
JEUGLES: Vrugte vd Gees- VREUGDE & VREDE   
                     
1. Praise and Worship

2. Ysbreker: Happy face musical chair

Elke groep kry n papier bord waarop’n “Happy Face” geteken is.  Kinders gee die “happy face” aan 
na die maatjie langs hom/haar en as musiek stop moet die persoon wat die “happy face” het uitsit.  
Daar sal ‘n “unhappy face” papier bord wees wat hy/sy dan voor hul moet hou wat uitgeval het.

3. Video Clip: https://youtu.be/_R6R62qUgIs

4. Vreugde/Vrede:

Vreugde en Vrede is amper dieselfde emosie maar tog verskil hulle ook van mekaar.  Die 
belangrikste ding wat julle moet onthou van vreugde en vrede is dat abei die ‘n emosie/gevoel is 
wat alleenlik deur die Heilige Gees binne julle geplaas word en geen omstandighede hoe sleg 
ookal kan die emosie/gevoel van julle af wegneem nie.   Jou vreugde vrede gaan nie afhang van 
jou besittings, aktiwitwite wat jy doen of persone in jou lewe nie. Die enigste manier om blywende 
vreugde en vrede te ervaar is om in ‘n verhouding met Jesus te hê. 

Vreugde 

      Baie van ons verwar vreugde en geluk.  Julle sien mens se geluk hang af van jou besittings, 
      aktiwiteite en persone in jou lewe.  Soos byvoorbeeld jy woon in ‘n mooi huis, jou ouers ry die 
      mooiste en duurste motor, jou ma koop vir jou al die brand name klere.  Dan voel jy gelukkig.  
      As jy nog vir die eerste rugby/netbal span gekies word of jy word na die “coolste” ou/meisie in die 
      skool se parties toe genooi is jy gelukkig.  Jou meisie/ou of vriende wat jy het maak jou gelukkig, 
      nie waar nie?  Wel al die goed kan in ‘n oogwink van jou weggeneem word en hoe gaan jy dan 
      voel.  Jy gaan nie meer gelukkig voel nie jou hart gaan stukkend wees en jy gaan alleen voel. En
      dus die verskil tussen vreugde en geluk, as die HG binne in jou Sy vreugde kom plaas dan kan jy 
      in al die moeilike situasies “cope”. 

      Die vraag vanaand is: Waar gaan soek jy vir vreugde?

      Storie oor die verlore seun : Luk 15:11-31, gaan ek nou vir julle in my eie woorde op n meer 
      modern wyse vertel.  Luister baie mooi daarna want jy gaan ‘n paar vrae in jou groep moet 
      beantwoord na aanleiding van die storie.

Vrae oor die Verlore seun:
1.  Hoekom dink julle wou die seun die plaas/woning verlaat?
2. Waar wou hy gaan soek vir vreugde?
3. Hoe dink julle het sy pa gevoel?
4. Het die seun vreugde gevind in sy uitspattige lewenswyse en om sy geld uit te gee?
5. Wanneer het die seun besluit om terug te gaan na sy pa toe?
6. Hoekom het die pa ‘n groot partytjie gehou toe die seun tuis kom?
7. Hoekom dink julle vertel Jesus die verhaal vir ons?
8. Wat dink jy sal vir jou vreugde kan gee?
9. Waar is die beste plek om te gaan soek vir die vreugde?



Samevatting:

So ons kan leer van die verlore seun se storie solank as wat ons vreugde in en op ander plekke 
as by God gaan soek gaan ons nooit vreugde vind nie. Ware vreugde kom van God en nie van dit 
wat jy besit nie.

VREDE
Ons lewe in ‘n baie moeilike tyd.  Ons almal het vrese en bekommernisse wat ons wakker hou in 
die aand.  Jy loop die heeldag met die naar gevoel op jou maag en weet nie hoe om daarvan 
ontslae te raak nie. Dit steel ons vrede.  As kinders van God is dit nie hoe Hy wil hê ons moet leef 
nie.

Filippense 4:6-7 - Moet oor niks besorg wees nie [moenie worry nie], maar maak in alles julle 
begeertes [dit wat julle pla], deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. [maw 
gaan na God , praat met Hom en vertel Hom presies hoe jy voel dit wat jou bang maak en jou laat 
stress].  En die VREDE van God sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Ek gaan nou elke groep vrae om een ding te gee wat julle laat vrees/bekommerd of stress oor.  Ek 
gaan dit op die wit bord skryf.

Ek gaan ‘n blikkie koeldrank hê en die kinders verduidelik dat ons lewens is soos die blikkie 
koeldrank.  Elke keer as hulle sê wat hulle bang maak, laat stress of worry gaan ek die blikkie 
skud.  Wat gebeur as ek die blikkie nou gaan oopmaak?  Die koeldrank gaan uit die blikkie spuit , 
nie waar nie?  Ons het opgehoopde vrese,stress en bekommernisse wat ons wil laat bars van 
binne.   God sê egter in Sy woord bring jou bekommernisse na my.  So elke ding wat op die bord 
is gaan ek vir Jesus gee en dan gaan ek elke keer teen die blikkie kap.  Dan gaan ek die blikkie 
oopmaak.

Samevatting:

Die vraag vanaand is GLO jy regtig dat God weet wat Hy doen.  Want die meeste van ons vrese 
en bekommernisse wat ons in ons binneste laat opbou is omdat ons nie meer GLO dat God 
inbeheer is van ons situasies nie. Ons GLO nie meer God is lief vir ons en wil net die beste vir ons 
hê nie.  Vanaand sê God eerstens vir jou Hy sien jou raak en Hy weet waardeur jy gaan en Hy is 
baie lief vir jou.  Hy vra jou om al jou vrese/bekommernisse in gebed na Hom te bring en by Hom 
te los.  Dan gaan Hy die HG stuur [raak jou lewe aan soos ek teen die blikkie getik het] om jou 
blywende VREDE in jou binneste te gee.

5. Sluit af met gebed en deel selfone uit.



ANTWOORDE OP VRAE

1. Hy het nie meer vreugde gehad in dit wat hy elke dag gedoen het nie.
2. In die stad waar daar geld, glamour,partytjies en baie vriende was.
3. Die pa was baie hartseer dat sy seun nie meer vreugde by hom het nie en dit op ‘n ander plek 

wou gaan soek. [let wel hy was nie teleurgestel in sy seun se besluit nie] 
4. Ek glo in die begin was hy GELUKKIG [verskil tussen geluk en vreugde],maar toe die geld en 

vriende en al die besittings weg is was hy alleen en hartseer.
5. Toe hy NIKS meer gehad het nie en honger en dors was en toe hy besef dat hy het ‘n pa en ‘n 

huis waarheen hy kon terug gaan.
6. Hy was so bly dat sy seun weer terug na hom toe gekom, het waar hy hoort, en dat die seun se 

lewe gespaar was dat hy almal genooi het om te kom feesvier.
7. Om ons te vertel dat ware vreugde net by Hom te vind is en nie in besittings en mense nie.
8. Om my verhouding met Jesus te herstel en nouer met Hom saam te leef.
9. In God se woord en ‘n verhouding met Hom.  Om jou te omring met christen vriende en gereeld 

samekomste  soos EPIC by te woon.


