
FAN OF FOLLOWER:   Videoclip – Not a Fan - Week 2
Sessie 3:  Uitnodiging: Volg My!
 

1. PRAISE AND WORSHIP

2. CHALLENGES: 
 Cotton ball nose
 This Sucks

3.  YSBREKER
- Gaan ses volunteers nodig hê
- Gaan ses verskillende poedings he maar net een is die ware Jakob
- Die ander 5 lyk aantreklik en lyk soos die ware Jakob maar as hulle dit proe dan kom hulle agter dus nie        

wat hulle gedink het dit was nie.

4. PROCESS DIE YSBREKER:
Daar is elke dag baie dinge wat aantreklik lyk en reg lyk maar wanneer jy dit eers volg [proe] dan besef jy 
daar was ‘n catch gewees die dinge mag dalk reg lyk maar dit is tot jou nadeel.   Jesus is egter die REAL 
DEAL wie  by Hom eet en drink weet dus die regte keuse om te maak.  Daar is geen “catch” nie wat Hy sê 
in Sy woord is vas Hy kan nie vir jou lieg nie. 

                          
5. VIDEO CLIP:  Not a Fan - Week 2

6. GROEPBESPREKING

1.  Lees  Lukas 9:23-26 en Matt 9:9-12

  Na aanleiding van die verse wie dink julle mag Jesus volg?
  Moet jy eers sonder sonde wees of sekere kwalifikasies hê om Jesus te volg? 

          ANTWOORDE:
 Enige een mag Jesus volg Jesus sê in Lukas 9:23  ALMAL is welkom!
 Jy kom nes jy is met jou verlede, sonde, seer, swakheid , dwelmverslaafheid of opastandigheid niks 

wat jy gedoen het kan jou skei van Jesus se liefde nie.
Geen kwalifikasies is nodig nie, die wereld kyk na rykdom, klere, van waar jy kom ens.  Jesus soek 
net jou opregte hart wat Hom wil volg. 



2. Die Fariseërs was mense wat van kleins af die Bybel bestudeer het en baie kennis gehad het oor God.  
Daar was nie ‘n vraag oor Jesus wat hulle nie kon beantwoord nie.  Nie ‘n vers in die Bybel wat hulle 
nie kon aanhaal nie.  Dus nou vir jou  WARE GROOT CHRISTEN  maar kom ons kyk wat was Jesus 
reaksie op hulle wysheid? Lees Matt 15:8-9

ANTWOORD: 
Jesus soek nie mense wat hom volg of dien met net kennis van Hom nie.  Hy soek jou hart wat opreg na 
Hom soek  en wat smag na ‘n intieme verhouding met Hom wat Hom elke dag ervaar in hul lewens.  
Nie soos die Farasieers wat toe Jesus by hulle staan toe weet hulle nie eens dus Jesus wat by hulle 
staan nie.  So verblind is hulle met menslike leerstellings van wat hulle dink ‘n verhouding met God is.

3. So as jy vanaand hier sit en jy ken die boeke van die Bybel uit jou kop uit , jy is elke sondag in die 
kerk, elke sel aand teenwoordig,  maak dit van jou ‘n follower of ‘n fan? 

ANTWOORD: 
Dit maak van jou ‘n fan. Eers  as jy toelaat dat  God deur se woord jou kom verander en jy gaan leef 
anders daar buite raak jy God se follower.  Kop kennis oor God beteken niks vir jou nie. 

4. Is dié dalk een van jou redes waarom jy nog nie Jesus wil volg nie?  Kyk wat sê Jesus vir jou vanaand.

Jy sê: Jesus sê:
Ek voel skuldig oor al my sondes Jesus kan my 
NOOIT vergewe nie daarom kan ek hom nie 
volg nie.

Jesus sê almal het gesondig maar sonder dat jy 
dit verdien word jy vrygespreek deur Jesus se 
genade vir jou. Glo dit! –Rom3:23-24 [jy moet 
natuurlik eers jou lewe vir Jesus gee voor die 
vir jou kan waar  wees]

Hoekom ek Jesus ek is dan ‘n “nobody”? Jesus sê Ek het jou gemaak wie jy is en Ek roep 
jou vanaand by jou naam jy is Myne. Jes 43:1

Ek is nog te jonk ek wil nog my lewe geniet en 
wat kan ek nou vir U beteken.

