
JEUGLES: Vrugte vd Gees- VRIENDELIKHEID/GOEDHARTIGHEID   
                     
1. Praise and Worship

2. Wat is definisie van Vriendelikheid en Goedhartigheid:

Voor ons die ysbreker kan doen kom ek vertel julle eers net weer wat Vriendelikheid/kindness en 
Goedhartigheid/Goodness is.  Dit sal vir julle dit makliker maak om die ysbreker te kan doen.  

Nou vriendelikheid en goedhartigheid is soos ‘n tweeling van die vrugte van die Gees want hulle het 
baie dieselfde betekenis/kenmerke.

Vriendelikheid/Goedhartigheid is wanneer jy ander mense goed behandel sonder om enige iets terug 
te verwag van die persoon.  Jy stel dus ander se behoeftes voor jou eie behoeftes.  Byvoorbeeld, jy 
het vanmiddag n movie “date” aan met jou meisie waarna jy die hele week uitsien.  Oppad na jou 
meisie ry jy verby ‘n ou tannie wat sukkel om te loop met haar kierrie in die een hand en 2 checkers 
sakkies kos in die ander. Jy voel jammer vir die tannie wat so sukkel en jy voel jy moet haar help 
alhoewel jy weet jy gaan die movie mis, want jy gaan nie betyds terug kom om jou meisie op te tel en 
Baywest toe te ry nie, maar jy besluit nog steeds die beter opsie is om die tannie te help.  

Jy hanteer mense met liefde,geduld en RESPEK al verdien hulle dit nie.  Baie belangrik punt om te 
onthou van vriendelikheid/goedhartigheid: Is om ander mense te behandel soos wat jy sou wou hê 
hulle moet jou behandel.

Waar staan dit in God se woord dat Hy dit van ons verwag: Matt 7:12
Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen.

3. Ysbreker: Thumbs up/thumbs down

 Ek gaan ‘n paar stellings lees dan moet julle soos die FB thumbs up of thumbs down wys.  As julle 
dink dit wat die mense doen is deel van goedhartigheid en vriendelikheid wys julle “thumbs up” as 
dit nie deel van die vrug uitmaak nie moet julle “thumbs down wys.”

 Watter prentjies pas by watter stelling.

4. Wat is die teenoorgestelde van Vriendelikeid/goedhartigheid? 

Dit is om heeldag met ‘n nors gesig rond te loop en jy het niks mooi vir ander te sê nie.  Jy sien net 
die lelik en sleg in ander raak.  Jy voel die werêld skuld jou iets en als moet om jou behoeftes gaan.  
Jy doen niks goeds vir ander nie want hulle doen niks goed vir jou nie.

Spreuke 12:18 - Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees

[Elke groep kry ‘n rooi hartjie en ‘n wit stuk blaai met prit.]

Elke groep kry 2 min om ‘n voorbeeld te gee wat hulle dink onvriendelikheid is en om nie goedhartig 
te wees nie.  Ek sal begin met so paar voorbeelde dan kan hulle by las.



- Nuwe meisie begin vandag in jou skool die juffrou stel haar voor aan die klasmaats sy wil langs 
jou kom sit en jy sê vir haar die plek is klaar gevat sy moet by iemand anders gaan sit

- Jy vertel vir jou vriend dat die hemp wat hy aan het lelik is
- Jou ma vra om vir haar ‘n brood te gaan koop en jy sê vir haar doen dit jouself ek is nou besig met 

my game.
- Jou sussa vra jou om haar te help met ‘n wiskunde som en jy antwoord haar, jy is so dom kan jy 

nie eens die maklike som doen nie. 

Na eerste voorbeeld vrommel die kinders die hart op, en direk daarna maak hulle die 
opgevrommelde hart weer oop.  Met elke voorbeeld skeur die kinders ‘n stukkie van die hart af.  
Na almal die voorbeelde gegee het wat hulle gehad het moet hulle die stukkies van die hart op die 
wit stuk papier weer aanmekaar plak sodat dit weer ‘n hart vorm. Ons gaan dit agter teen die hout 
deur plak.

