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JEUG ALPHA – Episode 12
Sessie 10 – Wat van die kerk?

                                                                        
1. PRAISE AND WORSHIP

2.  YSBREKER 1:  “Span Speletjie”
Groep vorm sirkel terwyl hande styf vashou. Vir ‘n beter vashou greep kan aan mekaar se gewrigte 
vashou. Groep lede moet hulle voete bymekaar sit en terug  leen terwyl groeplede mekaar stabiliseer. 
Groepelede kan weer regop staan en weer probeer terugleen maar hierdie keer ‘n bietje verder. Hulle 
toets hoe hulle vertrou en ook gewillig is om ander vertrou.   Die groep wat ver terugleen, hulle kniee 
buig en gaan sit en dan weer opstaan as groep sonder om hulle hande te los is die wenners! 

VRAE
Wat was jou ervaring van die span oefening?
Was dit maklik of moeilik om ander te vertrou?

Inset: Die speletjies wat ons gespeel het die afgelope weke het baie op spanbou konsentreer . Julle mag 
dalk voel dat julle goed saamgewerk het, of ‘n mislukking was. Vandag gaan ons kyk na ‘n groep mense 
se spanwerk wat enige ‘dreamteam’ in die wêreld maar vaal sal laat lyk. Wat hulle spanwerk uitstekend 
maak is dat hulle werk soos een liggaam. – hoop julle het reg geraai – ons gaan praat oor die kerk. 

3. OEFENING:    Almal saam gebind
Benodig: Tou/wol en skêr
Groep vorm sirkel van nie meer as 15 lede.  Stuur die tou van person tot person soos ‘n spinnekop web 
sodat elkeen die tou vashou.  Groeplede moet die tou styf vashou terwyl hulle terugleen sodat elkeen 
ondersteun word deur ‘n ander in die groep. 
Gebruik ‘n sker om een draad in die spinnekop web te sny sodat iemand uitval. DIt moet ‘n 
kettingbeweging totgevolg hê. 
 
Vrae: 
Wat het gebeur?

Inset:
Die kerk is interkonnekte groep mense, wat verbind is deur hulle verhouding met God en met mekaar.
In die sessie gaan ons kyk na die kerk.

4. VIDEO CLIP:  Episode 12 – Church and telling others

5. FREEZFRAMES
Ons gaan nie vannaand dvd kyk nie maar ons eie maak deur freezframes. ‘n Freezframe is soos ‘n 
drama skets wat soos ‘n foto ‘n belangrike moment vasvang in tyd. Die uitdaging is om ‘n toneel 
uittebeeld sonder beweging en spraak.  Ons gaan 5 freezframes maak. (Groepe word ingedeel) Maak 
gebruik van 5 vertrekke waar die groepe hulle beplanning kan doen. 

Freez frame 1: Mense
‘n Skare skets – probeer om so veel energie, gevoel  uit te beeld terwyl almal saam gedruk work om ‘n 
skare te vorm wat byvoorbeeld ‘n rugby wedstryd op Loftus bywoon.
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Freez frame 2: Familie
Beeld ‘n familie uit sonder om te praat of beweeg. Julle mag ‘n familie uitbeeld wat aansit vir ete of vir 
‘n gesinsfoto.(Is daar iemand wat die gesin se troetel dier sal wees)

Freez frame 3: Menselike masjien
Die groep het ‘n spesiale voorreg deur dat julle die eingste groep is wat kan beweeg. Julle uitdaging is 
om ‘n menslike masjien te maak met dele wat beweeg. Die dele moet mekaar aandryf met pistons, 
wiele, pompe, skroewe ens. 

Freez frame 4: Tempel 
Julle moet ‘n gebou bou met julle lywe en mag nie inmekaar val nie. Julle mag nie beweeg nie-onthou 
julle maak n;n freezframe. Julle kan ‘n piramiede bou, of iets meer uitdagings met mense wat op 
mekaar se skouers sit. Maar onthou dit moet soos ‘s gebou lyk.

