
FAN OF FOLLOWER – Videoclip: Not a Fan - Week 3
Sessie 4:  Kies ‘n persoonlike verhouding       

1. PRAISE AND WORSHIP

2. CHALLENGE

3.  YSBREKER:  ABC speletjie.  Die groep kry ‘n blaai met die letters van die alfabet op.  Hulle 
moet ‘n feit van elkeen in die groep neerskryf by ‘n letter by die alfabet bv A – Koos hou 
van advokado pere, B – Charmelle het ‘n boetie.  Hulle moet probeer om die hele alfabet 
vol feite te kry.

4. PROCESS YSBREKER:  

 Het julle vanaand dalk iets geleer van iemand in jou groep wat jy nie geweet het nie?  
 Was daar selfs ‘n geval waar jy gesien het dat iemand dieselfde belangstellings as jy 

het?
 Hoe voel jy daaroor om te weet dat Jesus elke feit van jou lewe ken?

Vanaand se sessie gaan oor ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê en om Hom die 
belangrikste prioriteit in jou lewe te maak.  Om alle ander dinge tweede te stel en om Hom te 
ken jou doel te maak in die lewe bo alles anders.

5. VIDEOCLIP:  Not a Fan - Week 3

6.  KOERANTBERIG: Elke groep kry dieselfde koerantberig.  Dit lees soos volg:  

Jesus wys Ryke weg. 
 Jordaanvallei – Die rabbi Jesus het Sy volgelinge vandag hewig ontstel toe Hy ‘n baie 
belowende jong man ontmoedig het om Hom te volg.  Anders as die meeste ander 
volgelinge van Jesus het hierdie jong man uit sy eie by Jesus kom aanmeld.  Jesus het gesê 
dat hy Hom alleenlik kan volg as hy eers al sy besittings verkoop en die geld vir die armes 
gegee het.  

Judas Iskariot, die dissipel wat vir julle geldsake verantwoordelik is, het agterna vir ons 
verteenwoordiger gesê hy meen dit is baie onverantwoordelik van Jesus om die man op 
hierdie manier te behandel.  “Dit was ‘n baie ryk man.  Dink net wat kon hy vir ons 
vorentoe beteken het.  Ons sukkel juis so om kop bo water te hou,” het hy gesê.  



7. KLEINGROEP VRAE: 

 Hoekom dink jy het Jesus so teenoor hierdie jongman opgetree?
 Die berig sê dat die jongman hom kom aanmeld het?  Dink jy Jesus was onregverdig om 

vir hom te sê hy moet al sy besittings verkoop en die geld vir die armes gee?

ANTWOORDE:
Die probleem met die ryk man was nie dat hy geld gehad het nie.  Die probleem was dat 
die geld hom vasgehou het.  Lees in die groep Mattheus 19:16-30. Uit die verhaal kan ons 
sien dat hy nie sy geld kon los om vir Jesus te volg met sy alles nie.  Dit het hom 
teruggehou.

8.  KOERANTBERIG:  Elke groep kry dieselfde koerantberig.  Dit lees soos volg:  

Persoonlik – Simon bar Jona en sy broer Andreas, twee bekende vissermanne op die See 
van Galilea, het hulle beroep laat vaar om volgelinge te word van Jesus van Nasaret, ‘n jong 
rabbi wat maar onlangs eers ‘n leerskool gestig het.  Hulle was besig om ‘n werpnet in die 
see uit te gooi toe Jesus hulle geroep het om saam met Hom te gaan.  

Twee ander broers van die omgewing, Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus, het 
hulle ook by die groep aangesluit.  Hulle was weer in ‘n skuit saam met hulle pa besig om 
hulle nette reg te maak.  Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle pa 
verlaat en vir Jesus gevolg.  (Die koerantberig is gebasseer op Mattheus 4:18-22)

9. KLEINGROEP VRAE: 
 Wat staan vir jou uit in hierdie verhaal?
 Hoe is hierdie manne se optrede vir jou anders as die ryk jong man se optrede?

Lees Lukas 14:25-33 saam

 Jesus wil nie ons eerste liefde wees nie, maar ons enigste liefde.  Beteken dit dat ons, 
ons families, vriende en huise moet verlaat?

ANTWOORD:
Nee, wat God wil hê is dat ons Hom ons eerste en enigste liefde moet maak.  Wanneer ons 
God ons eerste en enigste liefde maak, lei Hy ons en help ons om met al die ander liefdes 
in ons lewe.



10.Na aanleiding van als wat jy gehoor beantwoord die volgende vrae eerlik by jouself.

 Het iets jou al “gehad” soos bv. die ryk man se geld?
 Hoe laat dit jou voel?
 As jy sê jy is ‘n “follower” van Jesus, kan jy toelaat dat iets jou “het”?
 Is daar iets wat jy voel Jesus jou vra op hierdie oomblik om op te gee?
 Hoe het jy agtergekom Hy vra dit van jou?
 Wat gaan jy daaromtrent doen?

11. SAMEVATTING
Waar staan jy vanaand? Alles in of stap jy weg soos die ryk jong man?  Jesus roep hou op 
die naam.  Wat is jou antwoord?

12. SLUIT AF IN GROEPE MET GEBED
 
     