Samevatting:  

Ons woorde en dade kan mense afbreek of opbou.  Sien julle dat die mooi rooi hart nooit weer 
dieselfde gaan lyk soos wat dit aan die begin gelyk het nie.  Kom ons kies vandag om elke dag 
aan ander goed te doen en vriendelike teenoor elkeen te wees.  RESPEKTEER mekaar.

5 Kan ek ‘n verskil maak as ek die vrug van vriendelikheid/goedhartigheid 
beoefen?

Jy voel dalk op die oomblik soos ‘n klein spikkeltjie in die groot werêld.  Jy weet nie eens of 
iemand jou raak sien by die skool nie so hoe kan ek ‘n verskil maak met my woorde en dade.  Wel 
ek wil jou aanmoedig om aan te hou om vriendelik en goedhartig te wees met almal om jou al voel 
jy dit maak nie ‘n verskil nie. Glo my mense sien raak wat jy doen en dit raak naderhand 
aansteeklik dat ander ook soos jy wil wees.  Want kom ons wees nou eerlik met mekaar gaan jy 
eerder saam met  persone wil uithang wat altyd vriendelik/gaaf en goed is vir jou of gaan jy saam 
met ‘n nors, katterige en mislukke persoon wil wees.  Natuurlik die een wat vriendelik en goed is 
vir jou.

Kom ek wys julle prakties wat ek bedoel.

Elke groep het ‘n bakkie met melk in, 3 kleure koek kleursel, sunlight liquid en ‘n oor stokkie. 

Die melk in die bakkie stel die werêld voor.  Neem nou versigtig die drie verskillende koek kleursel 
en drup teen die kant van die bakkie elke kleur.  Moenie dat dit naby mekaar kom nie. Die kleursel 
stel die verskillende tipes mense voor wat ons in die werêld kry. As als goed werk is elkeen van 
die kleure nog op hul eie plek.  Druk nou die oorstokkie in die sunlight liquid [lsorg dat daar 
genoeg sunlight liquid op stokkie is] die oorstokkie stel elkeen van ons voor en die sunlight liquid 
is God se Gees waarmee ons gevul word.  Ons is dus nou vol van die vrug van die Gees en weet 
hoe om vriendelik en goedhartigheid te gee. Druk nou die stokkie wat jou voorstel in die middel 
van die melk bakkie [moenie roer nie druk net die stokkie in bakkie] wat die werêld voorstel en kyk 
wat gebeur.  Amazing watter invloed ons as kinders van God op die wereld kan hê.  Ons kan ‘n 
verskil maak aan die werêld.

6 Video Clip-  https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU

7. Sluit af met gebed en deel selfone uit.



Ysbreker vrae: Thumbs up/down

1. Mamma en pappa is siek en jy vat vir hulle elkeen’n koppie sop in die bed.
2. Jou klein sus slaan jou so jy besluit om haar ook terug te slaan.
3. Jy was die buurman se hond sonder vergoeding.
4. Jy gee jou ouma/ouma ‘n soentjie op die wang omdat hulle verlang na jou.
5. Jy gooi ‘n klip na ‘n hond net omdat jy lus voel om dit te doen.
6. Jy gooi ‘n tantrum net omdat jy nie jou sin kan kry nie
7. Jy gebruik jou laaste spaargeld om ‘n geskenkie vir iemand spesiaal te koop
8. Jy het ‘n nuwe playstation gekry en niemand mag op dit speel nie behalwe jy.
9. Jy sien een van die kinders bring nooit kos skool toe nie en gee toe een van jou broodjies vir 

hom.
10.Meneer wil aangaan met die werk in die klas maar jy praat met jou maatjie langs jou en steur 

jou nie aan hom nie
11.Jy sit in die bus en ‘n ou tannie klim in die bus daar is geen sit plek vir haar in die bus nie en jy 

besluit om op te staan en jou plek vir haar te gee.
12. Iemand gee vir jou kleingeld maar dus te veel jy gaan terug en sê vir haar sy het ‘n fout gemaak 

en gee die geld terug
13.Jy staan in ‘n lang ry en wag om net ‘n brood te betaal.  Toe jy voor kom laat jy die dame goed 

verstaan wat dink jy van die swak diens wat hulle lewer.
14.Jy vertel vir jou vriendin dat haar nuwe “hairstyle” haar baie mooi pas.
15.  Jy offer jou Saterdag  op om vir jou pa die gras te sny.