Freez frame 5: Die bruid
Julle moet ‘n freezframe maak van ‘n troue. Kies ‘n belangrike oomblik soos wannneer die bruid afloop 
na die bruidegom of hulle gestrooi word met konfettie. Dit moet duidelik wees vir ander wat die 
oomblik is wat julle uitbeeld.

Inset:
Freezframe 1 – Mense van God 
Vrae:
 Hoe voel jy om deel te wees van die mense van God?
 Watter gaan jy aan deel hê in die kerk van God? (1Pet 2:9)
 Verander dit hoe jy siening oor die kerk? 

Die kerk is nie ‘n gebou nie  maar mense (1 Petrus 2: 9-10 – Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n 
koniklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die 
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig, 
Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God.) 

Die universele kerk sluit in al die gelowiges wat al ooit geleef het enige plek in die wêreld. Daar is sowat 
2 biljoen christene in die wêreld was sowat 34% van al die mense uitmaak in die wêreld.
Om ‘n christen te wees beteken om ‘n verhouding te hê met God en ander mense. Dis ‘n goeie idee is om 
deel te word van ‘n kerk waar jy deel kan word van ‘n jeuggroep en so verhoudinge kan opbou.

Freezframe 2 – Familie van God
Vrae:
 Hoe voel jy om deel te wees van God se familie?
 Verander dit hoe jy siening oor die kerk? 

Wanneer ons Christenne word, word ons deel van die kinders van God (Ef 2: 14-18). God is ons Vader. 
Ons noem mekaar broers en susters.
Jesus se gebed voor hy gesterf het was dat ons een sal wees – dat ons ‘n eenheid  (United/Unified) sal 
wees. (Joh 17:11 - )
Het jy die gesegde gehoor: “Jy kan jou vriende kies maar nie jou familie nie.” Dit is dieselfde as kerk – 
ons mag verskillend wees maar ons is geroep om mekaar lief te hê.
Soms baklei familie lede. Dit is dieselfde as by die kerk- denominasies stem nie altyd saam nie, maar ons 
is steeds lede van God se familie.
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THOMAS AQUINAS – FILOSOOF EN TEOLOOG- “ How can we live in harmony? First we need to know we 
are all madly in love with the same God.

Freezframe 3 – Liggaam van Christus
Vrae:
 Hoe voel jy om deel te wees aan die liggaam van Christus?
 Verander dit hoe jy siening oor die kerk? 

Net soos verskillende dele van die liggaam  verskillende funksies het, net so kry ons verskillende gawes 
van die Heilige Gees om te gebruik in die kerk. Saam vorm ons die liggaam van Christus, saamgevoed 
deur die Heilige Gees. 
Die Bybel gebruik die voorbeeld soos in 1 Kor 12:21 “Die oog kan nie vir die hand sê:” Ek het jou nie 
nodig nie.” Die kop kan weer nie vir die voete sê: “Ek jou nie nodig nie.”  Ons het mekaar nodig, en het 
almal verskillende rolle om te vervul. 
Ons kan G-d vra om ons ons gawes te wys sodat ons ons deel in die liggaam van God kan vervul. 

Freezframe 4 – Heilige Tempel
Vrae:

 Hoe voel jy dat die Bybel jou roep om ‘n heilige tempel van die Heilige Gees” te wees?
 Verander dit hoe jy siening oor die kerk? 

Daar is net een temple waarna verwys word ine die nuwe testament en dis ‘n spesiale gebou gemaaak 
van mense en die bakstene of ander materiaal nie (Ef 2:19-22).
Saam vorm ons ‘n heilige tempel wat G-d liefhet meer as die mooiste kerkgebou. 

Freezframe 5- Bruid van Christus
Vrae:
 Hoe voel jy om deel van die Bruid van Jesus te wees?
 Verander dit hoe jy siening oor die kerk?

