
JEUGLES - Fear Factor

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. FEAR FACTOR GAMES:

-  4 speletjies word buite gespeel en 4 binne in die saal
-  soos ‘n groep klaar is beweeg hulle na die volgende speletjie
-  hierdie is NIE ‘n kompetisie nie, maar om te kyk wie kan verby hulle verse kom en doen wat 
   gedoen moet word. Die kinders word NIE gedwing om deel te neem nie.  Deelname is 
   vrywillig
-  daar is ‘n helper by elke speletjie wat die groep sal help, leiers beweeg saam met hulle 
   Kinders

SPELETJIES IN DIE SAAL:

1. Eet toets: elke groep kry ‘n bakkie met ‘n klomp goed in om te eet.  Daar is net 1 van elke 
ding in. Die doel is om te kyk of die hele groep alles in die bakkie kan eet – sonder dwang. 
(garlic, suurlemoen,  aartappel, olyf, rock blaar, baby marrow ens)

2. Voel toets:  kinders word geblinddoek en moet probeer om goed in ‘n houer te identifiseer 
deur daaraan te vat. (/ versiersuiker, olywe, gekookte 2 min noodles, lensies, klapper ens.)

3. Kry jou sleutel:  op die tafel is ‘n klomp slotte – die groep moet probeer om die regte 
sleutels uit ‘n bak  groen gekookte noedels met droeë pietersielie en ‘n klomp piesang skille 
en vye skille uit te haal.  Daar is ook ‘n klomp olie deur die mengsel gewerk.

4. Nutella in ‘n doek:  nutella word in ‘n babadoek gesmeer – die kinders moet dit met hulle 
vingers van die doek afeet. Elke kind kry ‘n beurt.

SPELETJIE BUITE

1. Happy meal:  ‘n MacDonalds meal word ‘geblend’ en die kinders moet dit drink

2. Ystone:  daar is ‘n emmer met yswater en ysblokke in.  Elke kind kry ‘n beurt om die 
albasters met hulle tone te probeer uithaal.  Daar is 3 albasters per kind in die water.

3. Ysvuis: elke kind in die groep kry ‘n ysblokkie. Hulle moet probeer om dit lank genoeg in 
hulle hand te hou sodat dit smelt.

4. Gooie:  daar is 2 tafels.  Een tafels het leë houers op en die ander tafel houers met 
grillerige  goed.  Die span moet die grillerige goed een vir een van die een tafel na die 
ander tafel in hulle hand ‘vervoer’. (philshards, opgesnyde vrugte, oorryp piesangs wat uit 
die skil gehaal is )

5. Balloon stamp:  almal speel dit na die tyd in die saal.  Elkeen kry ‘n ballon wat hulle om 
hulle enkel met ‘n toutjie moet vasmaak.  Hulle moet dan probeer om mekaar se ballonne te 
probeer stukkend trap.



3. PROCESS DIE SPELETJIE:

 - Party van die goed was heel maklik om te doen, en party heelwat moeiliker

-  Wanneer ons by die keuse kom om ons hart vir Jesus te gee of nie is dit vir party 
   mense maklik en vir party moeilik.

-  Party het ‘n klomp vrese – soos fear factor – oor hoekom hulle nie kan / wil nie

-  Baie van julle het vanaand oor sekere ‘vrese’ gekom en aan ‘n speletjie deelgeneem. 

-  Net so wil ek vanaand vir jou vra:  is dit nie dalk tyd dat jy ook oor jou ‘vrese’ kom en Jesus  
   innooi in jou lewe nie?

-  Onthou alles wat ons die laaste paar weke oor gepraat het:  
 Jesus is die ENIGSTE weg na God  toe
 NIKS wat jy kan doen kan jou by God uitbring nie.  
 NIKS wat jy gedoen HET of doen is te erg dat God jou nie as Sy kind wil hê nie
 Satan kom en vertel vir jou ‘n klomp leuens om te KEER dat jy jou lewe vir Jesus gee.  
 Daar is dag en nag ‘n fight oor JOU aan die gang. 
 WIE gaan JY laat wen?  Jesus of satan?

-  Onthou dat môre dalk te laat mag wees!  


