
JEUG ALPHA – HEILIGE GEES NAWEEK
Gr 4-6  - SESSIE 2 – Die Heilige Gees : Ons lewe, Sy huis

SKIT

INLEIDING : Welkom of Nie

BENODIGHEDE :  klere, hoed, skoene, musiek wat blêr, remote, skoonmaakgoed (polish, lap)

Sit goed neer sodat kamer onnet lyk.  Sit lê bokse op vloer, opgefrommelde papier op die vloer en gestorte water op 
tafel.  Sit baseball hoed op en harde musiek wat blêr.  As kinders inloop, lyk deurmekaar en asof jy hulle nie verwag het 
nie.

Goeie môre, almal!  Is dit regtig Alpha vandag?  Hoe kon ek vergeet het?  Ek is so jammer!  Kyk net hoe lyk die plek.  Dit 
het ‘n skoonmaak nodig!

Eerste die musiek afsit.  Ek dink God sal teleurgesteld wees omdat ek daarna geluister het.  Sit musiek af.  Die TV afsit.  
Maak asof ek met remote afsit.  Tel goed op.  Ek dink my lewe het ‘n skoonmaak nodig.  Dit lyk asof daar baie sonde hier 
is.  Met julle hier wil ek dit wegsteek.  Ai, wat sal ek doen?

Leeraktiwiteit 1 :  Sy Huis in ons

BENODIGHEDE : Bybels

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 ligaam 
verheerlik.

Ons het gister geleer dat die Hielige Gees deel is van die 3 eenheid.  Daar is God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige 
Gees wie in ons bly.  Waarmee vergelyk ons die 3 eenheid?  (Eier, 3 dele en water 3 fases)

Ons het ook geleer dat die Heilige Gees in ons bly en met ons is.  In ons vers vandag, sê dit ons liggaam is Sy temple, of 
Sy huis.  As ons Jesus vra om ons sonde te vergewe, en ons draai weg van ons sondes en ons volg God, dan het ons die 
Heilige Gees wat in ons bly.  Hoe laat dit jou voel?  (Bang, goed, verward of asof jy smarties wil eet?)

As die Heilige Gees in ons bly, watter sort huis dink jy sal Hy in wil bly?  Sal Hy ‘n huis vol vullis wil hê, soos dit net-nou 
gelyk het?  Sal Hy ‘n huis vol sonde wil hê?  Nee!  Ef 4:30 sê ons moenie die Heilige Gees bedroef nie.  Dit beteken ons 
moenie Hom hartseer maak deur slegte keuses in die lewe nie.

So, hoe moet ons die huis van die Heilige Gees oppas?

LEERAKTIWITEIT 2 :  Die huiseienaar se handleiding

BENODIGHEDE : papier, potlode, groot papier

As jy op ‘n sekere plek bly, moet jy kies om volgens die reels van die huis / woonstel te bly.  Van die reels is : om jou huur 
/ huispaaiement betyds te betaal, om huis skoon te maak.  Om die toilet daar te los as jy trek (Hel al storie gehoor van 
iemand wat die toilet saamgevat het toe hulle getrek het.)  Of geen troeteldiere nie.



Lukas 10 : 27.  As ons dit doen, hoe sou dit lyk?  Hoe sou jy jou verstand oppas?  Jou liggaam?  Jou hart?  Jou buurman?

As die Heilige Gees huisreëls geskryf het, hoe sal die Heilige Gees wil hê dat jy Sy huis moet oppas?  Wat sal Hy wil hê 
moet jy doen?  Waarvan sal Hy wil hê moet jy van wegbly?

Kleingroepe van 3 of 4 in ‘n groep.  Deel papier en polode uit.  Laat hulle die reelseëls van die Heilige Gees neerskryf.  
Laat hulle die papier in kwarte vou sodat daar 4 blokke is en skryf in :  Aan die bokant van een blok, skryf VERSTAND.  In 
die 2de blok, skryf LIGGAAM.  In die 3rde blok, skryf HART.  In die 4de ANDER.  Laat hulle dink aan maniere hoe hulle 
elke deel kan versort in hulle lewens.  Hier is ‘n paar voorstelle vir verwysing.

VERSTAND :

1) Beskerm jou gedagtes van sonde.  Wees versigtig wat jy kyk op TV of internet.
2) Luister na musiek met goeie waarde.  Lees boeke wat Hom sal eer.
3) Omring jouself met goeie vriende, mense wat jou aanmoedig om die regte ding te doen.
4) Bestudeer God se Woord.

LIGGAAM :

1) Oefen
2) Eet gebalansseerde diet
3) Slaap genoeg
4) ‘n Bad / Stort nou en dan

HART :

1) Vra vir vergifnis van sonde
2) Bêre God se Woord in jou hart
3) Wees nederig en sag
4) Wees dankbaar

ANDER : 

1) Dink eers aan God, dan ander
2) Liefde is geduldig, vriendelik
3) Leef in vrede met ander (moenie baklei nie)
4) Vergewe mense as hulle iets aan jou gedoen het.

Gee geleentheid vir terugvoer.  Skryf op groot papier.

LEERAKTIWITEIT 3 : BOU SAAM

BENODIGHEDE : Gekleurde mense, kryte vir versiering.

Ons het vandag geleer dat die Heilige Gees in elkeen van ons bly, as Jesus ons Verlosser is.  Ons lewens is Sy huis.  Omdat 
God ons elkeen uniek maak, sal al ons huise nie dieselfde lyk nie.  Sy huis vir jou sal soos jy lyk.

Versprei patrone van gekleurde mense met kryte vir versiering.  Laat kinders hulle “mense” versier dat dit soos hulle lyk.  
Wanneer klaar, sit mense vas met hande (sit mense in ‘n huis vorm) Opskrif “sterker saam” of “ons lewens, Sy huis”

Sit waar kinders kan sien.  Lees Ef 2 : 21 -22



In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot ‘n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 
‘n geestelike huis waarin God woon.

Dit beteken ons is sterker saam as wat ons alleen is.  Ons noem dit die kerk. Nie ‘n gebou waarnatoe ons kom op ‘n 
Sondag nie, maar ‘n groep kinders vir God wat Hom saam eer.  Laat ons almal die Heilige Gees verwelkom in ons harte 
en lewens.  En saam, laat ons saamstaan om ‘n kerk te wees.


