
JEUGLES – Heilig lewe 1         

    
1.  PRAISE EN WORSHIP

2.  INLEIDING TOT HEILIG LEWE:

Daar word baie gepraat oor heilig wees, maar weet julle wat dit beteken?
 
Vraag:  Kyk of julle ‘n definisie vir heilig kan kry?

As ons sukkel met ‘n definisie, hoe moet ons dan weet hoe om heilig te wees?
God se verwagtings van ons word in geen onseker terme in Lev 19:2 deur God uitgespel nie.

Om heilig te wees, beteken om anders as die wêreld te wees.  Apart van die wêreld, om nie die 
dinge te doen wat die wêreld doen nie, nie daaraan deel te neem nie.

Aktiwiteit:

-  3 deurskynende houers – 1 met skoon water in;  1 met olie in;  1 met water en koekkleursel in
- Meng die skoon water met die koekleursel water en skud goed, dit meng
- Gooi nou die olie by die water en skud goed, die olie meng nie met die water nie, dit dryf bo, en 

dis wat heilig beteken, dit meng nie met die water nie,
- So dit beteken dat ek en jy nie met die dinge van die wereld moet ‘meng’ nie.

3. OM HEILIG TE LEWE EKSPIDISIE:  INSTRUKSIES:

-  Julle gaan vanaand op ‘n ekspidisie om meer oor heilig lewe te leer.  
- Elke groep  het ‘n lokaal waar hulle gaan werk soos hieronder aangedui.

- Die instruksies gaan egter in emmers all over wees.

- Die emmers gaan gemerk wees van 1-7 en julle moet  die instruksies in daai volgorde doen.

- MOENIE al die houers op een slag soek en die goed bymekaar maak nie. Soos julle klaar is 
met 1, gaan soek julle nr 2 en so aan. Wanneer julle die instruksie uit die emmer haal gaan 
werk julle deur die instruksie in julle lokaal en gaan soek dan die volgende emmer ens.

- Elke groep vat asb net EEN instuksie uit die emmer, anders gaan groepe nie hê nie!!! Leiers 
wees asb vir my wakker hier!!!

- Daar is 3 kort stukkies oor 3 Bybelfigure, en dan is daar 4 heiligheidtoetse.  Jy moet die 
scenario lees en dan kyk na die heiligheidstoets vir daai spesifieke situasie en besluit of dit jou 
heiligheid sal aantas as jy dit doen volgens die heiligheidstoets.

- LEIERS:  berei asb goed voor, sodat julle Bybels gemerk is op die plekke waar julle moet lees, 
dat julle die vrae verstaan, maar ook die antwoorde het.  LEI asb julle kinders na die 
antwoorde, moet asb NIE die antwoorde VIR hulle gee nie!!!



EMMER 1:
DANIëL:

Daniël was ‘n baie spesiale jong man gewees, wat baie lief was vir God.  Toe daar oorlog in 
Jerusalem kom, is hy saam met van sy vriende na die koning van Babel se paleis geneem. Die 
manne moes mooi, slim en gesond wees. Hulle moes vir 3 jaar opgelei word om in die koning se 
paleis te gaan werk.  In hierdie 3 jaar moes hulle ook van die koning se kos eet, wat teen Daniël 
se geloof was. Daniël was so lief vir God – en dit wat God van hom wou hê was vir hom so 
belangrik, dat hy vir die paleisbeampte gevra het dat hy nie van die koning se kos hoef te eet 
nie.en God het hom gehelp om dit reg te kry.

Omdat Daniël vir God se lief was, en dit wat God van hom wou hê so belangrik vir hom was, het 
God hom gehelp in alles wat hy moes doen, en daarom het van die ander manne jaloers geraak 
en iets gesoek wat Daniël verkeerd doen om hom in die moeilikheid te laat kom. Dit was baie 
moeilik gewees, want God het Daniël gehelp met alles wat hy gedoen het, en die manne het dit 
besef.  Hulle het geweet dat al wat hulle teen hom sou kry, was iets oor sy godsdiens, 

Lees:
- Daniël 6:8
- Daniël 6:11-12
- Daniël  6:17

Vrae:
1.Wat lees en sien ons van Daniël as Christen?
2. Wat sal JY maak (MAAK JY) wanneer jy moet kies tussen hoe God verwag dat jy 
    moet leef en dit wat jou vriende doen of jou vra om saam met hulle te doen?

EMMER 2:
DAWID:

Dawid is deur God uitgekies as Israel se nuwe koning, nadat koning Saul nie gedoen het wat die 
Here gesê het nie. Dawid was ‘n baie goeie koning gewees, wat na God se stem geluister het.
2 Sam 11:  maar, Dawid het eendag gesien hoe Batseba bad, hy het van haar gehou, haar laat 
haal en by haar geslaap.  Sy het hom laat weet dat sy swanger was, maar die probleem was dat 
sy getroud was met ‘n ander man wat besig was om in die oorlog te veg.  

