
 CHALLENGE 1:  Sterf aan jouself    
Ons begin hierdie aktiwiteit in die kerk, wanneer die kinders klaar op hulle blaadjies geskryf 
het, blinddoek jy elkeen en beweeg na die agterkant van die boilerroom.  Wanneer die 
kinders klaar die papiertjies in die vuur gegooi het process die leier die aktiwiteit en kry 
challenge 2 by die helper met hoed nr 2 op.

- Wanneer ek die dag tot bekering kom kan ek nie bly leef soos ek geleef het nie.

- Ons het in Fil 3:13 gelees “Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. 
Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe 
God my geroep het in Christus Jesus”

- Dit beteken dat ek my rug om my ou lewe en my sonde moet draai. Ek moet die KEUSE 
maak om agter Jesus aan te loop en te doen wat Hy wil hê en NIE meer wat EK wil hê nie.  
Ek moet amper blind word vir my ou lewe en net agter Jesus se stem aanloop.

- Skryf op jou papiertjie die sonde / goed in jou lewe wat jy gaan moet los wanneer jy Jesus 
volg.  Hou die papiertjie by jou totdat julle by die eerste punt kom.

- Aktiwiteit:
o elke span kry hulle gekleurde lappe as uitkenning vir die leier.  
o Daarna blinddoek die leier elke groeplid
o Die groep staan in ‘n ry en elkeen hou aan sy / haar maatjie voor hulle vas
o Die groepleier gaan die groep buitetoe neem terwyl hulle net die leier se stem het om op te 

fokus. 
o Die groepe kom agter die kerk by die boillerroom bymekaar, hier gaan ‘n vuur wees waarin 

die groeplede hulle papiertjies in kan gooi as die teken / simboliek van die keuse wat hulle 
maak.

- LEIER PROCESS DIE AKTIWITEIT:
o Met hierdie aktiwiteit wou ons aan julle wys dat jy jou rug op die sonde en jou ou lewe moet 

draai, en Jesus moet volg, met jou oë toe – geblinddoek vir die wêreld en net agter Jesus se 
stem aanloop, want dan alleen gaan jy hierdie pad saam met Hom veilig kan loop 

 CHALLENGE 2:  Neem jou kruis op en volg my:
Kry julle klip by die helper met hoed nr 2 op. Behandel dit hier met jou kinders kry dan 
challenge 3 by die helper met die hoed nr 3 op by die parkeerterrein.

- Aktiwiteit:  
o Hier gaan elke groep ‘n klip of iets swaar kry wat hulle vir die res van die aand saam met 

hulle moet dra.
o Elke groeplid moet ‘n beurt kry om dit te dra, al is dit net vir ‘n kort rukkie.

- LEIER PROCESS DIE AKTIWITEIT:

o ‘n Kruis is iets wat swaar is en nie maklik is om te dra nie.
o Nou wat beteken dit nou hier?
o Dit beteken dat dit nie altyd ‘n maklike pad is om Jesus te volg nie, want wat Hy wil hê moet 

belangriker raak as wat JY wil hê en doen.
o Dit beteken dat ek nie meer ‘n slaaf van die sonde is nie, maar ek word ‘n volgeling van 

Jesus. So dit wat verkeerd is in my lewe moet ek mee ophou en DIS nie altyd so maklik nie.



 CHALLENGE 3:  Sluit by ‘n kerk aan
Kry vir julle ‘n lekker spot op die parkeerterrein, kry ‘n skêr, sellotape en 4 swart sakke by die 
helper met hoed nr 3 op – as jy meer gebring het kan jy dit gebruik. Julle gebruik ook die 
besem wat jy gebring het hier.  Bou julle shelters en wanneer julle klaar gebou is en die 
aktiwiteit geprocess het – kry challenge 4 by die helper met hoed nr 4 op, en doen die 
aktiwiteit sommer daar waar julle nou buite is.

- Aktiwiteit:  Bou ‘n shelter as groep waarin almal kan inpas
- Benodighede:  skêr, cellotape, 4 swart sakke, besem (jy kan meer sakke bring as jy wil)
- Moenie die shelter ingewikkeld maak nie. Gebruik die besem as die middel en plak die sake 

om dit vas – die idee is amper soos ‘n indiaan tent.  Moenie dat die kinders te lank hiermee 
besig wees nie, want dis net deel van die aand se aktiwiteite, nie die groot ‘event’ nie.

