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JEUGLES – Heilige Gees 2

1.  PRAISE AND WORSHIP

2. YSBREKER:

-  Ons gaan ‘n obstacle course in die saal hê  PROBEER asb dat jou HELE groep deelneem 
indien moontlik, ek weet dis nie altyd so maklik nie!

- Wanneer ‘n groep klaar is gaan hulle na die lokale soos hieronder aangedui, die groepe gaan 
ook in hierdie volgorde deelneem asb, so leiers maak asb seker WAAR julle moet gaan na die 
tyd en HOEVEELSTE jou groep deelneem.  

- Ons gaan probeer om ten minste 3-5 bane te hê sodat 3-5 groepe gelyk kan deelneem, want 
ons wil hê julle moet maksimum tyd hê vir die bespreking in julle groepe.

3.  PROCESS DIE YSBREKER:  Leiers in julle groepe

- Om my lewe vir Jesus te gee is WONDERLIK, maar dis ook die dag wanneer ek van die   
- moeilikste besluite in my lewe moet begin neem.
- Dis ‘n WONDERLIKE pad om te stap, maar dis ‘n MOEILIKE pad, dit voel baie keer soos die  
     ‘obstacle course’ wat ons nou gedoen het.
- God het egter geweet dat hierdie pad MOEILIK kan raak, en DAAROM gee Hy vir ons ‘n 

stukkie van Homself om ons te help op hierdie pad die dag wanneer ek tot bekering kom – Die 
Heilige Gees!

- So jy kan weet dat jy NIE alleen is nie, God is Gees is by jou, maar jy moet weet WAT Hy 
doen, sodat jy kan leer om na Sy stem te luister wanneer Hy met jou praat.  

- So ons gaan die Heilige Gees vanaand bietjie beter leer ken.

4. PADTEKENS EN TEKSVERSE:

-   Ons praat van die pad saam met Jesus stap, en die Heilige Gees wat ons wil leer.
-   Nou op enige pad is daar padtekens, en hulle is daar met ‘n DOEL?  Wat is dit?
-   Om my te waarsku van gevare in die pad, dat ek stadiger moet ry, dat ek moet stop.
-   HOEKOM?  Om my en die ander mense op die pad veilig te hou.  
-   Dieselfde ‘beginsel’ geld vir die Heilige Gees – Hy waarsku my van gevare in die pad, plekke    

  waar ek NIE moet ingaan nie, dinge wat ek NIE moet doen nie, om myself en die mense om  
  my veilig te hou.

-   Kom ons gaan kyk na ‘n klomp voorbeelde:
-   Vir die leiers:  Hierdie volgende blaai is jou voorbereiding blad, en die antwoorde, dis NIE vir  

  die kinders nie.  Berei asb GOED voor sodat jy kan weet wat die antwoorde is en die kinders 
  daarheen LEI en NIE die antwoorde vir hulle gee nie.  Moet asb NIE hierdie blaai voor hulle 
  neersit nie, dis vir JOU en NIE vir hulle nie!
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     HEILIGE GEES 2:  

PADTEKENS TEKSVERSE Wat sê dit vir ons oor die
 Heilige Gees?

1. Hand 16: 6-7
KEER ons

GEEN TOEGANG:  Die Heilige 
Gees gaan jou nie toelaat om daar 
in te gaan nie, Hy gaan jou keer. 
Hy weet waar die gevare is, en Hy 
keer ons baie keer OMDAT Hy nie 
wil hê dat ons moet seerkry nie. So 
soms gaan omstandighede net so 
wees dat al wil jy iets hoe graag 
doen, God net ‘n KEER daarvoor 
gaan sit, deur die Heilige Gees!

2. Hand 21:4b, 
10,11
WAARSKU ons

TONNEL VOOR / DONKER TYE 
VOOR:  God het Paulus nie 
GEKEER om te gaan nie, maar Hy 
het hom gewaarsku dat waarheen 
hy nou gaan vir hom moeilik en 
swaar gaan wees.  Paulus het ‘n 
belofte van die Here gehad dat hy 
voor die keiser (koning) sou 
verskyn, so hy het geweet hy MOET 
gaan, maar die Heilige Gees het 
hom gewaarsku rondom die 
omstandighede, sodat hy 
voorbereid daarop kon wees! 

3. Hand 16:14c
HEILIGE GEES 
werk in ons 
harte

MEN (Heilige Gees) AT WORK:
Die Heilige Gees doen die werk, die 
oortuiging in ons harte, ONS kan dit 
nie doen nie, die KIES deel is ons 
s’n of ons gaan DOEN wat Hy in 
ons harte sit of nie.

4. Hand 15:28
WERK SAAM 
MET ONS 

DEEL DIE PAD:
God het die Heilige Gees vir jou 
gegee as Sy kind, SODAT jy nie 
alleen moet wees nie, SODAT jy ‘n 
stukkie van Hom in jou kan hê om 
jou te HELP. Daarom neem ons nie 
meer besluite op ons eie nie, maar 
ons bid en wag vir die Heilige Gees 
om vir ons te sê wat Hy wil hê dat 
ons moet doen, en dan kan ons ook 
sê:  Die Heilige Gees en ONS/EK 
het besluit…… En DIS awesome 
verby!
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5. Gal 5:16-17
TOEGEE / Laat 
Hom toe om jou 
te verander / 
nuut te maak

TOEGEE TEKEN:
Moenie keer dit wat die Heilige 
Gees in jou hart en in jou lewe wil 
doen nie, laat Hom TOE om in en 
deur jou te werk! Leer om te doen 
wat die Heilige Gees wil, wat vir 
Hom belangrik is en nie wat JY wil 
hê of vir JOU belangrik is nie!  
ONTHOU:  Dit gaan nou oor God en 
nie meer oor JOU nie!

6. Joh 16:13
GEEN U-TURN- 
Geen terugkeer 
na die leuen en 
die dinge van 
die wêreld nie!

GEEN U-TURN NIE!
Die Heilige Gees kom leer ons wat 
die WAARHEID is, en Hy wil hê dat 
ons die waarheid moet KIES, en dit 
moet LEEF en nie weer teruggaan 
(U-Turn) maak na die sonde en die 
wêreld nie!

7. ROBOT SAMEVATTING:  
Die Heilige Gees wil soos ‘n ‘robot’ 
in jou lewe wees.  
- As Hy sê dis GROEN, dan kan jy 

maar ry en iets doen.
- As Hy sê dis ORANJE/GEEL, 

dan waarsku Hy jou en sê wees 
versigtig, hierdie ding kan 
moeilik raak, maar Ek wil tog Hê 
jy moet dit doen.  

- As Hy sê dis ROOI, dan sê Hy 
STOP, MOENIE, te gevaarlik vir 
jou – en dan wil Hy hê jy moet 
LUISTER en DOEN wat Hy sê!

5. SLUIT AF MET GEBED IN JULLE GROEPE


