
JEUGLES: Inleiding – Vrugte vd Gees     

1. Praise and Worship

2. Inleiding:

- In die Bybel lees ons baie van bome en van vrugte. Ons as christene word met bome vergelyk, 
en hoe ons leef met vrugte.

- Ons lees in Luk 6:44-45: 44.Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 
‘n mens mos nie vye nie, en van doringbos oes jy ook nie druiwe nie. 45.Die goeie mens bring 
die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die 
slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van 
oor.

- PPT slide 3-10: kom ons kyk gou of julle die volgende bome kan identifiseer:

- Hoe het julle geweet watter soort bome dit is? Deur na hulle VRUGTE te kyk!

- Soos die bome se vrugte vir ons sê watter soort bome dit is, so sê ons vrugte (hoe ons optree 
en leef) vir ander mense watter soort boom ons is (goed of sleg / aan wie ons lewens behoort)

- Tensy mense daarmee peuter deur eksperimente, kry jy piesangs aan ‘n peerboom of 
suurlemoene aan ‘n appelboom? NEE!! As jy ‘n boom goed versorg, genoeg water gee en 
regtig mooi na dit kyk, gaan die boom vir jou vrot vrugte gee? NEE!!

- Ons lees in Matt 7:17-18: 17.Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra 
slegte vrugte. 18.’n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie 
vrugte nie.

- In Gal 5 lees ons van twee soorte vrugte. Die vrugte van die vlees (wanneer my hart nie aan 
Jesus behoort nie) en die vrugte van die Gees (wanneer my hart aan Jesus behoort).

- Groepwerk: Leiers kom kry die blaaie met die bome op, penne en backingborde by my. 
Gesels gou in julle groepe en sit vrugte aan elke boom. Die slegte boom – slegte vrugte en die 
goeie boom – goeie vrugte (voorbeelde van goed wat jy doen wat jou vrugte wys)

 
- M.a.w. ons kan nie met die mond sê ons lewe behoort aan Jesus, maar alles wat ons doen en 

hoe ons leef wys die teenoorgestelde nie. As ons harte aan Jesus behoort dan sal ons lewens 
dit wys.

- Ons lees in Luk 3:8: Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

- Watter vrugte is dit?  Die vrugte van die Gees. Ons lees in Gal 5:22: Die vrug van die Gees, 
daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 
nederigheid en selfbeheersing. 

- Is dit maklik? NEE! Doen ons dit alleen? NEE! Nou wie help my daarmee? Die Heilige Gees!



3. Illustrasie met swartsak en trourok (vrugte van Gees en vrugte van vlees)

4. Vrugte van die Gees matching game:

Groepwerk:

Groepleiers kry matching games by my. Match die regte vrug van die Gees met die regte 
prentjie/gedrag

5. Prakties:

Groepwerk: 

Bespreek elke vrug van die Gees in julle groepe en besluit wat elkeen beteken en ‘n praktiese 
voorbeeld van hoe elkeen sal lyk.

6. Sluit af met gebed en deel selfone uit.

   


