
JEUGLES - FUNAAND:  Om Jesus te volg

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. PRAKTIESE REELINGS:

Elke groepleier het ‘n skoenboks met ‘n deksels wat kan afhaal nodig.  Trek asb die skoenboks 
VOOR die tyd met eenkleur papier oor.  Maak seker dat jy die boks nogsteeds kan oopmaak, want 
ons gaan goed deur die kwartaal in die boks sit.  Hierdie boks met jou figuurtjie bo-op moet julle 
asb elke week vir my saambring – ons gaan elke week iets bysit.  Dis ‘n maklike manier om die 
heeltyd dit wat ons gedoen het te onthou.

1. BEREKEN DIE KOSTE:  Luk 14:28-29

“Wie van julle wat ‘n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien 
of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?  Anders, as hy die fondament gelê het 
en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot 
begin dryf”

- Hierdie is ‘n Funaand, maar ook die inleiding vir die kwartaal se Tema:  Om Jesus te volg.
- Na die Praise en worship gaan ons in saal toe.  Elke groep gaan sit by ‘n tafel.
- Op die tafel voor die verhoog gaan verskeie artikels wees.  

- Die opdrag is dat elke groep ‘n figuurtjie (mannetjie of vroutjie) uit goed moet maak wat op 
die tafel uitgestal is. Julle kan kreatief wees – ek sal ‘n voorbeeld daar hê.  Ons figuurtjies 
gaan nie hare of ‘n mond hê nie, want ons gaan later die aand goed daarvoor opplak.  Jou 
figuurtjie moet asb arms, bene, voete en hande hê.

- Die figuurtjie gaan julle op julle boks vasplak – hy/sy gaan op die boks sit.

- Elke groep gaan ‘n aantal monopoly geld kry waarmee hulle, hulle materiaal en toerusting 
mee moet ‘koop’

- Die teksvers wat ons probeer demonstreer is: Luk 14:28 –29:   bereken die koste.
- Jy en jou groep moet kyk wat op die tafel is, en dan gaan beplan wat julle wil doen en 

hoeveel dit gaan kos, julle ‘koop’ dan julle materiaal en maak julle figuurtjie, wanneer dit 
klaar is doen die groepleier die toepassing in die groep voordat julle na die volgende 
aktiwiteit beweeg.

TOEPASSING:

Wanneer ek die dag tot bekering kom / my hart / lewe vir Jesus gee maak dit nie saak wat ek 
gedoen HET nie, wat wel saakmaak is dat my lewe moet verander NADAT ek my lewe vir 
Jesus gegee het.  Dit kos ‘n prys, en Luk 14:28 sê dat ek VOORDAT ek my lewe vir Jesus gee, 
ek eers die koste moet bereken, m.a.w. ek moet besluit of ek kans sien vir die PRYS wat dit my 
gaan kos om Jesus te volg.

Wat is die prys?  Verkeerde vriende, jou tyd, kwaadpraat, skinder, vuil taal, pornografie, seks, 
drank, dwelms ens.  

Ons het verlede kwartaal stilgestaan daarby dat my lewe moet verander wanneer ek die dag 
my lewe vir Jesus gee, te veel mense wil Jesus hê, maar dink hulle kan aanhou leef soos hulle 
geleef het, en DIT is nie wat die Bybel sê nie, daarom is dit belangrik dat jy voor die tyd sal 
besluit of jy kans sien vir dit wat hierdie stap jou gaan ‘kos’.



2. DIE DUIWEL LOOP ROND SOOS ‘N BRULLENDE LEEU – 1 Pet 5:8

“Wees nugter, wees wakker!  Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, 
op soek na iemand om te verslind”

Wanneer julle klaar nr 1 deurgetrek het, lees en verduidelik jy vir jou groep 1 Pet 5:8.  Wanneer 
ek die dag tot bekering kom, dan los die duiwel, die vyand my nie uit nie – in fact – ek raak 
vyand nommer 1 vir hom!  Hy gaan alles probeer om my te laat struikel en my te laat moed 
opgee om Jesus te volg.

