
JUNIOR JEUG ALPHA

Sessie 11: Hoekom en hoe moet ek ander vertel?

Doel van les:

 Vanaand gesels ons oor hoekom dit vir ons as kinders van God belangrik is om die evangelie
te deel en ons oefen bietjie.

Ysbreker 1:  Huggy Bear: Almal staan rond, en soos ek ‘n nommer uitroep moet die kinders
groepies met soveel kinders in  maak.  Die idee is dat die kinders mekaar dan ‘n drukkie gee,
maar ons kyk maar hoe dit gaan, en haal miskien die drukkie deel uit en skud eerder hand.  ☺

Ysbreker 2:  Lekker nuus:  Maak ‘n sak vol lekkers/koekies/sjokolade in ‘n sak of boks.  Kies 
een kind om na jou toe te kom en fluister in sy/haar oor iets soos:  “Ek gee 
lekkers/koekies/sjokolade verniet weg.  Jy mag een kry, maar nou moet jy vir 1 ander persoon 
gaan vertel van die lekkers.”  Soos die volgende kind dan kom lekkers haal, doen dieselfde ding.  
Indien jy ‘n groot groep het, kan jy twee-twee kinders vertel van die gratis lekkers.  Kyk hoe 
vinnig die lekkers versprei.

Vra:  Was dit lekker om die lekkers verniet te kry?  Julle het nie eens nodig gehad om regtig 
iets te doen nie.  Julle moes net na my toe kom en ek het dit vir julle gegee.  Al wat julle dan 
verder moes doen, was om dit te vat en vir iemand anders te gaan vertel van die goeie nuus.  Wat
sou julle gedink het as die eerste een die lekkers verniet gevat het en vir niemand vertel het 
hulle kan ook gratis lekkers kry nie?  (Sou gedink het dis nie “fair” nie, die kind dink net aan 
homself/haarself, dalk kwaad gevoel het.)

So gepraat van goeie nuus, het julle geweet dat Jesus vir al Sy kinders vra om die goeie nuus dat
Hy gesterf het vir ons sondes, opgestaan het en plek vir Sy kinders regmaak in die hemel, te 
vertel vir die mense wat dit nie weet nie?

Kom ek lees gou vir julle wat sê Matteus 28:18-19: “Nou stuur Ek julle na mense regoor die 
wêreld toe.  Sê vir hulle om in My te glo en om net te doen wat Ek sê.  Doop hulle ook in die 
Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  Vertel vir hulle alles wat Ek julle geleer het.  
Sê vir hulle om na My te luister.”

Geneem uit: die Bybel @ kinders.co.za, bl 1011, Redakteur Hennie Stander, Carpe Diem boeke.

Alles wat jy tot hiertoe geleer het die jaar, was vir jouself, hoe dit jou help, en hoe dit jou lewe 
kan verander. Vanaand gaan ons gesels oor hoe en waarom ek ander moet vertel van Jesus. Ons 
het die eerste speletjie gedoen, omdat dit nie altyd maklik is om na mense wat ons nie goed ken 
nie te gaan en met hulle te gesels nie, wat nog te sê ‘n drukkie gee. Om die goeie nuus van Jesus 



met ander te deel kan ons soms net so ongemaklik soos ‘huggy bear’ laat voel – selfs wanneer dit 
mense is wat ons goed ken.

So ek het aan ‘n plan gedink om dit vir ons makliker te maak.  Wil julle hoor?

Storietyd:  Message in a bottle

Wie het al ‘n storie gelees of ‘n fliek gesien van iemand wat ‘n boodskappie skryf, dit in ‘n bottel 
sit en dan in die see gooi?

Daar was ‘n man met die naam Harold Meyers wat op ‘n groot skip gaan vakansie hou het.  Terwyl 
hy op die skip was, het hy drie bottles gevat, sy naam en adres op papiertjies geskryf en in elke 
bottel gegooi saam met geld.  Die geld was vir mense wat die bottel kry om ‘n koevert en seël te 
koop sodat hulle vir hom kon skryf dat hulle die bottel gekry het en waar hulle dit gekry het.

