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JEUG ALPHA  -  Episode 4  
Sessie 3 – Hoe kan ek geloof hê?                                                                                              

1. PRAISE AND WORSHIP

2.  YSBREKER:  

Benodigdhede: 
3/4 verskillende soorte coke (Coke a cola; Pepsi; Twisa); glasies; skinkborde; nommers 
vir glase; naambordjies van verkillende koeldranke

-  doen die ysbreker in die saal
-  elke kind kry 1 glasie wat hulle vir al drie die koeldrank moet gebruik
-  een tafel per koeldrank – drie groepe op ‘n keer word na die saal gestuur om die 3 
    verskillende soorte koeldranke te proe, en te besluit wat hulle is
-  soos hulle klaarmaak word die volgende groepe weer deurgestuur

3. PROCESS YSBREKER:

 Al het ons self dinge probeer en geproe kan dit soms moeilik wees om verseker te 
wees van wat ons proe. Is dit die “regte ding”of is dit ‘n namaaksel?

 Sommige mense voel so oor hulle geloof – oor Christenskap. Ons het almal verkillende 
ervarings, so hoe kan ons seker wees van ons geloof?

 God het dit moontlik vir ons gemaak om seker te wees (2 Kor 5:17 –Iemand wat aan 
Christus behoort is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom)

4.  INLEIDING:
Die oefening wat ons so pas gedoen het kan jou moontlik laat wonder: “Dit is  moeilik 
om van enige iets absoluut seker te wees, is dit nie?” Nietemin vandag gaan ons praat 
oor hoe dit moontlik is om absoluut seker te wees van ons geloof.

Kom ons kyk na die video

5.  VIDEO CLIP:    Episode 4 – Faith – How can I have faith?

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

Vraag 1:  What is one of the scariest things you have ever done?
                 (Wat is een van die mees vreesaanjaendste ding wat jy al ooit gedoen het?)
Vraag 2:  How can God love people in spite of what they have done?
                 (Hoe kan God mense lief hê ongeag wat hulle gedoen het?)



2

Vraag 3:  If the water represent your relationship with God, where are you?
                 (As die water in die prent jou verhouding met God verteenwoordig, waar is jy?)

Benodig: Prent – Swembad illustrasie

6.  JOU VERHOUDING MET GOD
Kom ons kyk weer na ons verhouding met God in terme van die Swembad illistrasie

 Vrae:  1.  Volgens jou waar voel jy is jou verhouding met God?
                 2.   Wys die swembad illustrasie hoe jy voel?

7.  DRIE- EENHEID:   Benodig: Kamara Tripod met bene opgetrek

 Christenne glo dat God beide drie en een is – Een God maar drie persone
 Hy word genoem die: Drie-eenheid 
 Elke lid van die Drie-eenheid – Vader, Seun en Heilige gees – het ‘n rol om te speel 

om ons te help om seker te wees van ons geloof. Dit is asof elkeen van hulle een 
been van die tripod voorstel.

Wat die VADER belowe Wat JESUS gedoen het Wat die HEILIGE GEES doen
Vrae:
 Wat sal jy antwoord op 

‘n vraelys wat vra:”Wat 
is jou geloof?”

 In wie of wat het jy 
geloof? Hoe voel jy oor 
geloof?

 Hoe belangrik is 
gevoelens in ons elke 
dagse lewens?

 Kan jy jou gevoelens 
vertrou in die neem van 
besluite of is daar meer 
betrokke?

ANTWOORD: 
Jes 40: 28 (Die Here is van
altyd af God en word nooit
moeg nie en is wys)

 Hoe voel jy oor die 
beloftes wat God maak 

Vrae:
 Stem jy saam dat geloof 

in God “n leap of faith 
is”?

 Die wete dat JESUS vir 
jou sonde gesterf het, 
verander dit hoe jy voel 
oor geloof?

 Wat is geloof?

 Jesus is uniek. Hy het ons 
gered toe ons dit self nie 
kan nie. Hy maak dit vir 
ons moontlik om ‘n 
verhouding met God te 
hê. Ons kan die God se 
vergifnis verdien nie 
daarom het JESUS  
gesterf om die 
versperring/muur te 
vernietig wat tussen ons 
en God is (Joh 3:16)

Vrae:
 Hoe voel jy oor die idee 

dat God se Gees in jou 
kan woon?

 Die praatjie het genoem 
dat om ‘n Christen te 
wees verander jou – jou 
persoonlikheid en 
karakter. Watter soort 
persoon sal jy graag wil 
wees?

 Hoe sterk voel jou 
verhouding met God?