Dawid het haar man toe laat haal, in die hoop dat hy by haar sou slaap, en hy dan sou dink dat 
die kind syne is.  Haar man wou egter nie huistoe gaan terwyl sy manne besig was met oorlog 
nie.  Dawid het geweet hy is in die moeilikheid en het toe ‘n plan gemaak.  Hy het hom voor in 
die oorloglinies gesit waar hy geweet het hy sou sterf, en hy het toe ook.  Toe die routydperk vir 
Batseba klaar was het Dawid haar laat haal en met haar getrou.  

Dawid het egter verkeerd gedoen deur by ‘n ander man se vrou te slaap, en haar man eintlik te 
laat doodmaak, en die Here het die kind wat gebore was laat sterf.  

- 2 Sam 12: 13
- Hand 13:22

Vrae:
1.  Wat let julle op oor Dawid en sy sonde?
2.  Hoekom dink julle noem God Dawid ‘n man so na God se hart as hy so droog 
     gemaak het?
3.  Wat kan ons daaruit leer?



EMMER 3:
JESUS:

Lees:
-  Heb 4:15
-  1 Pet 1:15-16
-  Lev 20: 7-8 

Vrae:
1.  Behalwe dat Jesus die Seun van God is, watter eienskap van Hom het uitgestaan 
     terwyl Hy hier op aarde was?
2.  Watter voorbeeld het Jesus dan vir ons gestel?
3.  Watter effek gaan dit op JOU lewe hê?

EMMER 4:
SCENARIO HEILIGHEIDS TOETS

Jy is by ‘n partytjie, jy loop badkamer toe, en 
toe jy verby ‘n kamer loop, sien jy een van jou 
jeugselmaatjies is besig om seks met iemand 
te hê.

Verheerlikingstoets:
Sal dit Jesus verheerlik of kan dit moontlik 
skande oor Sy Naam bring? (1 Kor.6:20;10:32)

Jy en jou ou of meisie date nou al ‘n lang ruk, 
en julle voel dis nou ‘n lekker vaste ernstige 
verhouding en dat julle reg is vir seks

Tempeltoets:
Kan ek dit doen terwyl ek onthou my liggaam is 
God se tempel en dat dit nie beskadig of 
misbruik moet word nie?  (1 Kor.6:19)

Jy word genooi na ‘n partytjie toe, en jy begin 
saam met die ouens te drink

Reputasietoets:
Kan dit afbreuk aan my getuienis vir die Here 
doen? (Fil. 2:15)

EMMER 5:
SCENARIO HEILIGHEIDS TOETS

Iemand gryp jou selfoon en druk per ongeluk 
‘n knoppie, en o vrek, hier kom hulle op 
pornografie op jou foon af.

Gewigstoets:
Sal dit my terughou of laat afdwaal in my 
Christelike wedloop?(Hebr. 12:1)

Suzie kyk vir Koos van wie jy so baie hou, en 
jy kan haar oë uitkrap so jaloers is jy, nou 
stuur jy vir Sarie ‘n sms om te vertel dat Suzie 
sommer aan Koos se boud gevat het.

Konsiderasietoets:
Neem ek ander mense in ag en die effek wat dit 
op hulle mag hê? (Rom.14:7 en 21)

Jy word genooi na ‘n partytjie toe, en jy begin 
saam met die ouens te drink

Metgeseltoets:
Kan ek Jesus saam met my nooi om hieraan 
deel te neem? (Mat. 28:20b; Kol. 3:17)

EMMER 6:
SCENARIO HEILIGHEIDS TOETS

Jou selfoon is gegom aan jou hand, in plaas 
van om stiltetyd te hou, spandeer jy daardie 
tyd op jou selfoon.

Kwaliteitstoets:
Is dit goed vir my liggaamlik, emosioneel en 
geestelik? (Rom. 12:9b)

Jy is nooit tevrede met dit wat jy het nie, jy 
soek altyd meer as wat jy het, en meer as 
ander.

Die wêreldtoets:  
Is dit wêrelds? Sal dit my wêrelds maak om dit 
te doen? (Joh. 15:19; 1 Joh. 2:15-17)



Iemand gryp jou selfoon en druk per ongeluk ‘n 
knoppie, en o vrek, hier kom hulle op 
pornografie op jou foon af.

Gewigstoets:
Sal dit my terughou of laat afdwaal in my 
Christelike wedloop?(Hebr. 12:1)

EMMER 7:
SCENARIO HEILIGHEIDS TOETS

Jou sakgeld is nie genoeg vir alles wat jy wil 
hê nie, daarom besluit jy om jouself te help uit 
jou pa se beursie

Voorkomstoets:
Sal dit sleg lyk?  Skep dit die indruk van iets wat 
verkeerd of suspisieus is? (1 Tess. 5:22)

Eendag by die skool besef jy skielik as jy na 
jou maats van dieselfde geslag as jy kyk, kry jy 
sulke ‘ek hou van jou’ butterflies op jou maag

Seëningtoets:
Kan ek eerlik God se seën daaroor vra en dit nie 
berou nie? (Spr. 10:22; Rom. 15:29)

Jy en jou ou of meisie date nou al ‘n lang ruk, 
en julle voel dis nou ‘n lekker vaste ernstige 
verhouding en dat julle reg is vir seks

Wederkoms van Jesustoets:
Sal ek skaam wees as ek hiermee besig is as 
Jesus terugkom?(1 Joh. 2:28)