In die nuwe testament word die kerk beskryf as die Bruid van Christus (Ef 5:25 -27, 32)
Jesus is die bruidegom wat die kerk, sy Bruid, liefhet.
Ons as die kerk,  moet antwoord op Jesus deur heilige lewens te lei, hom te aanbid en ander van hom 
te vertel. 

Slot:
Die kerk gaan oor mense, mense in verhouding met God/ Jesus, mense wat saam werk; mense wat na 
ander omsien hulle dien en die goeie nuus van Jesus met hulle deel. 

Om die belangrikheid van betrokkenheid in die kerk te illustreer hoor die storie:

Storie – Kole in die vuur:
‘n Jong man het gesukkel met sy Christelikke geloof. Hy het verder weggedwaal van die kerk en van G-d. 
Hy het baie vrae/ onekerhede gehad en het begin om sy geloof te verloor. Hy het na ‘n ou man gegaan 
om raad te vra. Hulle het gaan sit by ‘n vuurherd en begin praat oor die lewe.

Die jong man het verduidelik hoe hy gevoel het.  Die ou man het aandagtig geluister. Hy het opgestaan
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na die vuur gegaan en ‘n rooi kool met die tong uitgehaal en langs die vuur neergesit. Soos doe man 
praat het hy die kool dopgehou en gesien dat dit die kool van rooi na swart verander soos dot koud 
word. 

Die ou man het weer die tong geneem en die swart kool teruggesit in die vuur. Net ‘n paar minute en 
die kool was weer rooi. Die jong man het besef wat die boodskap was van die kool – en die rede 
verstaan waarom sy geloof afgekoel het. 

Net so is dit in  ons Christelike lewe. Wanneer   ons betrokke raak by die kerk, kan ons geloof warm bly 
vir JESUS. Wanneer ons die verbind is met ander Christenne nie verloor ons maklik moed (discourage) en 
word koud.

SPANWERK AKTIWITEIT (as daar tyd is)
Benodig     
- Elke groep ‘n eie vertrek
- 8 lede (indien minder kombineer rolle B en G; C en H, D en E)
- Blikkie ingelegte vrugte (Steek weg) (Rol)
- Blikoopmaker (Steek weg) (Rol)
- Lepel (Steek weg) (Rol)

- 1 blinddoek om hande mee vastebind (Rol )

- Sny uit rolle beskrywings
- Onthou waar items versteek is – laat slegs die betrokke persoon die  wegsteek plek weet
- Doel van die speletjie is dat die leier ‘n lepel vol van sy gunsteling happie kan kry. Hulle het hulp nodig 

omdat hul hande agter hul rug vasgemaak is.
- Elke speller moet ‘n rolle kaart kry met hulle instruksies. Hulle moet dit wegsit sonder om dit vir 

iemand te wys. 
- Moedig spelers aan om die reels te breek deur gebare ens.
- Begin die speletjie sonder om dit te stop behalwe as hulle regtig  moed opgee. Die hoof speller is die 

PRATER. Hy/ Sy bepaal wat ander in die groep doen en gee leiding.

BESPREEK:
Wat was jou frustrasie om afhanklik te wees van ander asook die blydskap oor sukses
Hoe hou dit verband met ons bespreking oor die kerk       

STORIE: Die regter en sy vriend
Daar was eenkeer twee seuns wat van kleintyd af beste maats was. Hulle het saam gespeel, saam skool toe 
gegaan. Hulle is selfs saam universiteit toe. Daarna het hulle paadjies geskei as gevolg van hulle onderskeie 
beroepe. 
Die een het ‘n prokureur geword en die ander ‘n krimineel. Die prokureur  het later ‘n regter geword terwyl 
die ander dieper die kriminele wêreld betree het. Uiteindelik is die krimineel gearresteer en gestuur vir ‘n 
verhoor.
En dit is waar die twee ou vriende mekaar weer raakgeloop het, in die hof. Die regter het voor ‘n dilemma 
gestaan want hy het sy vriend liefgehad maar het ook geweet dat geregtigheid moes geskied. Die regter 
het sy vriend skuldig bevind en ‘n gepaste vonnis – ‘n groot boete- vir hom opgelê.  Daar was nie ‘n manier 
dat sy vriend dit souk on betaal nie. 

