
JEUGLES - Bekeringsaand

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. YSBREKER

- Elke groep kry ‘n groot stuk papier en ‘n koukie
- Hulle moet kyk of hulle die wêreldkaart uit hulle koppe kan teken
- Wys vir mekaar hoe die kaarte lyk

3. STAPPE NA JESUS TOE

- Groepe verdeel elkeen na hulle eie ‘spasie’
- Die volgende sal teen die mure by jou ‘spasie’ opgeplak wees – die groepleier moet dit 

deurwerk met die kinders 
- ek gaan die verse Woensdagaand uitgetik hê op die papier teen die muur – werk asb 

daardeur voor die tyd, sodat jy as leier weet wat daar staan en wat om te sê

- SPASIES:  
1. Louise:  kerk se verhoog
2. Jolanda:  voorportaal van die kerk
3. Juanita:  houtdeure aan die binnekant van die kerk
4. Sanet:  saal se muur aan die vensters se kant
5. Yolande / Bertus:  houtdeure aan die saal se kant
6. Niki:  kombuis 
7. Oom Pieter:  buite die kerk – aan die kerkkantoor se kant (kerkkantoor as dit reën)
8. Oom Sampie:  die vierkant deel van die pastorie – waar die swembad altyd staan
9. Dewald:  die pastorie se garage
10.Ronel:  pastorie se sitkamer

1. WAT IS VERLOSSING?  

-  Rom 3:23-24:  Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word, sonder dat hulle dit  
   verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.

- As gevolg van my sonde is ek verlore en behoort ek hel toe te gaan, maar God het my SO lief 
  dat HY ‘n plan gemaak het sodat ek nie hel toe HOEF te  gaan nie. Joh 3:16 – Hy het Jesus 
aan 
  die kruis laat sterf vir my en jou sonde.

-  Joh 14:6:  Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.  Niemand kom 
   na die Vader toe behalwe deur My nie.

-  Ek kan egter net op EEN manier by God uitkom  - deur JESUS

2.  WIE KAN GERED WORD?

-  Rom 10:13:  want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered  word.

-  M.a.w. as jy in Jesus GLO en Hom aanneem as jou Verlosser word jy deur God gered.  Daar 
is 
  GEEN ander manier nie!



-  Pasop vir die leuens van satan:
   *  jy is nie goed genoeg nie
   *  jy het te veel sonde
   *  wat jy gedoen het is te erg, God kan jou NOOIT vergewe nie!

3.  TWEEDE KANSE:

-  Spr 16:25 :  Daar is ‘n lewenswyse wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is 
die 
   dood

-  miskien is JY vanaand op daai pad, maar Jesus kom staan vanaand voor  JOU met die   
   uitnodiging na ‘n tweede kans

-  Jes 1:18: Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle 
   skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu

-  Open 3:20:  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop.  As iemand my stem hoor en die deur 
   oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My

4.  HOE DOEN EK DIT?

-  Fil 3:13:  Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by 
   die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in 
   Christus Jesus

-  M.a.w.  Ek belei my sondes voor God
                Ek los my sonde – doen dit nie meer nie
                Ek begin ‘n nuwe lewe saam met Jesus 

-  Ps 103:12:  So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons  oortredinge van 
   ons af.

5.  DIE BELOFTE:

-   Rom 10:9-10:  As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou  hart glo dat God 
Hom 
    uit die dood opgewek het, sal jy gered word.

-  As jy GLO dat Jesus is wie Hy sê Hy is, en as jy GLO dat Hy gedoen het wat Hy gesê het Hy 
   gedoen het – SAL jy gered word.

-  AL wat nodig is om Hom aan te neem is geloof en die begeerte om Hom te volg, en wat 
  daarmee saamgaan

4. DIE KAART NA JESUS TOE
-  elke groep kry weer ‘n groot stuk papier en moet die ‘kaart’ na Jesus toe teken
-  daarna wys ons dit vir die groepe

5. BEKERING
-  ons weet nog nie lekker hoe om die deel te doen dat net die kinders wat reg is vir die stap 
   vorentoe kom nie – glo die Here sal ons nog die wysheid daarvoor gee



-  terwyl ons met hulle werk word die res solank huistoe geneem.


