
JEUGLES - Tweede Kanse

1.  PRAISE EN WORSHIP

2.  SKRYF ‘N STORIE:

-  daar is ‘n houer met ‘n klomp artikels in
-  elke groep vat vir hulle 3- 5 artikels
-  hulle moet ‘n storie skryf waarin die artikels voorkom of karakters is
-  die tema van die storie is ‘Tweede kanse’
-  wanneer almal klaar is word die stories voorgelees

3. TWEEDE KANSE

1. Spr 14:12 en Spr 16:25

Daar is ‘n pad wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Baie van julle is 
dalk besig met dinge in julle lewens wat vir julle ok lyk. Baie van julle het dalk lank terug 
julle harte vir Jesus gegee, maar êrens langs die pad het die vyand met sy leuens gekom, 
of maats met hulle dinge, en loop jy nie meer die pad soos jy Jesus belowe het nie.

2. Die Verlore seun  -  Luk 15:17-32  

In die Bybel is daar ook so iemand – die verlore seun – oom Les gaan vir julle bietjie van 
hom vertel.

3. Wys videoclip – Come home

4. Fil 3:14

Vergeet die dinge wat agter is, en strek jou uit na wat voor is. Vergeet van die leuens van 
satan, vergeet van al die verkeerde goed wat jy doen of gedoen het!

5. 1 Sam 16:7

God sê dat Hy anders na ons kyk as die mense / wêreld.  Hy kyk nie vas in dit wat jy nou 
doen of gedoen het nie.  

6. 1 Joh 1:9

Wanneer God na jou kyk, dan sien Hy hoe die bloed van Jesus jou kan skoon was en jy ‘n 
nuwe mens, met skoon klere aan voor Hom kan staan.  God sê dat as jy berou het – 
jammer is oor wat jy gedoen het, dan vergewe Hy jou sondes!

7. Luk 14:28

-  Jy sien, die verlore seun het op ‘n plek gekom waar hy GEWEET het, SO kan ek nie 
   aangaan nie.  
-  Hy het op ‘n plek gekom dat hy geweet het dat hy ‘n KEUSE gaan moet maak.  
-  Sy pa het agter hom aan gebel en vir hom gebid, MAAR die verlore seun was die een wat 
    moes besluit wat dit hom gaan kos om te bly waar hy is, en wat dit hom gaan kos om 
   terug te gaan na sy Pa toe. 



-  Moet vanaand vir geen oomblik ‘fooled’ wees nie, soos dit ‘n prys het om Jesus te volg, 
   so het dit ‘n prys om aan te hou leef soos jy NOU leef.  
-  Die KEUSE is weereens joune vir watter ‘prys’ sien jy kans – die hemel – of die hel?

8. Open 3:20 

Jesus kom staan vanaand voor jou met ‘n UITNODIGING – wat gaan JY daarmee maak?

9. Videoclip – maak oop jou hart


