
FAN OF FOLLOWER:  
Sessie 7:  Die reis van ‘n volgeling                   

                                                        
1. PRAISE AND WORSHIP

2. YSBREKER:    Skattejag

-  elke groep kry ‘n nommer en ‘n pakkie kaartjies
-  voetspoor, hartjie, kruisie, uitnodiging, reistas
-  elke groep moet hulle uitdeelstukke gaan soek, en mag net terugkom met die uitdeelstukke met hulle 
   nommer op, asook net 1 uitdeelstuk per groep 
-  die groepe kom almal terug kerk toe en sit in hulle groepe

3. OM JESUS TE VOLG:   voetspoor

- Om Jesus te volg is amper soos om blind te word.
-  As jy vandag sou blind word, is hierdie ‘n voorbeeld van van die goed wat gaan moet 
   verander in jou lewe om dit vir jou makliker te maak om aan te pas by die blindheid
-  Gebruik die lysie van die ‘fisiese’ blindheid en kyk hoe lewe sal verander as jy besluit 
   om Jesus te volg

4. DTR die verhouding:   hartjie

-  waar staan JY , VANDAG met Jesus – is jy ‘n ‘fan’ of is JY ‘n ‘follower’?
-  ons het gesê om ‘n ‘fan’ van Jesus te wees, kan vergelyk word met ‘n toeskouer van ‘n 
    sportspan – en om ‘n ‘follower’ te wees, as die speler
-  daar is ‘n groot verskil tussen die rolle en verantwoordelikheid van albei
-   gebruik die volgende tabel om julle te help om die verskil te onthou

BLIND Antwoorde:  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



FAN Antwoorde:  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

5. UITNODIGING:  VOLG MY   uitnodiging

- 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 wêreld kyk na rykdom, klere, van waarvandaan jy kom ens.  

Jesus soek net jou opregte hart wat Hom wil volg. 

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

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 

6. KIES ‘N PERSOONLIKE VERHOUDING:  -  kruisie
(persoonlike vraag – kind antwoord op sy eie)

 As daar iets wat vanaand in die pad staan dat jy nie in ‘n persoonlike verhouding met Jesus kan 
staan nie?

 Hoe laat dit jou voel?
 Wat gaan jy daaromtrent doen?

7. NEEM JOU KRUIS OP:   kruisie

-  Wat beteken dit vir JOU?



8. MEER AS NET REëLS:

- Jesus wil hê dat ons Hom moet liefhê
-  Jesus wil hê dat ons kerk toe moet gaan, Bybel lees, bid en jeugsel toe kom, OMDAT 
   ons Hom liefhet, en meer van Hom wil leer, en tyd saam met Hom wil spandeer
-  Jesus wil NIE hê ons moet dit doen omdat dit ‘die regte ding is’ om te doen nie, maar OMDAT ek Hom 
   liefhet!!!

9. DIE REIS VAN ‘N VOLGELING:     reistas

- die reis van ‘n volgeling begin by ‘n KEUSE: 
-  die KEUSE om Jesus aan te neem as jou persoonlik Verlosser en Saligmaker
-  die KEUSE om jou ou lewe agter te laat en ‘n nuwe lewe saam met Jesus te begin
-  die KEUSE om Jesus 1ste te stel, bo jou eie begeertes en wense
-  die KEUSE om jou kruis op te neem en Jesus te volg, al voel dit partykeer onmoontlik
-  die KEUSE om in ‘n persoonlike verhouding met Jesus te staan en op te hou godsdiens speel

Wat is nodig vir hierdie reis as ‘n volgeling – m.a.w wanneer jy die KEUSE gemaak het?

Teksvers Antwoorde
Fil 3:7 Wat vir my belangrik was, is nie meer vir my belangrik nie
Fil 3:8 Jesus is vir my die belangrikste
Fil 3:9 Jesus spreek my vry / vergewe my, nie omdat ek ‘n stel reëls nakom nie, maar 

OMDAT ek glo
Fil 3:13 Ek maak my los van die ou dinge / my verlede, en ek begin ‘n nuwe lewe saam met 

Jesus
Matt 16:24  Om jouself te verloën – laaste te stel.  Wat JY wil hê is nie meer belangrik nie, 

maar wat Jesus wil hê
 Om Jesus te volg beteken om ‘n kruis op te neem- Jesus 1ste te stel in ALLES wat 

jy doen (tyd, geld, gedrag)
Matt 16:25 Om jou lewe te verloor en dit weer te vind (ou lewe opgee / nuwe lewe in Jesus 

begin)

-  Opsomming van ‘n ‘Fan’ -  all talk and no action
-  Opsomming van ‘n ‘follower” – ALL in 
-  Waar staan JY vanaand?


