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1. Praise en Worship / Worship Opener

2. YSBREKER:
 
Die groepies op verhoog deel in twee groepe -hulle gaan die toeskouers speel.  Die groepies onder 
verhoog deel in twee groepe hulle gaan die spelers wees.  Ek gaan vir hulle ‘n ballon gee waarmee 
hulle sokker moet speel die eerste span wat 2 goals aan teken wen.

Die groepe op verhoog moet mal gaan en vir hulle team skreeu om te wen.

3.  PROCESS YSBREKER:

Is dit nie so dat as ons na die springbokke game gaan kyk dan spring ons   op en af op ons stoele en 
swaai ons hande en self die SA vlag in die lug.Of as ons na Bobbie van Jaarsveldt se konsert toe gaan 
dan sing ons klip hard saam met hom en ons gooi ons hande in die lug en dans amper ons heupe uit 
lit uit.  Dan is ons nie skaam vir die persoon langs jou nie jy leef jou uit.  Nou is die groot vraag WAAROM 
as dit by Jesus kom dan wil ons soos ‘n skilpad terug kruip in ons dop en ons is skaam vir die maatjie 
langs jou.
     
Kom ons skaam ons nie vanaand vir ons SUPER HERO Jesus nie kom ons sing en dans vir Hom net 
soos jy met jou aardse hero’s sou doen.
            

4. PRAISE EN WORSHIP:
    
Het julle geweet om te praise en te worship is ‘n vorm van gebed?  Baie kere het ons nie woorde om 
vir God te sê hoe “amazing” Hy is en hoe groot Hy is nie.  Of as jy hartseer en alleen en bang voel 
het jy ook nie altyd iemand by jou om mee te praat nie, maar weet julle wanneer jy so voel sit 
geestelike musiek aan, maak jou oë toe en konsentreer op Jesus en op elke woord wat jy sing.  As jy 
dit doen is dit so goed  soos ‘n gebed.  As jy dit bedoel wat jy sing sal jy voel hoe die Heilige Gees 
kom en  jou baie beter laat voel.
    
As ons praise is dit die gedeelte wat ons God se naam groot maak en dankie sê vir wie Hy is en vir 
ons doen.  So hier kan ons lekker hard sing en lekker saam dans dus ‘n feestelike, joyfull 
geleentheid.  

 King of Majesty
 Shackles 

In julle groepies  skryf ‘n paar woorde wat vertel hoe dankbaar en amazing God vir jou is.  Op 
verhoog is mandjie met balonne waarin jy die briefies kan gooi want ons gaan nou “celebrate”/fees 
vier.

 Glory
 Hoe kan ek stil bly



  Skoon maak …..

  Kinders sit gou in hul groepies.  Om te Worship is wanneer ons begin rustiger raak en die musiek 
raak ook rustiger dus regtig tyd tussen jou en die Heilige Gees.  Jy moet toelaat dat die Heilige Gees 
met jou kom werk in die tydjie. Ek glo egter dat voor ons met worship begin ons eers  moet skoon 
maak voor God want God kan nie met jou kom werk of aanraak as daar dinge is wat jou nou pla nie.
So in julle groepe skryf gou op ‘n papiertjie wat dit is wat jou pla en watter sonde daar is wat tussen 
jou en God is dan gaan gooi julle die stukkie papier in die drommetjie voor die kruis op die verhoog 
dan gaan ons as gebed die liedjie Lord I need You sing en direk na dit gaan ons oor in worship.  Ek 
wil ASB mooi vra vanaand moenie kom narre wees en jou maatjie langs jou se aandag aftrek nie.  Jy 
weet nie of hy/syvanaand smag na ‘n aanraking van die HG nie.  Moenie die persoon se seën kom  
steel nie.  Ek vra mooi om net vir die volgende 10 minute ERNSTIG te wees met God. As julle die 
woorde ken maak jou oë toe en sien God op Sy troon sit en jy staan voor Hom en sing alleen vir 
Hom.  Enige een van julle wat voel julle wil gebed hê gaan net na jou groepleier tydens worship of bly 
na EPIC agter.

 Lord I need You

Worship
    
     * Here for you
     * 10 000 reasons
     * Leef in my

5. SLUIT AF MET GEBED EN KRY JULLE SELFONE


