
JUNIOR JEUG ALPHA:

Sessie 8 – Die Heilige Gees – Ons lewens, Sy huis

Doel van les:

 Ons gesels vanaand oor hoe ons die tempel van die Heilige Gees is.

Demontrasie : Welkom of Nie

BENODIGHEDE :  klere, hoed, skoene, musiek wat blêr, remote, skoonmaakgoed (polish, lap)

Sit die goed in die vertrek neer sodat die kamer onnet lyk. Gooi bokse en opgefrommelde papier
op die vloer neer, en bietjie water op ‘n tafel.  Sit ‘n pet op jou kop, en speel harde ‘slegte’
musiek. As jy saam met die kinders instap, moet jy verbaas lyk, asof jy dit nie verwag het nie.

Hallo, almal!  Is dit regtig Alpha vanaand?  Hoe kon ek vergeet het?  Ek is so jammer!  Kyk net
hoe  lyk  die  plek.   Dit  het  ‘n  skoonmaak  nodig!   Eerste  die  musiek  afsit.   Ek  dink  God  sal
teleurgesteld wees omdat ek daarna geluister het.  (Sit die musiek af). Sit nou die movie op die
laptop/televisie af.  Ek dink my lewe het ‘n skoonmaak nodig.  Dit lyk asof daar baie sonde hier
is.  Ai,  wat  sal  ek doen?  Wat  dink julle  moet  ek  doen  om al  die  sondes weg  te kry?  (Kry
antwoorde van kinders) Sal julle my help om gou ons vertrek netjies te kry?  (Laat die kinders
jou help om als skoon te maak en op die regte plekke weg te pak).

Ons vertrek is nou mooi skoon en dit laat my so dink aan hoe Jesus ons hartjies skoonmaak. 

Aktiwiteit:  Huisie bou:  Gee vir elke groep klei/lego/houtblokkies of ‘n sak met verskillende
items in soos strooitjies, roomysstokkies, kleeflint,karton boksies ens.  Sê:  Ek wil hê julle moet
nou ‘n pragtige huis vir Jesus bou, en dan gaan julle ook kom vertel hoekom julle dink julle huisies
sal reg wees vir Jesus om in te bly.

Laat elke groep hulle huisie wys en dan kom vertel hoekom dit die beste huis vir Jesus is.

Sê:  Al hierdie huisies is pragtig, maar ek dink nie dis goed genoeg vir Jesus nie.  Ek sien wel ‘n
huisie hier in die klassie wat mooi en goed genoeg is.  

Kies een van die kinders in die klas en sê:  Ek dink (kind se naam) is perfek vir Jesus om in te
bly...wag, daar is nog ene (noem nog ‘n kind se naam en nog een en hou aan totdat almal se name
genoem is.)

Wanneer ons ons hartjies vir Jesus gee, dan kom woon Sy Heilige Gees in ons.  Soos iemand wat
in ‘n huis inttrek.  Het julle al ooit so daaraan gedink?  Die Bybel sê ons word ‘n tempel van die



Heilige Gees.  So ons is Sy huis.  Hoe laat dit jou voel?  (Bang, goed, deurmekaar of asof jy
smarties wil eet?).

As die Heilige Gees in ons bly, watter soort huis dink julle sal Hy in wil bly?  Sal Hy ‘n huis vol
vullis wil hê, soos dit net-nou gelyk het?  Sal Hy ‘n huis vol sonde wil hê?  Nee!  Ef 4:30 sê ons
moenie die Heilige Gees bedroef nie.  Dit beteken ons moet Hom nie hartseer maak deur die
verkeerde dinge in die lewe te kies nie.

So, hoe moet ons die huis van die Heilige Gees oppas? 

LEERAKTIWITEIT 2 :  Die huiseienaar se handleiding

As jy op ‘n sekere plek bly, moet jy kies om volgens die reëls van die huis / woonstel te bly.  Van
die reëls is : om jou huur / huispaaiement betyds te betaal, om huis skoon te maak.  Om die
toilet daar te los as jy trek . Moenie so baie geraas maak dat jou arme bure nie kan slaap nie. Of
geen troeteldiere nie.

As die Heilige Gees huisreëls geskryf het, hoe sal die Heilige Gees wil hê dat jy Sy huis moet
oppas?  Wat sal Hy wil hê moet jy doen?  Waarvan sal Hy wil hê moet jy van wegbly?

VERSTAND: Doen ‘n klompie wiskunde somme op ‘n groot blaai en laat die kinders die
antwoorde gee.

1) Beskerm jou gedagtes van sonde.  Wees versigtig wat jy kyk op TV of internet. 2) Luister na
musiek wat mooi is en nie ‘n klomp lelike woorde in het nie.  Lees boeke wat Hom waarmee
Jesus tevrede sal wees. 3) Omring jouself met goeie vriende, mense wat jou aanmoedig om
die regte ding te doen. 4) Lees God se Woord.

LIGGAAM :  Dans en sing ‘n liedjie saam, want ons moet mos oefen om ons lyfies sterk te
maak.

Sit ‘n bordjie met koekies en ‘n bordjie met ‘n vrug en groente neer.  Watter bordjie sal julle
graag van wil eet?  (Meeste behoort die koekies te kies)  Watter een is die gesonde keuse?
Natuurlik die vrug en groente.  

1) Oefen, gesonde kos eet, 2) slaap genoeg, 3) bad gereeld. 4) Ons moenie baklei nie, 5) en
wegbly van dinge soos dwelms, drank en rook. 

HART :  Help die kinders om hulle pols te voel op hulle gewrig of gee vir elke groep ‘n
stetoskoop om te luister na mekaar se hartjies.  Ons moet ook sorg dat ons hartjies skoon
bly.



1) Vra vergifnis van sonde 2) Bêre God se Woord in jou hart 3) Wees nederig en sag 4) Wees
dankbaar

Ons het vandag geleer dat die Heilige Gees in elkeen van ons bly, as Jesus ons Verlosser is.  Ons
lewens is Sy huis.  Omdat God ons elkeen spesiaal maak, sal al ons huise nie dieselfde lyk nie. 

As jy voel dat daar nog sondes is in jou lewe, jou hartjie nog nie aan Jesus behoort nie en jy
nodig het dat Jesus jou lewenshuisie kom skoonmaak, dan kan jy agterbly en ons sal vir jou bid.

Sluit af met gebed.

 


