan kry jy krag/hulp by Hom.



5. FAN OF FOLLOWER:
-  Kom ons dink gou aan nog eienskappe van ‘n fan en ‘n follower:

FAN FOLLOWER
1. Ken die manier van praat – en het die fan trui 

(nie die ware Jakob nie)
1. Dra die REGTE trui, wat deur Jesus se bloed 

gewas is
2. Kyk hoe hulle oefen 2. Doen self die oefeninge – voel dit aan jou lyf
3. Sit op die paviljoen 3. Speel die game op die veld
4. Weet wie die coach is, maar ken Hom nie 4. Ken die coach, oefen saam met Hom
5. As jou span nie goed speel nie, of hulle maak 

jou vies, skree jy nie meer vir hulle nie – OF jy 
skree vir ‘n ander span

4. As jy nie goed speel nie, oefen jy harder en 
probeer op jou foute verbeter – en probeer 
weer in die volgende wedstryd

6.  VIDEOCLIP:  Not a Fan - Week 1 

7.  VRAE in die groepe:

So, die vraag is vanaand – is JY ‘n FAN van Jesus of is jy ‘n FOLLOWER van Jesus?

Bespreek in jou groep:

 Ken jy iemand wat ‘n “follower” van Jesus is met hulle alles?

 Hoe leef hulle anders as ander “Christene”?

 Wat kos dit hulle om so te leef?

 Dink jy dis moontlik dat ‘n ander groep jou dalk sou kon gebruik het as voorbeeld van ‘n “follower” 
wat met jou alles vir Jesus leef?

 Hoe dink jy sou ander jou verhouding met Jesus beskryf?

 Hoe dink jy voel Jesus oor jou verhouding met Hom?

 Waar staan jy vandag?  FAN of FOLLOWER?  ALLES in vir myself?  Of  ALLES in vir God?
Merk op die lyn waar jy dink jy staan met Jesus VANDAG.

Fan Follower

 As jy nog nie ‘n Follower is nie:

1. Wat is die rede dat jy nog nie ‘n follower is nie, maar net ‘n fan, ma.w. HOEKOM het jy nog nie 
die besluit geneem om Jesus voluit te volg nie?

2. As jy VANDAG sou besluit om Jesus te volg, watter veranderings sal JY in jou lewe moet 
maak/dinge moet los. (wees eerlik met jouself), m.a.w. hoe sal jou lewe wees/lyk as jy die “Volg 
My” challenge vandag ernstig opneem en besluit om Jesus voluit te volg?



3. Kan jy saamstem / identifiseer met die man wat nie van Kyle se preke gehou het nie – dat dit 
‘inmeng’ met jou lewe?

 As jy al ‘n totally committed follower van Jesus is:

1. Wat het dit jou al gekos om Jesus te volg? Wat moet jy al los / prysgee?

 Hoe laat die volgende ‘statement’ jou voel:

“Daar is baie mense wat aanvaar / aanneem dat hulle oppad is hemel toe, 
maar hulle is eintlik oppad hel toe”