Die regter het egter toe sy toga uitgetrek afgestap na waar sy vriend gestaan het en die bedrag van die 
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boete betaal vir sy vriend. 
Die storie herinner so ‘n bietjie aan ons verhouding met G-d. G-d is lief vir ons, maar terselfde tyd moet ‘n 
prys betaal word  vir ons sonde. G-d kan nie net sê (net soos die regter) “Ag die ok, moenie worry nie” Hy 
het self die prys betaal deur sy Seun, Jesus.   

Jesus  se dood aan die kruis het ons sonde verwyder en osn kom skoon maak. Dit beteken dat G-d nie meer 
verwyder is van ons nie, maar dat ons ‘n verhouding met Hom kan hê.

“Want so lief het G-d die wêreld gehad dat Hy sy enigste gebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom 
glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe sal kry”- Joh 3:16.

Rolle en instruksie werkstuk
Sny uit die rolle en maak seker dat elke lid van die groep ‘n rol ontvang voor die speletjie begin.

A Jy is die spreker. Jy mag praat so veel as jy wil, maar jy mag nie beweeg nie.
B Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie 

beweeg nie. (Blikkie is weggesteek: _______________________________________ )
C Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie 

beweeg nie. (Blikoopmaker is weggesteek: _______________________________________ )
D Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie 

beweeg nie. (Lepel is weggesteek: _______________________________________ )
E Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie 

beweeg nie, MAAR EERS wanneer jy absoluut seker is waar die blikkie, blikoopmaker en lepel is 
F Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag slegs 

beweeg wanneer jy  die blikkie in jou hande het. Jy mag niks anders aanraak wat van metal is nie.
G Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag slegs 

beweeg wanneer jy  die Blikoopmaker in jou hande het. Jy mag niks anders aanraak wat van metal is 
nie.

H Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag slegs 
beweeg wanneer jy  die lepel in jou hande het. Jy mag niks anders aanraak wat van metal is nie.

Algemene Besprekingspunte:
 Kan jy jou ervaring van Jeug Alpha opsom?
 Het jou seining van die kerk verander in die afgelope paar weke?
 Dink jy jy sal jou betrokkenheid in die jeugsel voortsit?
 Is daar iets wat julle graag wil he bespreek/ behandel moet word in jeugsel?
 Gebedsversoeke
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A Jy is die spreker. Jy mag praat so veel as jy wil, maar jy mag 
nie beweeg nie.

B Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie beweeg nie. (Blikkie is 
weggesteek: ____________________________________ )

C Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie beweeg nie. 
(Blikoopmaker is weggesteek: 
______________________________________ )

D Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie beweeg nie. (Lepel is 
weggesteek: ____________________________________ )

E Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag nie beweeg nie, MAAR 
EERS wanneer jy absoluut seker is waar die blikkie, 
blikoopmaker en lepel is 

F Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag slegs beweeg wanneer jy  
die blikkie in jou hande het. Jy mag niks anders aanraak 
wat van metal is nie.

G Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag slegs beweeg wanneer jy  
die Blikoopmaker in jou hande het. Jy mag niks anders 
aanraak wat van metal is nie.

H Die enigste woorde wat jy mag gebruik is : “JA”, “Nee”, “Ek 
weet”, en : Ek weet nie”. Jy mag slegs beweeg wanneer jy  
die lepel in jou hande het. Jy mag niks anders aanraak wat 
van metal is nie.
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