
JEUG ALPHA – Episode 1 
Inleiding – Is there more to life than this?                                                                         

1. PRAISE AND WORSHIP

2.  YSBREKER:  Truth or Dare 

3. PROCESS YSBREKER:

-  Was die “Truth” vrae maklik of moeilike?
-  Was die “Dares”  maklik of moeilik?
-  Sou jy eerder die “Truth” of die “Dare” wou doen?  Hoekom?
-  MORAL OF THE STORY:  Om in/met die Waarheid te leef, is nie altyd maklik nie,   
   maar die “Dare”  is baie moeiliker en goorder – die gevolge van die ‘dare’ is nie goed 
   nie!

4.  INLEIDING:
Vanaand gaan ons by die vraag stilstaan – Is there more to life than this?  -  Is daar meer 
in/aan die lewe as dit waarmee jy jouself elke dag besig hou?  En as jy aanhou om jouself 
daarmee besig te hou wat gaan die gevolge wees?  Ons gaan spesifiek kyk na die 
teksvers Joh 14:6 – waar Jesus sê:  “Ek is die weg (pad), die waarheid en die lewe.  

Dis ook waarom ons hierdie ysbreker gedoen het, want ons kon die ‘verskil’ tussen die 
‘truth’ en die ‘dare’ sien.  En as ons dit geestlik deurtrek – dan is die ‘truth’ – Jesus – en 
die ‘dare’ is die lewe sonder Jesus, waarvan die uiteinde natuurlik die ewige hel is.

5.  VIDEO CLIP:    Episode 1 – Life is This it

Vrae tydens die video clip: 
(hierdie vrae word tydens die video clip gevra en deur die groepe beantwoord)

Vraag 1:  If you only had 24 hours left to live, what would you do?
                 (As jy net 24 uur oor het om te leef, wat sal jy doen?)

Vraag 2:  Why do you think people find it awkward to talk about their religious beliefs?
                 (Waarom dink jy mense is ongemaklik daarmee om te praat oor dit wat hulle  
                 glo?)

Vraag 3:  Assuming God is real:  If you could ask God one question, what would you ask?
                 (Kom ons sê God bestaan:  As jy Hom EEN vraag kan vra, wat sal dit wees?)



6.  OPSOMMING:   Kom ons som gou die belangrikste op wat gesê is:  

     Joh 14:6:   Vrae in die groepe:

1.  WAARHEEN is Jesus die pad? 
2.  Wat / waarvan is Jesus die waarheid?
3. Wat is die DOEL van die waarheid?  Joh 8:31-32
4. Waarvan sal dit ons vrymaak?
5. Hoe lyk die lewe of gaan die lewe van die weg / waarheid / lewe  pad lyk?

 

     MOONTLIKE ANTWOORDE OP DIE VRAE:

WEG (PAD) WAARHEID LEWE
 WAARHEEN is hy die 

pad?

- God 
- Aanvaarding
- Lewe
- Ewige lewe
- ‘n liefdevolle, ewige 

verhouding met God
- Om ‘n sinvolle lewe met 

‘n DOEL te hê hier op 
aarde

 IN Jesus is die waarheid 
nie net ‘n stel idees nie, 
maar ‘n PERSOON wat jy 
kan ken

 IN Jesus is die waarheid 
om God persoonlik 
DEUR Jesus te ken

 Jesus is die ENIGSTE 
pad/ manier om by God 
ewige lewe te kom. As 
ek Jesus nie aanneem as 
my persoonlike 
Verlosser en Saligmaker 
nie, dan KAN ek NIE by 
God uitkom nie!!!

 Joh 8:31-32 – Dit maak 
ons vry

 Dit maak ons vry van die 
leuens van satan

 Dit maak ons vry van 
sonde

 Dit maak ons vry van die 
dinge van die wêreld

 Ewige lewe

 Lewe hier op aarde met 
en vir ‘n doel

 ‘n Lewe wat saakmaak, 
ek is nie maar net hier 
nie!

 Lewe in oorvloed



7.  WE ARE YOUNG:

Nou gaan baie van julle vir my sê, maar tannie, ons is nog jonk, ons het nog ons hele 
lewe voor ons, ons wil nie nou al die fun spoil en ‘n boring lewe lei nie, daar is nog BAIE 
tyd om by God uit te kom.  

Dan wil ek eerste vir jou sê:  NIEMAND behalwe God weet hoeveel tyd jy het nie, jy kan 
een dag, een week, een maand, een jaar oor hê.  En as jy een dag oor het en jou saak 
met God is nie reg nie, is daar NIE ‘n 2de kans om reg te maak nie, dan gaan jy vir ‘n 
ewigheid met jou keuse moet saamleef.

Ons het nou gekyk na die Joh 14:6 pad – en dan is daar nog ‘n pad (leefwyse) – 
Spr 14:12/ Spr 16:25  -   “Daar is ‘n lewenswyse (pad) wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar 
die uiteinde daarvan is die dood”. Julle is almal jonk wat hier sit, kom ons luister gou na 
“We are young” – en dan kyk ons hoe die “We are young” pad lyk. 

    WE ARE YOUNG:   Vrae in die groepe:

1. WAARHEEN is “We are young”  die pad? 
2. Kan ‘n mens op hierdie pad ‘n verhouding met God of Jesus hê? Hoekom / nie?
3. Hoe lyk die lewe of gaan die lewe van die ‘we are young pad lyk?

 
      MOONTLIKE ANTWOORDE OP DIE VRAE:

WEG (PAD) WAARHEID LEWE
 WAARHEEN is 

‘We are young’  die pad?

- Bevrediging van eie 
behoeftes / eie begeertes

- Geldgierigheid 
- Soeke na betekenis / 

purpose / geluk / waarde
- In en uit, uit verhoudings 
- Los verhoudings
- Drank / dwelms
- Rondslaap
- Swangerskap
- Aborsies
- Pornografie
- Drop uit skool
- Sny jouself
- Homoseksualiteit
- Geweld / misdaad

 Kan ‘n mens op hierdie pad 
‘n verhouding met God of 
Jesus hê?  Hoekom?

- Nee, want die lewe saam 
met Jesus HET betekenis,

- Dit gee MY betekenis en 
waarde

- Dit gee MY ‘n doel

Die waarheid oor die 
“We are young pad” is, dat 
dit dalk vir ‘n rukkie lekker 
is, maar die GEVOLGE van 
hierdie pad is leeg, sonder 
doel, en eindig in ewige hel. 

Op hierdie pad is jy altyd 
opsoek na “happiness”, 
maar vind dit net vir ‘n 
rukkie en dan begin die 
soektog weer van vooraf.

 Hoe lyk  die lewe of gaan die 
lewe van die ‘we are young 
pad lyk?

- Bitterheid
- Ontevredeheid met jouself 

en die lewe
- Vrees
- Onsekerheid
- Hopeloosheid
- Negatiwiteit
- Jaloesie
- Leuens
- Minderwaardigheid
- Selfbejammering
- Depressie
- Selfmoord
- Leeg
- Jy kry nooit GENOEG nie, 

want dit maak nie VOL nie



VRAE:

1. Maak dit saak wat ons glo?  (ja, want dit verander jou hele lewe)
2. Is God JOU tyd verwerd?
3. Waarheen is JY oppad?
4. Hoe lyk JOU pad/waarheid/lewe VANDAG – op hierdie oomblik?

8. Sluit af met gebed in die kleingroepe