Toe het hy ‘n proppie op elke bottel gesit, dit styf toegemaak en dit oor die kant van die skip in 
die see gegooi.  Sy vriende het hom geterg en gesê hy gooi net geld weg.

Wel weet julle wat met die bottels gebeur het nogals awesome was.  Twee van die drie bottels 
wat hy oorboord gegooi het, is gevind en die mense wat dit gevind het, het vir hom geskryf.

So nou het ek gedink dat dit dalk ‘n wonderlike manier kan wees om die goeie nuus van Jesus by 
ander uit te kry.  Ons kan ‘n versie uit die Bybel op papiertjies skryf en dit in bottels sit en dit 
in die see gaan gooi.  Klink dit na ‘n goeie plan vir julle?  Hoekom/hoekom nie?

Ok, ek dink nie regtig dis ‘n goeie plan nie.  Ek dink nie die boodskap gaan by baie mense uitkom 
nie.  Wat dink julle sal ‘n goeie manier wees om die goeie nuus van Jesus by ander mense te kry? 
Dalk iets soos ons lekkertjie speletjie aan die begin van die aand?

In daardie versie sê Jesus nie stuur ‘n boodskap nie, maar dat ons moet gaan en vertel.  So ons 
gaan bietjie in ons groepies oefen.

Message in a bottle idee gevind by:  https://sermons4kids.com/go_make_disciples.htm

OEFEN TYD:

Ons gaan nou bietjie oefen aan die vertel deel. Kies ‘n maatjie.  Ek gaan vir julle so paar goed sê 
waaroor julle met mekaar gaan gesels. (Leiers moet asb ‘n oor gooi by elke paar en help waar 
hulle nie lekker verstaan nie).

* Wat was lekker van jou dag gewees?
* Wat was sleg van jou dag gewees?
* Was daar al ‘n tyd toe Jesus jou met iets gehelp het.

https://sermons4kids.com/go_make_disciples.htm


* Deel met mekaar hoe jy oor Jesus voel.

Om vir ander van Jesus te vertel is belangrik omdat Jesus vir ons vra om dit te doen en omdat 
ons graag wil hê dat ander eendag saam met ons in die hemel moet wees.  As jy dalk nog bang 
voel, wil ek graag vir julle iets wys.

Illustrasie:  Jy is nie alleen:  

Gee vir elke groep ‘n skinkbord met ‘n plastiek bord, melk, drie of vier verskillende kleure 
voedselkleursel, oorstokkie en bietjie opwasmiddel.

Leiers gooi van die melk in die bord.  Kom ons sê die melk is die wêreld.  Drup dan die 
verskillende kleure voedselkleursel ‘n entjie uitmekaar in die melk dat dit nie meng nie. Die 
voedselkleursel is ons wat die mense moet vertel van Jesus.  Laat hulle nou met die oorstokkie 
die kleure begin trek na mekaar toe.  Na ‘n rukkie laat die leiers die anderkant van die 
oorstokkie in die opwasmiddel druk.  Laat hulle die oorstokkie met die kant wat die opwasmiddel 
op het in die melk en voedselkleursel mengsel druk.  Daar sal ‘n mooi reaksie wees.

https://www.youtube.com/watch?v=rqQSlEViNpk

Ons mag dalk dink ons is klein en onbelangrik, en niemand gaan na ons luister nie, maar God gee 
vir ons ‘n awesome Geskenk om ons te help om die goeie nuus te vertel soos toe daardie seep al 
die kleure sommer so laat “ontplof” het.  Wie is daardie geskenk?  Die Heilige Gees natuurlik.  
So ons hoef nie bang te wees en te dink ons kan nie, want met die hulp van die Heilige Gees sal 
ons die goeie nuus baie beter kan deel as enige ‘message in a bottle’.

Kom ons sit nou so in ons groepies en bid dat God ons sal help om ander te gaan vertel.

Sluit af met gebed.


	