 Wanneer iemand ‘n 
Christen word kom 
woon God se HEILIGE 
GEES in hulle (Rom 8:9)

 Die HEILIGE GEES 
verander ons van binne 
na buite (Gal 5:22-23) 
Dit gebeur egter nie 
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in die Bybel,? Soos die 
volgende
 Dat hy in ons lewens 

sal kom wanneer ons 
hom vra

 Dat hy altyd saam 
met ons sal wees

 Dat hy ons ewige 
lewe sal gee

 Vertrou jy wat die Bybel 
sê 

Vraag:
Is dit veiliger om op God se 
beloftes in the Bybel te 
vertrou of om op ons 
veranderende gevoelens te 
vertrou?

Antwoorde:
 Ons gevoelens gaan op 

en af en hang dikwels af 
van die dag, week of 
gemoedtoestand ons is. 
Ons moet ons geloof 
basseer op God en sy 
beloftes. God gee ons 
die Bybel  - Sy geskrewe 
woord. Dit is sy 
geskrewe rekord waarin 
hy sy liefde en 
verbintenis tot ons 
verklaar.

 So op enige oomblik 
wanneer ons ongeliefd 
voel, kan ons weet dat 
God ons lief het omdat 
sy woord so sê (Jesus 
loves me) 

 God belowe in Open 
3:30 dat hy in ons lewe 

 Ons moet wat JESUS 
gedoen het tot ons 
voordeel vat deur geloof

 Om die vraag te 
beantwoord wat is 
geloof wil ek weer die 
storie herhaal van John 
Patton. 

John Patton was ‘n Skot. Hy 
al die pad van Skotland tot 
by ‘n groep eilande in die 
Suid Wes Pasific gevaar om 
die mense daar van JESUS 
te vertel. Die eiland 
bewoners was kannibale he 
sy lewe was constant in 
gevaar. Toe hy probeer het 
om die Bybel te vertaal kon
hy geen word 
vind vir “geloof”of 
“vertroue”nie. Niemand het 
‘n ander vertrou nie. 
Uiteindelik het hy toe aan ‘n 
manier gedink om die word 
te kry waarna hy soek.  Hy 
het vir een van die  stam 
lede wat na hom toe gekom 
het. Patton het op ‘n stoel 
gaan sit en beide sy voete 
van die grond gelig en terug 
geleen in die stoel. Hy vra 
toe die man:”Wat doen ek 
nou?” Die   stam lid het vir 
hom ‘n woord gegee wat 
beteken “om met jou hele 
gewig te steun/ leen”. Dit 
was die woord wat Patton 
gebruik het in die vertaling 
van die Bybel.
Aktiwiteit:
Tel die tripod op en maak 

oornag nie – dit neem 
tyd!

 Hy vul ons met die 
sekerheid dat God ons 
VADER is en dat Hy ons 
lief het (Rom 8:15-16)

Aktiwiteit:
Sit die laaste poot van die
tripod in plek. 
Vra ‘n vrywilliger om ‘n glas 
te ballanseer op die tripod.
Vraag: 
Is jy seker jy kan dit doen?
Antwoord:
JA!!

Inset:
Ons kan seker wees dat ons
Geloof waar is. 
Dit is nie arrogant of trots
wanneer ons nie in onsself 
glo nie. 
Ons vertroue is in God: In sy 
beloftes; sy werk om ons 
vry te maak van sonde; en 
sy HEILIGE GEES wat ons 
van binne na buite 
verander. 
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sal kom as ons hom vra. 
Jesus vorseer niemand 
nie- hy gee ons ‘n keuse.

 God belowe dat vir ewig 
met ons sal wees (Matt 
28:20)

 God belowe om ons ‘n 
ewige lewe te gee saam 
met Hom in die hemel 
(Joh 10:28)

 Geloof is om God se 
beloftes te neem en te 
waag om daarin te glo

Aktiwiteit:
Maak een been van die 
tripod los. Vra ‘n vrywilliger 
om ‘n glas te ballanseer op 
die tripod.

Vraag: 
Is jy seker jy kan dit doen?
Antwoord:  NEE

nog ‘n poot los. 
Vra ‘n vrywilliger om ‘n glas 
te ballanseer op die tripod.
Vraag: 
Is jy seker jy kan dit doen?
Antwoord:
NEE 

Vraag:
Met net twee bene kan ons
nie volkome geloof hê nie.
Alhoewel ons baie nader is  
kan ons nog nie “met ons 
volle gewig leen”nie.

Gelukkig is daar nog ‘n 
finale rede hoekom ons 
seker kan wees van ons 
geloof. 

    
8. VRAE:

-  Hoe sterk voel jou verhouding met God? 
-  Sal jou “tripod” een van die eerstes wees om te vaal of sal jou geloof die toets wat  
   die druk van die lewe op jou plaas te bowe kan kom.

9.  OPSOMMING:

 Om ‘n Christen te word moet jy geloof hê, maar nie blinde geloof nie.
 Ons kan die beloftes van God in die Bybel vetrou, 
 Ons kan na die kruis kyk en sy liefde vir ons sien en 
 ons kan weet dan God deur sy Heilige Gees binne ons woon.

10.SLUIT AF MET GEBED IN DIE KLEINGROEP


