
JEUGLES: Praise and Worship 2

TEMA:  Praise en worship:

Recap Praise:

- Wat is Praise en Worship?
- Wat is die ‘reëls’ vir P&W?
- Hoekom P&W ons?
- Wat gebeur wanneer ons P&W?
- Op watter maniere kan ons P&W?

WORSHIP:     Wat is die verskil tussen Praise en Worship?

PRAISE:  gewoonlik bietjie ‘loud’, lekker ritme, lewendig, ek wil handeklap en dans – soos 
losdans

Met Praise maak ons God se Naam groot.

WORSHIP:  baie rustiger as Praise, gewoonlik stadiger, dit voel of jy jou oë wil toemaak en dis 
net jy en God, dit voel of jy jou diepste geheime met God wil deel. Amper soos ‘n standige 
vasdans en dit voel of jy wegsmelt in die Een met wie jy dans se arms. 

Met Worhship vertel jy vir God hoe jy oor Hom voel. 

YSBREKER:  Worship:

- gee vir elke kind ‘n papierbord met tou aan wat hulle agter hulle rug laat afhang, asook ‘n 
pen

- elke persoon skryf iets mooi van elkeen neer ( mag NIKS lelik wees nie!!!)

Process die ysbreker:

- Is dit vir jou lekker om al die mooi goed te lees wat mense van jou skryf?
- Het jy al hierdie goed geweet?
- Glo jy dit wat hulle geskryf het?  Hoekom/nie?
- As dit vir JOU so lekker is om al hierdie mooi goed te lees – imagine hoe God moet voel 

wanneer ons in worship vir Hom vertel hoe ons oor Hom voel, maar soos van julle nie glo 
wat geskryf is nie, omdat julle voel die persoon dit nie bedoel het nie, so voel God ook 
wanneer jy worship, maar dit nie bedoel nie.  

WIE OF WAT IS ONS FOKUS TYDENS PRAISE EN WORSHIP?  1 Kron 15:28-29

- Toe Dawid die Ark van die Here teruggebring het, het hy gesing en gedans in die strate tot 
eer van God, sonder om skaam te wees.

- Sy vrou, Mikal, was gewalg deur wat sy vanuit haar kamervenster gesien het, want sy was 
bang dat hy die mense se respek sou verloor, want HAAR fokus was op die mense en nie 
op God nie!!

- Sy het daarmee die geleentheid verby laat gaan en verloor om God te loof en te prys vir Sy 
‘blessings’



ONTHOU:

- Tydens P&W is jy besig met GOD!
- Jou maatjies, jou klere en jou hare is nie dan belangrik nie!! Ook nie wie vir jou kyk of wat 

hulle van jou dink nie!
- Dis JOU tyd saam met God!!
- Is dit vir jou lekker wanneer jy met iemand probeer praat, maar hulle luister nie regtig nie en 

is besig met iets of iemand anders??  NEE, dis AAKLIG, so is dit ook vir God AAKLIG 
wanneer jy P&W, maar Hy is nie jou focus nie en jy is eintlik met iets of iemand anders 
besig, dis eintlik ‘n klap in Sy gesig!!!

- KYK wat jy sing, want terwyl ons sing maak ons baie keer beloftes aan God, en Hy gaan 
VERWAG dat jy doen wat jy belowe het, DAAROM is dit belangrik dat jy seker maak dat jy 
weet wat jy sing, en BEDOEL wat jy sing – onthou die gesegde:  Beloftes maak skuld!!

SAMEVATTING:

Ons het gesê wanneer ons partytjie hou, geniet ons onsself, MAAR self partytjies het reels – so 
ook P&W, geniet dit maar onthou om dit met respek te doen en NIE ‘n bespotting daarvan te 
make nie!! Onthou WAAROOR en oor WIE dit gaan!!!

Speel Heart of worship vir die kinders:

Die musiek en bewegings tydens P&W is lekker, maar as dit AL is waaroor P&W vir ons gaan, 
het ons ‘n GROOT probleem.  ‘n Kerk in Amerika het hierdie probleem gehad en die Here het 
vir hulle kom sê dat hulle nie meer mag P&W voordat hulle verstaan waaroor dit gaan nie, en 
soos hulle begin verstaan het, het die Here hulle stadig weer toegelaat om te begin sing, eers 
sonder instrumente en stadig is dit ook teruggesit, sodat hulle NOOIT moes vergeet waaroor 
P&W gaan nie!

Verse 1:
When the music fades
All is stripped away
And I simply come
Longing just to bring
Something that's of worth
That will bless Your heart

Bridge:
I'll bring You more than a song
For a song in itself
Is not what You have required
You search much deeper within
Through the way things appear
You're looking into my heart

Chorus:
I'm coming back to the heart of worship
And it's all about You,
It's all about You, Jesus
I'm sorry, Lord, for the thing I've made it
When it's all about You,



It's all about You, Jesus

Verse 2:
King of endless worth
No one could express
How much You deserve
Though I'm weak and poor
All I have is Yours
Every single breath

Bridge:
Chorus:
 

TOEPASSING:

Gee vir elke groep 2 liedjies op ‘n CD – hulle moet as groep gaan sit waar daar ‘n CD speler is 
en hulle niemand gaan pla nie.  Die een liedjie is Praise en die ander worship, hulle moet na die 
liedjies luister en kom sê waaroor die liedjies gaan en of dit Praise of worhip is.


