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JEUGLES – Laat jou liggie skyn 1 – 
Het jy ‘n liggie?                      

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. YSBREKER:  1

- Gee ‘n ballon vir elke groep en laat hulle dit opblaas
- Blinddoek almal in die groep
- Speel musiek en laat hulle die ballon rondstuur in die groep
- “musical ballon” geblinddoek

3. Process Ysbreker 1:

- Hoe het dit gevoel om die speletjie te speel terwyl julle geblinddoek was en niks kon sien nie / dit 
‘donker’ was?

- Het julle geskukkel?
- Hoekom?

4. Ysbreker 2: Wees die lig

- Hou ‘n houer met instruksies reg vir elke groep
- Elke persoon in die groep gaan ‘n beurt kry om “Die lig” te wees
- “Die lig” mag nie praat nie, hulle moet net aan die groep demonstreer wat om te doen, en die 

groep doen dit agter hulle aan.
- Elke keer wanneer ‘n groep klaar is met een instruksie dan kan hulle die volgende een trek.

5. Process Ysbreker 2:

- Wat was moeilik daaraan om die ‘lig’ te wees?
- Wat was lekker daaraan om die ‘lig’ te wees?
- Het iemand embarrassed gevoel om die ‘lig’ te wees?
- Was iemand bekommerd dat hulle stupid lyk terwyl hulle die ‘lig’ is?

6. Die 3 tipes kerse: 

- Kers sonder ‘n pit
- Die kers met ‘n pit, maar dit brand nie
- Die kers met ‘n pit, wat brand 

7.  Bespreek:  Hoe lyk JOU kers?

8.  Demonstrasie met kerse 
Watter effek sal dit hê as ons ons liggies een, een aansteek en laat brand in die donker wêreld?
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YSBREKER 2: Wees lig

INSTRUKSIES

Gee die persoon regs van jou ‘n “high five”

Maak asof jy ‘n aap is vir 5 sekondes

Draai 2 keer in die rondte

Maak ‘n ‘wave’

Klap jou hande drie keer

Doen 2 jumping jacks

Sit jou regterhand se wysvinger op die persoon links van jou se neus

Wys vir die groep   “I love You”
I         – wys na jou oog,
LOVE – vou jou arms oorkruis oor jou bors 
YOU  – wys na iemand in die groep

Gee die persoon aan jou regterkant ‘n drukkie

Gaan sit op die vloer