Dan gaan jy en jou groep in kerk toe.  Dis donker binne, en daar loop ‘n paar mense in die kerk 
rond met flitse, hulle is die vyand wat julle probeer vang. Julle taak is nr 1 om nie gevang te 
word nie, en nr 2 om by die verhoog te kom – sonder om gevang te word – en julle volgende 
opdrag te kry.

Wanneer julle die opdrag het gaan julle weer terug saal toe deur die glasdeure – julle gaan in 
by die houtdeure.

3. RECAP: OPERASIE TRANSFORMASIE

In die kerk gaan julle ‘n sakkie kry met teksverse en artikels in, dis wat ons verlede kwartaal 
behandel het, lees die tekseverse saam met jou groep en ‘recap’ dit net weer. (in die saal)

Waar begin hierdie verander?

3.1  VERNUWE JOU DENKE: 

Rom 12:2  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 
verander deur julle denke te vernuwe.  Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, 
wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

INSTRUKSIE:  Vat die bulp en druk dit in jou figuurtjie se koppie in – dit verteenwoordig die 
gedagtes wat vernuwe word.  

3.2  MY LIGGAAM IS ‘N TEMPEL VAN GOD:

1 Kor 6:19-21:  Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie?  Julle 
het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: 
julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.

INSTRUKSIE:  Vat die lint en bind dit om die figuurtjie se lyfie, my liggaam behoort aan Jesus 
wanneer ek my hart die dag vir Hom gee – dis amper soos ‘n ‘geskenk, daarom die lint.

3.3 BEWAAK JOU HART:  

Spr 4:23:  Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe

Luk 6:45:  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, 
en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van 
vol is, loop die mond van oor



INSTRUKSIE:  Vat die hartjie en plak dit op julle figuurtjie se lyfie, daar waar jou hart sal wees.

3.4 BEKEER JOU TONG:

Matt 12:34-37:  Julle slange! Hoe kan julle wat sleg is, iets goed sê? Waar die hart van vol is, 
loop die mond van oor.  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie 
dinge in sy hart, die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy 
hart.  “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinninge woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet 
gee op die oordeelsdag.  Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word”

Spr 18:21:  Die tong het mag oor doo den lewe; die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra.

INSTRUKSIE:  Plak die pleister waar die mond moet wees, dit beteken dat ek moet dink 
voordat ek praat, want woorde kan ander seermaak.

TOEPASSING: 

Bespreek hierdie teksverse met jou kinders, onthou julle het dit verlede kwartaal gedoen.  Ek 
gaan die inligting vir julle hier onder gee indien jy nie meer so mooi kan onthou nie.  Dis nie 
nodig om die hele bespreking weer te doen nie, kyk hoeveel jou kinders kan onthou en dan las 
jy net by waar nodig.

Wanneer julle klaar is, los julle die sakkie met teksverse in julle boks.

1. Vernuwe jou denke:
Rom 12:2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 

verander deur julle denke te vernuwe.  Dan sal julle ook kan onderskei wat die 
wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Vraag 1:  Wat beteken hierdie versie?
(wat ek dink is verskriklik belangrik, want voordat ek iets doen dink ek eers wat ek hoe ek dit 
gaan doen. As nuwe skoongewasde kind van God kan ek nie meer leef soos ek vroeër geleef 
het nie, en daarom kan ek nie meer dink soos ek vroeër gedink het nie, alles begin by my 
gedagtes!)

Vraag 2:  Hoekom is dit belangrik?
(as ek anders wil leef, moet ek anders begin dink)

2. My liggaam is ‘n tempel van God:
1 Kor 6:19-20 Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie?  

Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle 
behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet 
God dus in julle liggaam verheerlik.

Vraag 1:  Wat beteken hierdie versie? 
(seksuele sondes / losbandigheid / drank /dwelms /rook / m.a.w. die dinge waarvoor ek my 
liggaam “beskikbaar stel” – gaan God tevrede wees as Sy tempel  - jou liggaam - daarvoor 
gebruik word?)

