
JEUGLES– Mission Impossible Wat is Verlossing?

1.  PRAISE EN WORSHIP

2.  MISSION IMPOSSIBLE:

-  elke groep kry hulle gekleurde bande asook ‘n kaart van die kerkterrein
-  elke groep se nommer is op ‘n ander plek op die terrein weggesteek
-  hulle mission is om die nommer te kry sonder dat hulle deur die ‘wagte’ gevang word.
-  wanneer ‘n groep ‘gevang’ word, word hulle ook wagte wat help om die ander kinders te    
   ‘vang’
-  wanneer die groep hulle nommer inhandig kry hulle die materiaal vir die aand
-  as ‘n groep gevang word voordat hulle die materiaal kry moet hulle eers een van die 
   volgende ‘missions’ doen – trek uit ‘n sak voordat hulle die materiaal kan kry.

3. MATERIAAL VIR DIE AAND:  elke sak het die volgende in:

God het die wêreld goed en mooi gemaak – perfek soos ‘n 
toiletrol voordat dit afgerol is.  Elke stukkie is perfek op die vorige 
gedraai.

Maar satan kom toe in die tuin van Eden, hy verlei vir Eva en 
Adam en hulle eet van die verbode vrug en daar word ons van 
God geskei. * Toiletrol word afgerol. *

Opdrag:  kyk of julle die toiletpapier weer kan opdraai sodat die 
rol lyk soos aan die begin? 

Kon julle dit regkry?  Nee, dis te moeilik, ons weet nie hoe nie, 
ons het nie die ‘tools’ nie.

Toiletrol wat afgerol is

Jy sien, ons kan nie by God uitkom soos ons is nie, want ons 
doen sonde en staan lelik en vuil voor God, want Hy is Heilig en 
doen nie sonde nie!

Rom 3:23 Sê:  
Almal het gesondig en is ver van God af.

Opdrag:  kyk of julle AL die tandepaste weer in die buisie kan 
terugkry.  Jy mag nie die buisie sny of breek op enige plek om jou 
te help nie!

Kon julle dit regkry?  Nee, dis nie moontlik nie.

En so is dit met sonde – wanneer ons dit gedoen het is daar 
NIKS wat ONS kan doen om weer reg te maak of ‘terug’ te sit nie

-  leë tandepaste buisie
-  houertjie met die 
   tandepaste in
-  tandestokkie



Maar God is BAIE lief vir ons, en daarom het Hy self ‘n plan 
gemaak sodat ons weer by Hom kon uitkom.

Joh 3:16-17 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. 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

Opdrag:  bou gou julle puzzels
Daar is fout!!! 3 van die stukke is nie daar nie!

Jy sien, NIKS wat ek of JY doen kan ons by God uitbring nie, nie 
goeie werk of ‘n mooi lewe nie.

Joh 14:6 het die 3 missing clues

Joh 14:6  Jesus het vir hom gesê: “Ek is die WEG en die 
WAARHEID  en die LEWE . Niemand kom na die VADER  
behalwe deur  MY  nie.

Opdrag:  gaan soek die verlore stukke in die kerk

Puzzel waarvan 3 van die 
stukke ‘weg’ is

Steek die puzzelstukke weg 
in die kerk, die kinders moet 
dit gaan soek 

Wat gebeur as ek NIE vir Jesus kies nie?

Die HEL

Wat gebeur as ek Jesus kies?

Die HEMEL saam met Jesus vir ewig.

Rom 6:23

Die loon wat die __________ gee, is die __________; die 
genadegawe wat God gee, is die ________________ IN Christus 
Jesus ons Here.

Opdrag: Ons gaan nou speel dat die verhoog die wêreld is, die 
vloer die hel, en die banke die hemel. Julle moet nou aan ‘n 
manier dink hoe om van die verhoog tot by die banke te kom, 
sonder om in die vloer te trap.  

Roep een van die leiers om julle plan aan hulle te verduidelik. 

Pak 10 stoele in die 
boilerroom se voorportaal. 
Op die rugkant van elkeen is 
‘n letter van die woord 
“JESUS” geplak. Wanneer 
die kinders begin sukkel met 
die plan om van die wêreld 
na  die hemel te gaan, gee 
vir elke groep ‘n stoel.

Die groepe is veronderstel 
om uit te werk wat die woord 
spel en mekaar se stoele te 
gebruik om ‘n brug van die 
verhoog na die banke te 
‘bou’ met JESUS.
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