
JEUG ALPHA – HEILIGE GEES NAWEEK
Gr 4-6  - SESSIE 1 – Die Heilige Gees raaisel?

INLEIDING:  

Terwyl jy die volgende vrae vra wees eerste om jou hand op te steek om kinders aan te moedig om deel te neem.  
 Wie het al iets verkeerd gedoen?
 Wie het al jammer gevoel oor wat hulle verkeerd gedoen het?
 Wie was al dapper wanneer hulle bang kon wees?
 Wie het hulp nodig om die regte besluite te neem?

As jy ja geantwoord het op enige van die vrae, het jy ‘n bietjie hulp van die Heilige Gees nodig.  Die Heilige Gees?  Wie is 
die Heilige Gees?  Wat doen die Heilige Gees?  Is dit ‘n eier?  Kom dit van ‘n hoender af?  Is Hy soos water?  Is Hy soos 
die wind?  Miskien het jy al gehoor dat die Heilige Gees met al hierdie dinge vergelyk word.  Hoe kry mens die Heilige 
Gees?  Gaan Hy vir jou “superpowers” gee?  Ek wou nog altyd ….  Vanaand gaan ons meer van Hom leer en uitvind.

LEERAKTIWITEIT #1 – Die HEILIGE GEES:  Soos ‘n eier, water of wind?

BENODIGHEDE:  
 Eier
 Bak
 Handdoek vir hande
 Deurskynende koppie of bottel
 Ysblokkies

Reg, on sweet Wie God is.  Hy het ons gemaak.  On sweet wie Jesus is.  Hy het ons verlos.  So, wie is die Heilige Gees?
Ons het al gehoor dat God drie persone in een is.  God die Vader, die Seun, Jesus en die Heilige Gees.  Hoe verduidelik 
ons dit?  Die eier het drie dele.  Daar is die dop, die eiergeel en die eierwit.  Dit het drie dele, maar is nogsteeds net een 
eier.

Ons kan ook water gebruik.  Daar is water in vloeistof vorm (gooi uit of drink), daar is water in vaste vorm wat on sys 
noem (wys ysblokkies) en dan kry ons ook water in ‘n gas wat ons waterdamp noem.  Dit is die stoom wat die spieël 
opwasem in die badkamer as dit warm is as ons bad of stort.
Jy mag miskien ook al gehoor het dat die Heilige Gees soos  wind is.  Die wind kom en gaan soos dit wil, maar ons sien 
nie die wind self nie.  Ons sien die wind se effek as takke van ‘n boom swaai in die wind of wanneer die blare van ‘n 
boom waai of as mamma se wasgoed waai in die wind.  Jy kan nie die Heilige Gees sien nie, maar jy sien die effek van die 
Heilige Gees in mense se lewens.  God is drie persone in een.  Ons verduidelik dit deur ‘n eier of water te gebruik.  Maar 
Hy is nie soos ‘n eier, water of die wind op enige ander manier nie.  Hy is ‘n raaisel.  Hy is soos niks wat ons ken nie.  Ons 
kan Hom nie teken nie, ons kan Hom met niks vergelyk nie.  MAAR ons kan Hom vertrou en ons kan weet dat Hy goed is.  
So as die Heilige Gees so moeilik is om te verstaan, wat weet ons van Hom?



LEERAKTIWITEIT #2:  BREEK DIE KODE ( Klein Groepe)

BENODIGHEDE:
 Bybels (een vir elke span)
 Potlode
 Blaai met oop spasies vir elke span

Deel kinders in klein groepe.  Daar moet 3 kinders in ‘n span wees.  Die Leser, die een wat INVUL en die een wat 
TERUGVOERING gee.

Verduidelik vir elke kind wat sy/haar rol is en die belangrikheid daarvan dat hulle saam werk as ‘n span om die raaisel te 
ontsyfer.

1.  Wie is die Heilige Gees?  Jesaja 9 : 5b

……………………. Raadsman, ………………… God, ……………… Vader en  ………………………..

2.  Hoe kry ons die Heilige Gees?  Handelinge 2 : 38

…………. julle en laat elkeen gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal 
die ……………………as gawe ontvang.

3.  Waar bly die Heilige Gees?  Johannes 14: 16 – 17
Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die 
………………….. van  ………………….. . Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken 
nie.  Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle ………………… en in julle sal wees.

4.  Wat doen die Heilige Gees in ons lewens?  Handelinge 1 : 8

Maar julle sal ……………. ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem 
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die …………………… van die wêreld.

5.  Wat doen die Heilige Gees in ons lewens?  Johannes 14 : 26

en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles ……………….. en julle 
……………… aan alles wat Ek vir julle gesê het.

6.  Wat doen die Heilige Gees in ons lewens?  Johannes 14 : 27

……………………….. laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek vir julle.  Julle moet nie ……………….  wees nie,  en julle moet nie 
…………… wees nie.

7.  Wat doen die Heilige Gees in ons lewens?  Johannes 16 : 8

En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld ………………….. is aan sonde.



8.  Wat doen die Heilige Gees in ons lewens?  Galasiërs 5 : 22 – 23

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, ………………, geduld, …………………… , goedhartigheid, 
getrouheid, ……………………. en selfbeheersing.

9.  Wat doen die Heilige Gees in ons lewens?  1 Korinthiërs 2 : 11b

So ook ken niemand die verborge dinge van ……………. nie, behalwe die ……………… van God.

Gee tyd vir kinders om te werk in groepe.  Help indien nodig.  Gaan oor almal se gevolgtrekkings.  Laat die wat 
antwoorde gee, elke vraag en antwoorde lees.  Verduidelik waar nodig.  Prys hulle as hulle klaar is.

LEERAKTIWITEIT # 3 – MOENIE DIE EIER LAAT VAL NIE (onthouvers speletjie)

BENODIGHEDE:
  Plastiek eier (hardgekookte eier)
 Lepel (een vir elke kind)
 Jes 9 : 6b op ‘n poster wat groot genoeg is vir kinders om te sien

o Oefen Jes 9 : 6b ‘n paar keer.  Verduidelik hoe daar na Jesus verwys word as God en die Heilige Gees (Drie eenheid)

o Deel kinders in 2 groepe.  (Eiers en Hoenders)  Elke span in 2 gedeel.  Oorkant mekaar in reguit lyn.

o Demonstreer balanseer van eier op ‘n lepel.  Loop na spanmaat aan oorkant wat eerste is.  Sê Bybelvers en gee eier 
versigtig oor.  Een wat eier ontvang loop na ander kant van die kamer en sê vers en gee vir volgende persoon in ry.  
As eier val, tel vinnig op en gaan aan.  Gaan tot almal ‘n beurt kry.  Die eerste span wat almal sit is die wenners.  
Speel weer as daar tyd oorbly.