- LEIER PROCESS DIE AKTIWITEIT:
o Die dag wanneer ek my hart / lewe vir Jesus gee is dit belangrik dat ek gereeld by ‘n kerk 

moet kom – maar hoekom?
o Onthou dat om kerk toe te gaan jou nie in die hemel gaan bring nie, maar dis die plek 

waar jy meer leer van Jesus en wat Hy wil hê dat jy moet doen.
o Baie van ons lees ons Bybel sonder om altyd te weet wat dit beteken, en dis hier in die 

kerk waar jy daarmee gehelp word.
o Hier is mense wat jou kan help met dit waarmee jy sukkel soos vrae vra en dinge wat jy 

nie verstaan nie.
o In die kerk help ons ook mekaar om warm vir Jesus te bly deurdat ons met mekaar kan 

deel wat ons geleer het, EN wat Jesus in jou lewe gedoen het. 
o Dit help ander kinders van God om vas te hou aan God wanneer dinge moeilik gaan, 

want as God een van Sy kinders help dan gaan Hy mos die ander ook help.
o En in die kerk is ons soos ‘n familie, ons help en ondersteun mekaar wanneer ons 

iemand nodig het wat verstaan waardeur ons gaan.
o Baie van ons praat van ons kerk – familie, en dis hoekom ons die shelter gebou het, want 

ons ‘bly’ as ‘familie’ saam in God se ‘huis’.



 CHALLENGE 4:  Gebed
Doen hierdie aktiwiteit buite – julle het ‘n emmer en stukke papier nodig wat julle by die 
helper met hoed nr 4 kry.  Wanneer julle die aktiwiteit klaar gedoen het en die leier dit 
geprocess het – kry challenge 5 by die helper met hoed nr 5 in die saal.  

- Aktiwiteit:  kinders vat stukke papier en rol papier balletjies daarmee
- die groep kyk hoeveel balletjies hulle almal saam in ‘n emmer gegooi kan kry
-  die emmer moet redelik ver van hulle af staan om dit nie te maklik te maak nie 

- LEIER PROCESS DIE AKTIWITEIT:
o Wat is gebed?
 Om met God te praat

o Hoekom is gebed belangrik?
 Dis kommunikasie met Hom – sodat ons ‘n verhouding met mekaar kan hê, want net 

soos ek met Hom praat, praat Hy ook met my in gebed

o Hoe gereeld moet jy bid?
 So gereeld as moontlik – MAAK tyd in jou dag om te bid

o Hoe moet jy bid?
 Soos jy met iemand wat jy liefhet sal gesels, deel jou hartseer en dinge wat jou 

bangmaak met Hom, maar ook dit wat jou gelukkig en bly maak
 Soos jy met ‘n goeie vriend of pa sal praat

o Waar moet jy bid?
 As dit moontlik is, op ‘n stil plek waar dit net jy en God is

o Wat is gebed NIE?
 Dis NIE soos die gooi van die papierballe in die emmer nie, hoop jy tref die target, en dis 

‘n vinnige aksie waaroor jy nie regtig dink nie.



 CHALLENGE 5:  Bybel lees
Hierdie aktiwiteit word in die saal by ‘n tafel gedoen.  Maak seker julle kry die instruksie vir 
die challenge 5 by die helper met hoed nr 5 op. Wanneer die aktiwiteit klaar is en julle dit 
geprocess het kan julle terug kerk toe gaan en daar vir die ander groepe gaan wag.

- Aktiwiteit: Vou ‘n Origami figuurtjie deur die instruksies te volg.

- LEIER PROCESS DIE AKTIWITEIT:
o As ek ‘n koek wil bak, wat het ek nodig? 
 resep, bestandele

o Hoekom het ek dit nodig? 
 anders gaan ek nie weet hoe om die koek te bak en hoeveel bestandele om te gebruik 

nie
 my koek gaan flop

o As ek Jesus wil volg het ek ook instruksies nodig – waar kry ek dit? 
 die Bybel

o As ek NIE die instruksies volg nie, wat gaan met my gebeur? 
 ek gaan nie weet wat Jesus van my wil hê nie 
 ek gaan nie weet hoe Hy wil hê ek moet leef nie 
 ek gaan weer terug wêreld toe en met die wêreld se dinge besig raak

o So is dit belangrik om Bybel te lees?


