
1

JEUG: Familie Funaand 3
1. Praise en Worship       

2. YSBREKER 1: Die Verlore skaap

- Kyk videoclip van die verlore skaap
- Vraag in die groepies: Wat beteken hierdie gelykenis vir my en jou, vandag nog?
- Daar is ‘n verlore skaap vir elke groep weggesteek, gaan soek dit, maar jy mag NET julle 

skaap terugbring, so maak seker julle bring die een terug met julle nommer agterop (as 
hulle die verkeerde een terugbring moet die leier hulle terugstuur en NIE die skaap aanvaar 
nie, hulle moet dit terugsit waar hulle dit gekry het en julle groep s’n verder soek)

3. YSBREKER 2: Josef se mooi jas

- Kyk videoclip oor Josef se jas
- Vraag in die groepies: Hierdie lyk na ‘n wrede nare verhaal, maar weet julle dat dit 

deel van God se plan was om Sy volk te red? Wie kan dit verduidelik?
- Elke groep kom haal ‘n pakkie gems, backing borde vir elke kind, en ‘n prentjie van Josef 

se jas vir elke kind.
- Die kinders kies vir hulle elkeen ‘n gem, sit die backboard en prentjie op hulle koppe en 

probeer die jas inkleur.

4. SPELETJIES 1:  Pass the parcel

- Elke groep staan in ‘n sirkel, die groepe kry elkeen hulle eie boksie waar in ‘n Bybelversie is 
wat opgeknip is

- Wanneer die musiek begin speel word die boksie aangegee, wanneer die musiek stop moet 
die kind wat die boksie vashou EEN woord uithaal en op die vloer voor die groep neersit. 
Soos die woorde bykom moet die kinders wat ‘uit’ is solank probeer om die Bybelvers 
aanmekaar te sit.

- As almal al uit is en daar nog woorde oor is kan almal weer in die groep inkom totdat die 
boksie leeg is

5. SPELETJIE 2: ABC van Bybelse waarhede

- Elke groep kry ‘n blaai met die ABC op – by elke letter van die alfabet moet hulle probeer 
om iets neer te skryf wat hulle uit die Bybel geleer het. 

- NIE Bybelverhale of karakters se name nie, noem dit amper “Bybel lesse” wat hulle geleer 
het.

6. SPELETJIE 3: Bybelkopkrapper – Raak wys

7. SPELETJIE 4: Bybelkopkrapper – Name van Jesus 1


