
JEUG GEBEDSAAND: Herlewing
INSTRUKSIES:

Vir die eerste 3 sessies gaan elke groep in ‘n lokaal in waar die leier die groeplede deur die 
verskillende sessies begelei.  Hierdie is baie persoonlike sessies, so die leier verduidelik net vir 
die kinders wat hulle moet doen, en dan doen elke groeplid dit op hulle eie.  Die groepleier vra 
glad nie vir terugvoer nie, maar moet ASB oplet en baie sensitief wees vir die kinders se gemoed 
op hierdie een.  As enige kind ontsteld is, of individuele gebed nodig het, kom roep asb vir 
Annatjie, Les of Andre om die kind uit die groep te neem en te bedien. Jy as leier bly by jou groep 
en bedien nie self die kind nie, want die res van die groep het jou nodig.

SESSIE 1:  Sondebelydenis Hierdie sessie is presies wat dit sê – belydenis 
van sonde.  Enige iets wat skeiding maak 
tussen hulle en God.  1 Joh 1:9 sê dat as ons 
ons sondes bely, Hy (God) getrou en regverdig 
is, om ons die sondes te vergewe en ons van 
alle ongeregtigheid (sonde), te reinig. Laat die 
kinders ‘n stilgebed doen waarin hulle hul 
sondes belei en die versoening van Jesus se 
kruisdood ontvang.

SESSIE 2:  Negatiewe woorde Skryf negatiewe woorde wat ander oor hulle 
gespreek het op ‘n papier neer,  bid daaroor, 
en skeur dit op.  In Matt 16:19 sê Jesus vir 
Petrus dat wat ons ookal op die aarde bind, in 
die hemel gebind sal wees.  So die kind breek 
in die gees hierdie negatiewe name en woorde 
soos hy/sy dit opskeur.

SESSIE 3:  Vergifnis

Kan elke leier asb vir my klippies saambring vir 
elke kind, asook ‘n glashouer met water in om 
tydens hierdie sessie te gebruik

God het jou nou vergewe vir wat JY gedoen 
het, en jy het nou negatiewe dinge oor jou 
lewe gebreek,  nou is dit tyd om ander te 
vergewe – vir fisies of emosionele seerkry.  
Gooi ‘n klippie in die water, en soos dit afsak 
na onder, spreek jy daai persoon vry, soos 
Jesus jou vrygespreek het – Jesus sê in 
Matt 6:12,  dat ons ander moet vergewe soos 
God ons vergewe – dis ‘n opdrag van God!

SESSIE 4:   ‘Do something’ uitdaging

Na hierdie 3 sessies beweeg julle in kerk in.  Daar gaan ons vir julle die liedjie “Do something” 
speel.  Ons het nou eers by onssself begin, en onsself skoongemaak voor die Here, en op onself 
gefokus, nou is dit tyd om bietjie wyer te beweeg, weg van ons af.

Die liedjie is ‘n uitdaging vir ons om op te hou op onsself fokus, vir onself jammer voel, en om iets 
te begin DOEN.  Ons gaan nou op 3 areas van DOEN fokus.  Elke groep gaan nou by ‘n tafel in 
die saal sit, daar is papiertjies en penne op die tafel.  Julle as groep gaan gesels en sê wat 
ELKEEN om die tafel kan DOEN op die volgende ‘vlakke’: 

Daar is voorbeelde op die mure geplak wat julle as riglyn kan gebruik (groepleiers moet asb hier 
leiding gee, en weereens baie sentitief wees – roep een van ons  as julle hulp met ‘n kind nodig 
het asb).



- In JOU Familie
- In die Skool
- In jou Gemeenskap 

Elke kind neem ‘n blaaitjie en skryf daarop neer wat hulle op elke vlak gaan DOEN, en gaan plak 
dit in die kerk onder die afdelings familie, skool, gemeenskap.  Dan bid julle as groep saam 
daaroor. (laat die kinders dit ook vir hulle op die uitdeelstukke neerskryf en probeer asb seker 
maak dat hulle dit saamneem huistoe.)

Voorbeelde:   laat die kinders baie prakties, maar ook realisities wees.

- bid;  
- staan op vir kinders wat geboelie word; 
-  trek alleenlopers in jou groep in;  
- wys Jesus se liefde vir die wat eensaam en alleen is; 
- gaan winkel toe vir iemand wat siek / oud is, sonder om iets terug te verwag; 
- volunteer by die kindersopkombuis op donderdaemiddae na skool by die kerk;  
- woon die jeuggebedsgroep op ‘n Sondagaand by en kom bid saam vir ons jeug
- volunteer by die vakansieprojek
- volunteer by die sopkombuis kerspartytjie
- help ander waar jy kan, al kry jy niks daaruit nie
-  help iemand met huiswerk wat sukkel as jy goed is in ‘n vak en hulle sukkel
- wanneer dit sleg gaan met iemand, luister na hulle – wees vir hulle ‘n oor
-  staan op vir wat verkeerd is – om die regte ding te doen was nog NOOIT die verkeerde ding 
nie!!
- vertel ander van Jesus
-  ondersteun die mense om jou – familie, vriende, ens
- raak betrokke êrens waar jy ‘n verskil kan maak

SESSIE 5:   Baniere

Wanneer julle hiermee klaar is gaan julle terug na die tafel toe en maak ‘n banier vir julle groep vir 
Vrydagaand se prayer walk (dis een van die dinge wat ons vir die gemeenskap kan doen)

SESSIE 6:  Herlewing

Wanneer julle banier klaar is, bly om die tafel sit en bid vir herlewing onder ons jeug.  Herlewing is 
wanneer die Heilige Gees kom en jou hart weer aan die brand steek vir God.  Dis wanneer Hy jou 
van binne verander en weer nuutmaak sodat jy weer ‘n passie vir God en vir verlore siele het.

Versies wat julle kan gebruik om wanneer julle bid vir herlewing:

-  Ps 80:20
-  Ps 85:7
-  Ps 51:12
-  Ps 119:107
-  Jes 57:15
-  Ef 5:14



  


