
JEUG FUNAAND – Amazing Race 2

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. AMAZING RACE BASICS:

- Elke leier hou ‘n selfoon by hulle om foto’s mee te neem asook vir noodgevalle
- Elke leier moet ‘n 1983 Bybel en ‘n flits saamneem
- Elke groep kry ‘n kleur band en ‘n nr.
- Wanneer dit 19:45 is moet dit groepe begin terugkeer saal toe, teen 19:50 MOET almal 

terug in die saal wees, maak nie saak of jy klaar is met al jou bestemmings punte nie.  Daar 
is 10 bestemmingpunte

- Wanneer ‘n groep by ‘n bestemmingspunt kom kry hulle eers ‘n Bybelversie om te voltooi, 
daarna kry hulle ‘n aktiwiteit en of ‘n leidraad na die volgende bestemmingpunt.

- Bogenoemde is die dokumente met die geel Amazing Race logo op – dit word in koevertjies 
vir elke groep gesit

3. ELEMENERINGS AKTIWITEIT:  Versier Marie beskuitjie

- Gee vir elke groep bestandele om te versier sonder afmeting van bestandele
- Bestandele:  Marie beskuitjies; versiersuiker, water, kleursel, smarties en suurwurms 
- Wanneer die beskuitjie skeef gedraai word mag die goed op die beskuitjie nie afloop nie
- Soos die groepe die aktiwiteit voltooi kry hulle die leidraad na die eerste ‘bestemming’

4. BYBELVERSE:

1. Joh 3:16-17
God het die ___________ so lief gehad dat Hy sy enigste _________ gegee 
het, sodat die wat in Hom _________, nie verlore sal gaan nie, maar die 
____________ sal hê. God het nie sy ___________ na die wêreld toe gestuur 
om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom 
_______________ kan word

2. Joh 14:6
Jesus het vir hom gesê: “Ek is die _____________ en die _____________ en 
die __________________. Niemand kom na die ________________ behalwe 
deur ______ nie.

3. Open 3:20
Kyk, Ek staan by die _____________ en Ek __________. As iemand my stem 
hoor en die deur _______________, sal Ek by hom ingaan en saam met hom 
die ___________ hou, en hy saam met My.

4. Rom 3:23
Almal het ____________ en is ver van God af.

5. Rom 6:23
Die loon wat die __________ gee, is die __________; die genadegawe wat 
God gee, is die ________________ IN Christus Jesus ons Here.

6. Rom 5:8



 Maar God bewys Sy __________ vir ons juis hierin dat ___________ vir ons 
____________ het toe ons nog sondaars was.

7. Rom 10:13
Want elkeen wat die _________ van die ____________ aanroep, sal 
_________ word.

8. Rom 10:9
As jy met jou ___________ bely dat Jesus die ___________ is, en met jou 
hart ______________ dat God Hom uit die dood _________________ het, 
SAL jy __________ word. 

9. Rom 8:1
Daar is dus nou geen _________ vir die wat in Christus Jesus is nie.

10.Rom 5:1
God het ons dan nou _____________ omdat ons glo. Daarom is daar nou 
______ tussen ons en God deur on Here Jesus Christus.

5. LEIEDRADE NA DIE BESTEMMINGS:

1. Lady and the Tramp Ons honde – garage

2. Deur Christus Verlos: 6 3 = 2 EC÷  
Ons kar – aktiwiteit en leidraad 
by Fransie

3. Oom Jan sny …. op die land.  Hy tel sy …. oor en oor. Kerkkantoor

4. Simbamba, mamma se kindjie Moederskamer

5. Ouma soppie bly in die Whitehouse. Tannie Rita

6. Straatnaam:  Pretoria …….. stad. 

Straatnommer:  Abraham se ouderdom toe Isak gebore is 
– (minus) God het die groot seediere  en die voëls op 
hierdie dag gemaak. 

(Gen 21:4 – (minus) Gen 1:23)

Jakarandasingel 95

7. Straatnaam:  Kastaiingbruin Chestnutst 20



Straatnommer: Die aantal ouderlinge om die troon in 
Open – (minus) God het die maan en die sterre op hierdie 
dag gemaak.

(Open 4:4 – (minus) Gen 1:19)

8. Oom Les se sê-ding nadat hy die seën uitgespreek het……  
Gaan na daardie plek waar jy dit sal doen.

Kombuis

9. Dinamiet kom in klein pakkies…. Hierdie persoon werk 
hier.

Juanita se kantoor

10.Die spook van Uniondale sal nie hier kan loop nie, want dis 
te ver van haar huis….

Nissies 

6. AKTIWITEITE:

Aktiwiteit Waar? Benodigdhede

1. Clue:  Wake up and smell the ….
Aktiwiteit:  neem ‘n foto hiervan

Tannie Rita - Foon / kamera

2. Aktiwiteit:  skil ‘n appel sonder om die skil te 
breek. Skil die appel dan in dele sodat elke 
groeplid ‘n stukkie kry en eet.  Wanneer die 
appel klaar geëet is kry julle die leidraad na 
die volgende bestemming

Kombuis - Skerp messies
- X10 appels

3. Clue: Hierop het jy ‘n mooi hoë uitsig 
Aktiwiteit: neem ‘n foto hiervan – moet dit NIE 
gebruik nie!

Chestnutst 20 - Foon / kamera

4. Aktiwiteit:  Die groep maak EEN 3D artikel 
uit ‘n stuk klei. Trek die naam van die artikel 
uit die sakkie. Wanneer julle klaar is kan julle 
die leidraad na die volgende bestemming kry.

Garage - Klei 
- Kleibordjies 
- Name van artikels
- Sakkie 

5. Aktiwiteit:  Why (k) not…?
Vraag:  Hoekom (why knot) wil jy nie JOU 
hart vir Jesus gee nie?  

- Skryf dit op ‘n papiertjie en gooi dit in die 
boks, jy hoef nie jou naam by te skryf nie.  

- Gee vir elke groeplid ‘n Why (k) not lintjie om 
aan hulle klere vas te steek.  

Moederskamer - Linte
- Speltjies
- Papiertjies
- Boks met gleuf in 



- Veels Geluk, julle het die reis voltooi – wees 
haastig terug na die ‘base’ en kyk of julle nie 
dalk eerste is nie!!!


