
FAN OF FOLLOWER:  Videoclip – Not a Fan – Week 5
Sessie 6:  Meer as net reëls                   

                                                        
1. PRAISE AND WORSHIP

2. CHALLENGE:   Stay on the Path:
Elke groep kry ‘n klomp papierborde – een meer as die hoeveelheid groeplede. Die groep moet van die  
begin na die eindepunt kom, deur net op die papierborde te trap. Die span wat eerste by die eindpunt 
kom wen. 

3. YSBREKER: 

Scene:  ‘n Ou en meisie wat in ‘n verhouding met mekaar is.

Vraag 1:  As jy in ‘n verhouding met ‘n ou/meisie is, is daar sekere ‘ongeskrewe reëls” 
                 in die verhouding.  Maak gou ‘n lys – ‘n ‘checklist’ van hierdie ‘reëls’

           (getrouheid aan mekaar / eerlikheid / respek / spandeer tyd saam ens.)

Vraag 2:  HOEKOM is daar hierdie ‘reëls’ in ‘n verhouding?  (om die verhouding sterk/mooi te hou)

Vraag 3:  HOEKOM kom jy die ‘reëls’ na?  (omdat jy lief is vir die ander persoon)

Vraag 4:  Gaan dit oor die reëls of oor die verhouding? 
                (dit gaan oor die verhouding – NOOIT oor die reëls nie)

4. VIDEOCLIP:  Not a Fan - Week 5

 VOLG JY JESUS OF VOLG JY DIE REËLS?   Stop videoclip by 1:26

Vrae: 
1. Watter godsdienstige reëls volg Christene gewoonlik?  (Kerk bywoning / Bybel lees / bid)
2. Hoe lyk JOU lysie?

CHECKLIST: Persoonlik – geen terugvoer nie – tick die blokkie wat meeste van die tyd waar is vir jou
SKAAL:  (5 - altyd) (4 – meeste van die tyd) (3 – partykeer) (2 – min)  (1 – Nooit)

Vrae: 5 4 3 2 1
1. Lees jy Bybel?

HOEKOM lees JY Bybel?
2. Bid jy?

HOEKOM bid JY?
3. Gaan jy kerk toe?

HOEKOM kom JY kerk toe?
4. Dra jy ‘n kruisie om jou nek?

HOEKOM dra JY ‘n kruisie om jou nek?
5. Woon jy CSV by?

HOEKOM woon jy CSV by?
6. Woon jy ‘n gebedsgroepe by?

HOEKOM woon jy dit by?



7. Hoe gereeld woon jy Jeugsel by?
HOEKOM woon jy dit by?

8. Het jy ‘n Christelike ringtone op jou foon?
HOEKOM het jy dit op jou foon?

9. Het jy Christelike musiek op jou foon en luister jy daarna?
HOEKOM het jy dit op jou foon?

 
3. Na aanleiding van die lys – dink jy jy volg Jesus, of ‘n stel reels / ‘n checklist?

Opsomming:
 As ek ‘n verhouding met Jesus het raak dit nie meer vir my ‘n plig/burden/chlep nie. Ek kom 

kerk toe, lees my Bybel, bid en kom jeugsel toe omdat dit my nader aan Jesus bring – ek leer 
meer van Hom – ek leer wat Hy van my wil hê – ek praat met Hom oor wat my pla.

 Ek kom nie die ‘reëls’ na om by Jesus uit te kom nie, maar as gevolg van my liefde vir Jesus kom 
ek sekere reëls na.

 (maak pyltjies en plak op witbord langs die kruis – Bybel les / bid /kerk /jeugsel)

 VERKEERDE TEIKEN Stop videoclip by 2:40

Vraag:  Wat is JOU teiken/target  wanneer ons praat oor ons verhouding met Jesus?

Opsomming:
 Op ‘n stadium het ‘reëls’ belangriker  as Jesus begin raak – en het ons reëls begin najaag i.p.v. 

Jesus
 Ek moet harder probeer
 Ek moet meer dinge vir Jesus doen
 Ek moet meer effort insit
 FAN fokus op die reëls
 FOLLOWER fokus op Jesus

 Matt 23:23-24 Stop videoclip by 7:15

Matt 23:24 – ‘Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar sluk die kameel in’
Vraag:  wat verstaan julle uit hierdie deel?  (antwoord: ons wil na Jesus kom op ons eie 
voorwaardes)

Opsomming:

FAN FOLLOWER
 Reëls
 Hier is my lys

 Ek het die lys om dit te bewys

 Speel godsdiens/speletjies
 Kan nie uithou / aanhou wanneer dit moeilik 

raak nie 
 Doen die minimum net die nodigste, maar my 

hart is nie in dit nie

 Jesus 
 Hier is my hart, ek wil ‘n verhouding met U 

hê
 Ek is vergewe – Ek het my hart vir Jesus 

gegee
 My hart is in dit
 As dinge moeilik raak hou ek aan Jesus vas 

om te kan aanhou
 Doen meer as wat verwag word / gevra 

word, want dis my hart – my passie – deel 
van my verhouding



 Matt 23:25-28 Stop videoclip by 10:30

Matt 23: 25:  “Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol 
hebsug en onmatigheid”
Vraag: Wat verstaan JULLE hieruit?

Opsomming:

 Van die buitekant af, vir die wêreld en dit wat hulle kan sien, lyk dit of jy ‘n WOW christen is – 
vir die mense lyk jy reg, want jy DOEN al die regte goed, maar jy doen dit eintlik meer om gesien 
te word, want dit verander nie jou lewe nie! En DIS wat reëls aan jou doen!

FAN FOLLOWER
 Ek volg die reëls, want ek wil goed lyk vir die 

mense
 My lewe is nog vol gemors, maar solank mense 

nie weet nie, maak dit nie saak nie – dit pla my 
nie eintlik nie – so nou en dan voel ek skuldig 
daaroor, maar nie genoeg om iets daaraan te 
doen nie.

 Ek wil my hart skoon hê, want dit behoort 
aan Jesus

 Ek wil klaarmaak / ophou met die verkeerde 
goed in my lewe wat tussen my en God kan 
staan

 In plaas van die buitekant skoonmaak, maak 
ek die binnekant skoon

 
Bv.  Pornografie; seksuele sondes; drank; 
dwelms ; skinder; kwaadpraat

 Opsomming:

 Daar is niks wat ek kan DOEN sodat Jesus my liewer kan hê nie.
 Daar is niks wat ek kan doen wat Jesus minder lief vir my kan maak nie
 Jesus se liefde is sonder voorwaardes – jy hoef nie  EERS hiervan ontslae te raak voordat jy na 

Hom kan kom nie – 
 Sy genade in jou lewe hang nie af van hoe goed of sleg jy die reëls nakom nie
 Jy kan niks doen om Sy liefde en genade te verdien nie
 Dit gaan oor HOM wat  ‘n VERHOUDING met jou wil hê
 Dit gaan nie oor die goed wat ek DOEN nie, maar oor ‘n verhouding met Hom

 BELANGRIKE VRAAG:

Vraag:

1. Hoe weet jy of jy die reels volg, en of jy ‘n verhouding met Jesus het?

Antwoord:  
 ‘n Verhouding met Jesus gaan my iets kos, iets van my vra.  Dit gaan my lewe / gedrag en dit 

waaraan ek my tyd spandeer verander – in it to win it
 Reëls verander nie my lewe nie – kos my net wat ek bereid is om te gee - Talk – no action

2. As jy aan die einde van jou lewe voor God staan – wat gaan jy saamneem? 
                 Jou lys of Jesus?




