
JEUGLES – Die leuens van satan

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. YSBREKERS:  Garingdraad vasbind

-  bind elke kind se hande met garingdraad vas
-  begin met een draadjie en laat hulle dit probeer losbreek
-  bind nou 2 dan 3 ens vas en kyk tot hoe ver hulle nog kan ‘lobreek’

3. PROCESS DIE YSBREKER

-  en dis hoe satan met sy leuens na ons toe kom.  
-  hy kom met ‘n leuen na jou, en as jy dit dadelik herken as ‘n leuen is dit redelik maklik om 
   ‘daaruit’ te kom.
-  hoe meer leuens jy egter glo, hoe moeiliker is dit om die leuen die herken en om ‘los te kom’ 
   daarvan

4. INLEIDING:  Ronel

5. JESUS SE BLOED / OFFER AAN DIE KRUIS WAS / IS GENOEG

Ons gaan in die groot groep bly.  Die vrae gaan in die groepe bespreek word en terugvoer 
gaan dan gegee word.  Dis baie belangrik dat groepleiers goed voorbereid is asb.

 Joh 3:16-17
16 God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom 
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.  17 God het nie sy Seun na die wêreld 
toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Vrae in die groepe:
1. Hoekom het God Sy Seun gestuur?
2. Wat moet Hy kom doen?
3. Is jy ook deel daarvan?

 Jes 52:14
Baie mense was ontsteld oor hom, hy was so misvormd da thy nie meer soos ‘n mens gelyk 
het nie, nie meer die voorkoms van ‘n mens gehad het nie.

Vrae in die groepe:
1. Wat beteken misvormd?
2. Hoe duur was die prys wat Jesus moet betaal het?

 Jes 53: 4-8
4 Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra.  Maar ons het hom beskou 
as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. 

5 Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons 
vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 

6 Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons 
almal se sonde op hom laat afkom.  



7 Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie.  Soos ‘n lam wat na die 
slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. 

8 Terwyl hy gely het en gestraf is, is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte 
geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes?  Hy is gestraf oor die sonde van my 
volk.

Vrae in die groepe:
1. Wat beteken deurboor en verbrysel in vers 5?
2. Wat beteken vers 5 vir jou t.o.v.  jou sondes?
3. Wat beteken mishandel in vers 7?

 1 Pet 1:18-19
18 Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle 
oorgeërfde sinlose bestaan nie. 19 Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van 
Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 

 Lees die teksvers in julle groepe
 Luister na die woorde van “Flawless” 
 Leiers bestudeer flawless se woorde asb tydens julle voorbereiding en kyk wat JY 

daaruit kry, sodat jy die kinders kan begelei, veral t.o.v. 1 Pet 1:18-19.

Vrae in die groepe:
1. Wat hoor jy wanneer jy na die lied luister? (trek dit deur na 1 Pet 1:18-19)
2. Dink jy dat as hierdie bloed se prys so duur was, dit nie gnoeg is om elke sonde wat jy 

gedoen het te vergewe nie?

"Flawless"

There’s got to be more
Than going back and forth

From doing right to doing wrong
‘Cause we were taught that’s who we are

Come on get in line right behind me
You along with everybody

Thinking there’s worth in what you do

Then Like a hero who takes the stage when
We’re on the edge of our seats saying it’s too late

Well let me introduce you to amazing grace

No matter the bumps
No matter the bruises
No matter the scars

Still the truth is
The cross has made

The cross has made you flawless
No matter the hurt

Or how deep the wound is
No matter the pain

Still the truth is
The cross has made you flawless

Could it possibly be



That we simply can’t believe
That this unconditional

Kind of love would be enough
To take a filthy wretch like this

And wrap him up in righteousness
But that’s exactly what He did

No matter the bumps….

Take a breath smile and say
Right here right now I’m ok

Because the cross was enough

Then Like a hero who takes the stage when
We’re on the edge of our seats saying it’s too late

Well let me introduce you to grace grace
God’s grace

No matter the bumps….

No matter what they say
Or what you think you are

The day you called His name
He made you flawless
He made you flawless

No matter the bumps…

 Kruisies:
As die Heilige Gees JOU vanaand kom oortuig het dat Jesus se bloed GENOEG is om AL jou 
sondes, maak nie saak hoe erg te vergewe nie.  Dan kom haal jy vir jou ‘n kruisie, skryf NOU 
naam daarop, want die bloed van Jesus is vir JOU, en sit dit êrens waar jy dit kan sien 
wanneer die satan weer met ‘n klomp leuens na jou toe kom. 

 Kaart na Jesus:
(As daar tyd oor is) Op grond van dit wat ons gelees / gehoor het, teken ‘n kaart na Jesus toe.


