
JEUGLES – Operasie Transformasie

1.  PRAISE EN WORSHIP

2. INLEIDING:

Vraag in die groepe:  wat beteken transformasie? (om te verander)

Videoclip:  Amazing life cycle of the butterfly

Kom ons kyk of die videoclip julle gaan help om die volgende vraag te beantwoord – julle moet 
MOOI kyk en luister – (lees gou die vraag)

Vraag in die groepe:  wanneer ek die dag my hart en lewe vir Jesus gegee het, moet EK 
                                     verander, of kan ek maar dieselfde bly – hoekom of hoekom nie? 

Gebruik dit wat julle in die videoclip gesien en gehoor het om julle by die antwoorde te laat 
uitkom.

3. OPERASIE TRANSFORMASIE:

- So, ons almal weet nou en verstaan HOEKOM ek moet verander nadat ek my hart vir 
Jesus gegee het, maar dis nie heeltemal so maklik nie, want waar begin mens, en is jy dan 
nie goed genoeg soos jy is nie?

- Daar is ‘n paar dinge wat ons daarmee kan help:  

- TEKSDELE:  Hier onder

- VIR DIE LEIERS:  van hier af gaan elke groep op hulle eie werk – die leier lees of laat die 
kinders die teksdele lees en BESPREEK dit dan – leiers moet asb NIE die antwoorde vir 
die kinders gee of lees nie, help die kinders deur die regte vrae te vra om self by die 
antwoorde uit te kom!!!! Jy help NIE die kinders deur die antwoorde VIR hulle te gee nie!!!!

4. FUNTYD:

-  Wanneer die groep deur die teksdele gewerk het, kom haal hulle elkeen ‘n sakkie by 
Annatjie

- Elke groep kry ‘n hoed en hulle moet die hoed ‘transformeer’ met die operasie 
transformasie se inligting – wees so kreatief as moontlik.

- In die sakkie sal kryte, koukies, skêr, karton ens wees, 
- Dink aan maniere, logo’s amper, om die dele hieronder mee uit te beeld, sodat die kinders 

die idee van transformasie kan verstaan.
- As ons tyd oor het, gaan ons probeer om die hoede vir almal te wys, moet daarom nie TE 

lank hierby stilstaan nie – dink solank aan idees voor die tyd, en bring van jou eie goed 
saam as jy wil.

5. SLUIT AF MET GEBED

6. KRY SELFONE EN DEEL UIT
   TEKSDELE:



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)

Vraag 3:  HOE doen ek dit?



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!)