Jeremia het dieselfde verskoning gebruik en 
hoor wat sê God vir hom.  Moenie sê jy is te 
jonk nie Ek stuur jou en jy moet net doen wat 
Ek jou beveel.  En vandag weet ons dat Jeremia 
een van God se groot profete was.

Ek is skaam wat gaan my vriende sê as hulle 
hoor ek volg Jesus.

Jesus sê elkeen wat Hom skaam vir My en My 
woorde, vir hom sal die Seun van die mens 
Hom skaam wanneer Jesus weer kom. Luk9:26 

5. Voltooi die sin:  As ek sou JA sê vanaand om Jesus te volg sal dit beteken ek moet NEE sê 
vir…………………………….. 

Sê:  Ons moet onthou dat ons almal sondig, maar Jesus gee vir ons elkeen vergifnis.  Hy nooi ons om ‘n 
“follower” te wees maak nie saak wie ons is of wat ons gedoen het nie.  Waar staan jy vandag?

Sluit af met gebed.



GROEPBESPREKING:

1. Lees Lukas 9:23-26 en Matt 9:9-12 en  beantwoord die vrae:

Wie mag Jesus volg?
Moet ek eers SONDER sonde wees of sekere kwalifikasies hê om Jesus te kan volg?

2. Die Fariseërs was mense wat van kleins af die Bybel bestudeer het en baie kennis gehad het oor God.  
Daar was nie ‘n vraag oor Jesus wat hulle nie kon beantwoord nie.  Nie ‘n vers in die Bybel wat hulle nie 
kon aanhaal nie.  Dus nou vir jou  WARE GROOT CHRISTEN  maar kom ons kyk wat was Jesus reaksie op 
hulle wysheid? Lees Matt 15:8-9

3. So as jy vanaand hier sit en jy ken die boeke van die Bybel uit jou kop uit , jy is elke sondag in die kerk, 
elke sel aand teenwoordig,  maak dit van jou ‘n fan of ‘n follower?

4. Is dié dalk een van jou redes waarom jy nog nie Jesus wil volg nie?  Kyk wat sê Jesus vir jou vanaand.

Jy sê: Jesus sê:
Ek voel skuldig oor al my sondes Jesus kan my 
NOOIT vergewe nie daarom kan ek hom nie volg 
nie.

Jesus sê almal het gesondig maar sonder dat jy 
dit verdien word jy vrygespreek deur Jesus se 
genade vir jou. Glo dit! –Rom3:23-24 [jy moet 
natuurlik eers jou lewe vir Jesus gee voor die vir 
jou kan waar  wees]

Hoekom ek Jesus ek is dan ‘n “nobody”? Jesus sê Ek het jou gemaak wie jy is en Ek roep 
jou vanaand by jou naam jy is Myne. Jes 43:1

Ek is nog te jonk ek wil nog my lewe geniet en 
wat kan ek nou vir U beteken.

Jeremia het dieselfde verskoning gebruik en 
hoor wat sê God vir hom.  Moenie sê jy is te jonk 
nie Ek stuur jou en jy moet net doen wat Ek jou 
beveel.  En vandag weet ons dat Jeremia een 
van God se groot profete was.

Ek is skaam wat gaan my vriende sê as hulle 
hoor ek volg Jesus.

Jesus sê elkeen wat Hom skaam vir My en My 
woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom 
skaam wanneer Jesus weer kom. Luk9:26 

5. Voltooi die sin:  As ek sou JA sê vanaand om Jesus te volg sal dit beteken ek moet NEE sê 
vir……………………………..



Challenge : 1 Minute to win it!
Cotton ball nose
This sucks

Kleur van span:__________________   Groepleier: __________________________
Cotton ball nose : Hoeveel 
Hoeveel watte balle is oorgedra

This sucks:
Hoeveel bone is oorgedra
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