
JEUGLES: Vrugte van die Gees - Geduld en Selfbeheersing

1. Praise and Worship

2. Instruksies vir die aand:

- Ons gaan na Praise and Worship na die saal beweeg vir ons ysbreker.
- Elke leier kom kry hulle toerusting vir die aand by ons in die kombuis.
- Hierdie ysbreker het die potensiaal om chaos te veroorsaak so leiers hou asb ‘n streng oog oor 

jou kinders.
- Wees asb aktief betrokke by die ysbreker om chaos te voorkom.
- As hierdie ysbreker sonder chaos kan verloop is daar nie ‘n beter een vir hierdie les nie.
- Ek gaan julle 30 min vir die ysbreker gee, wanneer die tyd om is gaan julle terug kerk toe vir 

die process daarvan.

3. Ysbreker: Geviesde LEGO 

- Elke groep gaan ‘n blok ys kry waarin ‘n klomp LEGO blokkies en mannetjies gevries is.
- Julle moet die ys gesmelt kry om die blokkies en die mannetjies te kan gebruik.
- Jule mag NIE die ys onder enige omstandighede gooi of onder water sit om dit te laat smelt 

nie, so julle moet kreatief raak.
- Wanneer die ys gesmelt is moet julle die blokkies gebruik en ‘n vervoermiddel bou wat twee 

LEGO mannetjies kan vat, op die grond kan ry, vlieg of onder water.
- Julle het 30 min vandat julle die gevriesde LEGO kry totdat die ys gesmelt en die 

vervoermiddels gebou is.
- Die oomblik wanneer julle klaar is gaan sit julle in die kerk en wag met julle vervoermiddel vir 

die ander groepe.

4. Process die Ysbreker

- Hoe moeilik was dit om die ys gesmelt te kry?
- Was julle met tye gefrustreerd gewees?
- Was daar ‘n tyd toe julle net die ys op die grond wou stukkend gooi om by die LEGO uit te 

kom?

5. Vrugte van die Gees:

Kom ons kyk bietjie na wat tydens die speletjie gebeur het. Ons is op die oomblik besig met die 
Vrugte van die Gees – watter vrugte het julle vanaand nodig gehad om hierdie uitdaging te kon 
klaarmaak? Geduld en Selfbeheersing.

 Vraag: Wat is geduld nou weer? 

Antwoord: Geduld is om te wag vir die regte tyd – sonder om te kla. Die regte tyd is God se tyd. Dis 
die vermoë om aan te hou en uit te hou – selfs onder moeilike omstandighede – met ‘n positiewe 
verwagting dat dinge gaan uitwerk en beter word.

 Vraag: Wat is selfbeheersing nou weer? 



Antwoord: Selfbeheersing is om beheer oor jou eie gedrag te hê

 Vraag: Was die omstandighede rondom hierdie speletjie maklik gewees?  

Antwoord: Nee, dis winter en ek het van julle verwag om ys in hierdie koue te laat smelt, en dan het 
julle ook net 30min gehad om dit te laat smelt en iets uit die LEGO te bou.

 Vraag: Het almal dieselfde idees gehad oor HOE om die ys te laat smelt, of HOE om die 
vervoermiddel te bou? 

 Vraag: Hoe het dit julle laat voel en laat optree? 

Antwoord: Daar is ‘n klomp van julle met verskillende idees oor HOE om dit te doen, wat van julle 
dalk baie geïriteer het en dan ongeduldig en kwaad laat raak het. Van julle het dalk besluit om nie 
verder deel te neem nie, want julle stem nie saam met dit wat die groep doen nie en julle gevies.

Geduld en selfbeheersing met die mense om jou

Jy sien, dis maklik om geduld met die mense om jou te hê terwyl dinge JOU ‘way’ gaan en op jou pas 
gebeur, m.a.w. wanneer die omstandighede maklik is. Die ‘trick’ van geduld wat oorspoel in 
selfbeheersing is wanneer dinge NIE jou ‘way’ gaan nie, en NIE op jou pas gebeur nie, en DIS 
wanneer hierdie twee vrugte regtig saakmaak en wys – of NIE wys nie!

In ons huis het ons ‘n ‘motto’, en die se naam is GENADE!! Genade met mekaar se verskille, 
andershede, swakhede, sterkpunte en die pas waarteen ons dinge doen, want ons is verskillend en 
dis ok. Die ‘probleem’ met dit alles kom wanneer die omstandighede moeilik raak – dis winter en ons 
moet ys gesmelt kry, en ons het net 30 min om dit te doen!! DIS wanneer dinge REGTIG saakmaak, 
NIE wanneer dit goedgaan nie!! Hierdie soort geduld kom NIE uit onsself nie, dis iets wat net die 
Heilige Gees vir jou kan leer en kan gee.

Geduld met God:

Ooo, wat sê tannie nou, geduld met God!! Mens kan mos nie ongeduldig met God raak nie! Kan 
mens???

Natuurlik kan ons, en doen ons. Ons raak ongeduldig wanneer ons oor iets bid en dit gebeur nie 
dadelik nie, of nog erger, dit gebeur nie soos ONS dit wil hê nie. Dan raak ons kwaad vir God en baie 
van ons besluit selfs dat om die pad saam met God te stap nie meer die moeite werd is nie.

Ek wil julle vandag ‘n groot geheim vertel……… weet julle dat God alsiende, alwetend en 
alomteenwoordig is??? Wat betekend dit vra jy???? Dit beteken dat Hy alles sien, alles weet en orals 
gelyk kan wees, so die vraag is nou……… wie weet wat die beste vir jou is, jy of God???

Ek dink ons is slim genoeg om dit ‘uit te figure’!!!

Geduld beteken om op God te wag onder moeilike omstandighede, omdat ek WEET dat HY die beste 
weet, weereens is hierdie ‘n vrug wat NET die Heilige Gees vir jou kan leer en jou mee kan help.

6. Afsluiting:



Jy weet vanaand daar waar jy sit waar jy staan met die vrugte van geduld en selfbeheersing – of jy 
tantrums gooi wanneer dinge nie jou ‘way’ gaan nie. Ons gaan so paar minute tyd gee waar jy vir die 
Heilige Gees kan vra om jou te help met hierdie twee vrugte en jou te leer om geduld en genade met 
die mense om jou te hê, en God te vertrou, geduld met Sy wil en tydsberekening te hê.

   


