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JEUGLES – Hoe praat God met my 1?

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. YSBREKER:  

-  Speel ‘n klomp geluide vir die kinders
- Gee vir elke groep ‘n pen en papier
- Hulle moet kyk hoeveel van die ‘geluide’ hulle kan identifiseer

3.  PROCESS YSBREKER:

-  Partykeer is dit moeilik om te luister, want ons weet nie waarvoor ons moet luister nie
- Parykeer is dit moeilik om God se stem te hoor, want on sweet nie altyd HOE Hy met ons praat nie 

– ons ken nie altyd Sy stem nie!
- Om God se WIL te kan doen (gehoorsaam) moet ek weet hoe klink Sy stem!

4.  GOD SE STEM:  Stasies

-  Julle gaan vanaand op ‘n ontdekkingsreis gaan. 
- Ons gaan die groot groep in 6 groepe opdeel
- Daar is 3 ‘stasies’ in die saal – 2 groepe sal gelyk by een stasie wees
- Die fasiliteerder sal vir julle sê wat om te doen, en ook die leidrade vir julle gee

4.1 STASIE 1:  Hoe praat God met my?
“God kan enige iets gebruik, ek jy bereid is om te luister”

-  Die volgende teksverse is uitgetik, en opgeknip soos ‘n puzzle
- Elke groep kry hulle eie pakkie met 8 tekseverse
- Hulle moet die ‘puzzel’ bou, sonder om in die Bybel te gaan kyk
- Dan moet hulle op hulle ‘worksheet’ invul die manier wat God by elke teksvers gebruik het om met 

die mense te praat.

4.2 STASIE 2:  CSI – Crime van ongehoorsaamheid
“Wat gebeur as ons nie luister nie?”

-  By hierdie stasie is die eerste clue uitgepak
- Elke groep kry ‘n worksheet waarop hulle die karakter se naam, die crime en die straf op moet invul
- As hulle nie die karakter kan ontsyfer deur die 1ste clue nie, kan die fasiliteerde vir hulle nog ‘n clue 

gee – daar is 3 clues, maar hulle moet kyk of hulle die karakter kan kry met net die eerste clue
- Die 3de clue wat die teksvers is word gegee as hulle die karakter het, sodat hulle hul worksheet kan 

invul

4.3 STASIE 3: Voltooi die skrif

-  Elke groep kry hulle pakkie
- Daar is 3 teksverse in waarvan van die woorde uitgelaat is
- Hulle moet hulle Bybels gebruik om die missing woorde in te vul – moenie die blaai met die 

teksverse op vir hulle gee nie – dis vir die persoon wat die stasie beman bedoel.
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