
JEUG ALPHA – HEILIGE GEES NAWEEK
Gr 4-6  - SESSIE 3 – HELP MY OM HOM TE VIND

LEERAKTIWITEIT #1 – BOU OP ONS FONDASIE

BENODIGHEDE:  Bokse

AANWYSINGS:  Gebruik dit saam met die vorige 2 lesse.  Lees die volgende “vul die oop spasies in”.  Laat kinders hande 
opsteek .  As reg voltooi, gee blok.  Gee kinders ‘n blok vir elke blok ingevul.

1.  Die Heilige Gees is deel van die die drie eenheid.  Daar is drie dele : Die Vader, ………………………… (die Seun) en die 
Heilige Gees.

2. Soms vergelyk ons die Heilige Gees met ‘n ……….. (eier) of water in drie fases.  God is drie persone in een, maar Hy is 
glad nie soos ‘n eier of water nie.

3. Ons kry die Heilige Gees deur ,……………………. (belydenis) van sonde.
4. As ons Jesus aanvaar en Sy geskenk aan die kruis, dan maak die Heilige Gees ‘n huis in ………. (ons)
5. As die Heilige Gees deel is van ons lewens, doen Hy ‘n klomp dinge.  Hy ……………………………. (gee ons moed om te 

vertel van Jesus), Hy …………. (leer) ons, Hy ………………… (gee vrede) en Hy …………………. (oortuig ons van sonde)
6. Die vrugte van die Gees is ………………(liefde), vreugde, …………….(vrede), geduld, …………………..(goedhartigheid), 

vriendelikheid, sagmoedigheid,  ………………..(getrouheid) en selfbeheersing.
7. Ons kan die Heilige Gees …………………(hartseer) maak deur verkeerde keuses wat ons maak
8. Luk 10 : 27 sê ons moet die Here ons God liefhê met ons hele …………… (hart) met ons siel, met ons ……………. (krag) 

en verstand.
9. As ons God liefhet soos Hy ons vra, sal ons ook ons  …………………… (naaste) liefhê soos onsself.
10. Die kerk is nie ‘n gebou waarnatoe ons Sondae gaan nie.  Dit is kinders van God wat almal die ………………… (Heilige 

Gees) in hulle lewens het.

LEERAKTIWITEIT #2:  HELP MY OM HOM TE VIND!

BENODIGHEDE:  Legkaart

Steek die legkaart stukke weg.  Kinders soek totdat elkeen ‘n stukkie kry.  Elkeen soek dan hulle maat wat die pasmaat 
vir hulle legkaartstuk het.  

Ons leer elke dag van die Heilige Gees, maar Hy is nogsteeds ‘n geheim.  Kom ons ontsyfer die raaisels en soek die 
leidrade.  Ek het vrae en antwoorde weggesteek.  Elkeen moet ‘n legkaartstuk kry.  As jy ‘n stuk kry, kry jou maatjie wie 
se stuk pas op joune.  Lees die vraag en antwoord saam.  Ontsyfer dan wat daar staan sodat ons almal dit kan verstaan.

Laat ons begin met die die ontsyfer van wie en wat die Heilige Gees is.

As ons iets uitvind, skree ons almal tegelyk :  DIS HY!!!



LEGKAARTE:

1.  Hoe kan ons meer leer van God?

“en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan 
alles wat Ek vir julle gesê het.”  Joh 14 : 26

2.  Hoe kan ons weet wat om te sê?

“Wanneer julle julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle julle nie bekommer oor hoe of 
waarmee julle julle gaan verdedig of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat 
gesê moet word.”  Luk 12 : 11 – 13

3.  Jesus het vir ons ‘n geskenk gelos.  Wat was dit?

“As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer!  Hy sal 
die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”  Luk 11 : 13

4.  Hoe sal ons weet waarheen om te gaan?

“Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.”  Joh 16 : 13a

5.  Hoe kan ons vir ander van God vertel?

“Maar julle sal krag 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 uithoeke van die wêreld.”  Hand 1 : 8

6. Hoe kan ons vrede hê in die wêreld?

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle.  Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee 
nie.  Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”  Joh 14 : 27

7.  Hoe vertel ons vir ander van Jesus?

“Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig , nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die 
kragtige werkindg van die Gees.”  1 Kor 2 : 4

8.  Waar kom vreugde en vrede vandaan?

“ Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe 
sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.”  Rom 15 : 13

9.  As ons ons hoop in God stel, stel Hy ons teleur?

“en die hoop beskaam nie, want God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat  Hy aan ons 
gegee het.”  Rom 5 : 5

10.  Hoe kan ons geloof in Hom sterker word en groei?

“Ek bid dat Hy deur Sy Gees uit die rykdom van Sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word.” 

Efes 3 : 16



LEERAKTIWITEIT # 3 – LOODGLASKUNS

BENODIGHEDE:

  Prente van loodglas vensters
 Raam vir loodglasvensters
 Blokkies “tissue papier”
 Contact
 Skêre
 Klaargemaakte  voorbeeld

Loodglasvensters word al duisende jare gemaak en versier baie kerke.  Party vertel ‘n bybelstorie.

Vandag het ons lig geskyn op  dinge wat die Hielige Gees in ons lewens doen. Hy leer ons, gee woord, help ons om regte 
besluite te maak, gee ons vreugde, vrede en hoop en maak ons sterker.  As jy ‘n venster moet maak om die Heilge Gees 
te beskryf, wat sal dit wees?  ‘n Hart, ‘n duif, woorde soos Hoop, Liefde, Vreugde of ‘n persoon (huis van die Heilige 
Gees).  Jy kies?  Kom ons spring aan die werk.