Vraag 2:  Hoekom is dit belangrik?
(God is heilig, en wil hê ons moet ook begin heilig wees, as jy hierdie goed doen, en jy sê jy is 
‘n Christen – wat dink die wêreld / ander mense van die God wat jy jou lewe voor gegee het, 
maak dit Sy naam goed of sleg?)



Vraag 4:  Hoe is dit deel van my transformasie?
(omdat God heilig is, kan Hy nie in ‘n plek / tempel / liggaam bly wat met sonde besig is nie, 
een of ander tyd gaan Hy Sy Gees van jou onttrek) 

Vraag 3:  HOE doen ek dit?
(dis moeilik en dit vat baie tyd, bid en luister na die stem van die Heilige Gees om op te hou 
met sondes teen God se tempel – jou liggaam – maar jy moet begin probeer en aanhou totdat 
jy dit regkry. Onthou net dat God weet hoe moeilik dit is, en as jy Hom vra om jou te help gaan 
Hy, maar JY moet die eerste stap vat en Hom vra om jou daarmee te help, en aanhou probeer 
en nie ophou en moedeloos raak as dit nie so maklik is nie!)

3. Bewaak jou hart / rein hart
Spr 4:23 Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe
Luk 6:45 Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy 

hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte 
dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor

Vraag 1:  Wat beteken hierdie versie?
(as daar slegte goed in jou hart leef, gaan jy slegte dinge begin doen en praat)

Vraag 2:  Hoekom is dit belangrik?
(as jy iemand byvoorbeeld nie kan vergewe vir iets wat hulle aan jou of iemand vir jy lief is 
gedoen het nie, wat gaan in jou hart aan teenoor daardie persoon, en hoe beinvloed dit die 
manier hoe jy leef en met hierdie mense omgaan, is dit hoe Jesus wil hê?)

Vraag 3:  HOE doen ek dit?
(as ek weet ek het iets teen iemand, of ek kan hulle nie vir iets vergewe nie, vra ek God om my 
te vergewe OMDAT ek hulle nie kan vergewe nie, en wanneer jy voel dat jy kan vergewe, dan 
gaan sê jy dit vir die persoon.  Dis belangrik om wanneer jy agterkom dat daar iets in jou hart is 
wat nie lekker is nie, jy nie wag nie, maar dadelik werk maak daarvan, anders kry die satan 
kans om met jou kop te mors daaroor en raak dit al moeiliker om daarvan ontslae te raak.)

Vraag 4:  Hoe is dit deel van my transformasie?
(Waar die hart van vol is, loop die mond van oor – hoe lyk / klink dit wat by jou mond uitkom – 
tot God se eer?? En wanneer jou hart skoon is, kan jy rein staan voor God!)

4. Bekeer jou tong!
Matt 12:34 - 37 Julle slange! Hoe kan julle wat sleg is, iets goed sê? Waar die hart van vol 

is, loop die mond van oor.  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit 
die oorvloed goeie dinge in sy hart, die slegte mens bring die slegte te 
voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart.  “Dit sê Ek vir julle: Van 
elke ligsinninge woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op 
die oordeelsdag.  Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of 
veroordeel word”

Spr 18:21 Die tong het mag oor doo den lewe; die wat lief is om te praat, sal die 
gevolge dra.

Vraag 1:  Wat beteken hierdie versie?
(pasop wat by jou mond uitkom – jy kan God nie een oomblik prys met jou mond en die 
volgende oomblik vloek en beskinder jy ander mense nie! 

Vraag 2:  Hoekom is dit belangrik?
(as jy sê jy is ‘n Christen moet dit wat by jou mond uitkom – wat en hoe jy praat, klink soos die 
van ‘n Christen)



Vraag 3:  HOE doen ek dit?
(voordat jy iets sê vra jouself die vraag af of Jesus tevrede daarmee sal wees, sal dit Sy naam 
groot maak, of Sy naam sleg maak! Jou tong kan nie God EN satan dien nie!)


