
JEUG ALPHA – Episode 7  
Sessie 6:  Hoe lei God my?                                                    

                                                         
1. PRAISE AND WORSHIP

2.  YSBREKER:  Follow the leader

-  Elke groep staan in ‘n ry agter mekaar.
-  Die voorste persoon is die leier, en word nie geblinddoek nie
-  Die res van die groep word almal geblinddoek
-  Die groep moet aan mekaar en die leier vashou
-  Die leier vat die groep vir ‘n stappie uit die saal buitekant toe, terwyl hy/sy  hulle 
   waarsku waar hulle versigtig moet wees – bv. trappe ens.

3. PROCESS YSBREKER:

-  Was dit maklik of moeilik om blindelings agter iemand aan te loop?
-  Hoekom was dit maklik?
-  Hoekom was dit moeilik?

4.  INLEIDING:

      Vanaand gaan ons kyk na die verskillende maniere wat God ons lei om besluite te neem, 
en Sy wil te doen.

     Vraag in die groepe:  Hoe voel jy oor die idee dat God JOU lei?

5.  VIDEO CLIP:    Episode 7 – Follow – How does God guide us?

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

Vraag 1:      Have you ever been lost before?  What happened? 
                     (Was jy al ooit verdwaald gewees?  Wat het gebeur?)        

Vraag 2: LAAT DIE KINDERS DIE VRAAG EERS ANTWOORD VOORDAT DIE MENSE SE 
                ANTWOORDE OP DIE VIDEO CLIP GESPEEL WORD

                Are God’s instructions old fashioned and irrelevant, or do they still matter 
                today?

                     (Is God se instruksies oudtyds en betekenisloos OF maak dit vandag nogsteeds  
                       saak en sin?)

               



Vraag 3: LAAT DIE KINDERS DIE VRAAG EERS ANTWOORD VOORDAT DIE MENSE SE 
                ANTWOORDE OP DIE VIDEO CLIP GESPEEL WORD

              How do you feel about the idea that God has a plan for your life?
              (Jerm 29:11 sê dat God ‘n plan vir jou lewe het.  Hoe voel jy daaroor?)

6.  OPSOMMING:

7.  VRAAG IN DIE GROEPE:  

As jy weet wat God se plan / instruksies vir jou is – en dis nie wat JY beplan het, of wil hê 
nie – gaan jy SY plan volg – of jou eie?

8. Deel getuienis van iets uit jou eie lewe waar God jou gelei het om iets te doen                


