
JUNIOR JEUG ALPHA:

Sessie 9 - Hoe kan ek die beste maak van die res van my lewe?

Doel van les:

 Vanaand gesels oor hoe dit belangrik is as kinders van God om nie soos die wêreld te lyk
nie, maar die regte ding te doen.

Ysbreker:  Ek gaan vir die kinders so paar goor opdragte gee om uit te voer. Niemand word 
gedwing om dit te doen nie. Die leiers kan hulle bietjie aanpor as hulle wil, maar die idee is 
eintlik dat hulle die moed sal hê om te weier.

Opdragte: Gee hondekos om te eet; druk jou tong in jou maat se oor; suig jou maat se groottoon;
maak ‘n slegte mix van bv koeldrank met spices soos gemmer, kaneel en peper aan en kyk wie dit 
sal drink.

Vanaand gaan ons gesels oor hoe ons as kinders van Jesus in ‘n wêreld moet leef waar daar
mense is wat verkeerde dinge doen, en wil hê dat jy ook verkeerde dinge moet doen.  Soos bv.
wanneer maatjies wil hê jy moet saam met hulle iemand terg, of vloek en jy wil nie.  Dis hoekom
ons nou die speletjie gespeel het.  Niemand het julle gemaak enige van die slegte goed doen nie,
ons wou eintlik hê julle moes sê julle wil nie.

Ek wil gou vir julle twee versies lees.  

Romeine 12:1-2 sê:  God het julle baie lief.  Gee julle hele lewe vir Hom.  Doen net wat God vra.  
Dan maak julle Sy hart baie bly.  Moenie sonde doen soos daardie mense wat Hom nie ken nie.  
Nee, laat God julle van binne nuut maak.  Laat Hy julle gedagtes verander.  Dan sal julle presies 
weet wat God se hart bly maak en hoe Sy plan werk.
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Kom ons staan en dan sê en doen ons die versies saam.

God (wys na bo) het julle (wys na mekaar) baie lief (maak hartjie met jou hande)
Gee julle hele lewe vir Hom ( hou hartjie met jou hande beweging en lig dan jou hande so op na 
bo)
Doen net wat God vra (maak hande bak om ore sodat dit lyk jy luister mooi)
Dan maak julle Sy hart bly (glimlag groot en wys na glimlag)
Moenie sonde doen soos daardie mense wat Hom nie ken nie. (skud jou kop nee terwyl jy die 
sinnetjie sê)
Nee, laat God julle van binne nuut maak.  Laat Hy julle gedagtes verander. (draai in die rondte)
Dan sal julle presies weet wat God se hart bly maak en hoe Sy plan werk (maak thumbs up)
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(Jy kan die vers nog paar maal herhaal met die bewegings)

Dis nou sommer ‘n mondvol gewees.  Kom ons kyk gesels ‘n bietjie verder oor hierdie versies.

Illustrasie:  Word nuut:  Jy het ‘n glas nodig, ‘n houer met melk, sap of koeldrank wat duidelik 
anders lyk as water, ‘n groot genoeg beker met water en ‘n pan of bak waarin jy die oorvloei van 
koeldrank sal kan opvang.

Oefen voor die tyd om te toets dat jy genoeg water het om die melk/sap/koeldrank, wat in die 
glas is, te verplaas.

Wys glas en sit dit in die pan/bak.  Steek die beker met water weg tot later.

Sê:  Kom ons maak asof hierdie glas iemand is wat nog nie vir Jesus ken nie.  (Gooi die 
melk/sap/koeldrank in die glas)  Die persoon se lewe is nou vol slegte dinge.  Hulle dink slegte 
dinge en doen slegte dinge.  Hulle dink aan hoe om te jok, vloek of steel en eintlik allerhande 
dinge wat God ongelukkig maak.

God wil kom verander hoe die persoon dinge doen en Hy wil nie dat die persoon aan verkeerde 
dinge dink nie.  Kom ons kyk nou regtig baie lank en hard na hierdie glas en kom ons kyk of dit 
verander deur net na dit so te kyk.  Is julle reg?  Go!

(Staar intens na die glas)

Het iets gebeur?  Hoe verander mens dan die glas?  Hoe kan die persoon dan verander en nie 
meer lelike dinge dink of doen nie?

Haal die beker met water uit.  

Sê:  Hierdie beker met water is die Heilige Gees.  (Begin om stadig die water in die glas te gooi 
met die melk/sap/koeldrank en laat dit oorloop in die pan waarin dit staan.)  Hierdie persoon 
moet hulle harte vir Jesus gee en die Heilige Gees sal in hom/haar kom bly en sal dan begin om al
daardie slegte gedagtes weg te vat en God se mooi dinge in te sit.

(Die vloeistof wat eers in die glas was, behoort nou sigbaar verdun te wees.)

 Sien julle wat gebeur?  Die Heilige Gees help hierdie persoon nou om te verander hoe hy/sy 
dink en doen.

(Die vloeistof in die glas behoort nou baie meer of geheel en al water te wees.)



God verander al Sy kinders so.  Wanneer ons ons hartjies vir Jesus gee, kan en mag ons nie meer
dieselfde lyk nie.  Nou wonder julle dalk, tannie hoe gaan my mamma en pappa weet dis ek?  Met 
nie meer dieselfde lyk nie, bedoel ek nie my gesig verander en niemand weet wat van my geword 
het nie.  Nee, dit beteken aan die binnekant lyk en dink ek nou anders.  Ek doen ook nie meer 
lelike dinge nie.  Al doen mense rondom my verkeerde dinge, kies ek om dit nie te doen nie en so 
lyk ek anders.

Kom ons kyk gou hoe kan ek anders lyk.  Kom ons praat oor so vier maniere.

Aktiwiteit 1:  Telefoontjie:  Laat groepe opstaan en in rye staan.  Speel ‘n rondte telefoontjie.  
Die telefoontjie sinnetjie is:  Ek moet anders praat.

Ek moet anders met my mond wees.  Nou moet ek bv. nie meer saam praat as ander dalk lelike 
stories van ‘n maatjie vertel nie.

Hoe kan ek nog anders wees met my mond?

Ek moenie jok of vloek nie.  Ek moet eerder ander van Jesus vertel en mooi dinge sê oor ander 
mense.  Ek kan vir juffrou sê sy lyk baie mooi vandag – ons noem dit ‘n kompliment.

Aktiwiteit 2:  I Spy:  Speel ‘n paar rondtes I Spy met die kinders of gee vir hulle I Spy 
uitdeelstuk om te voltooi.

Met my ogies moet ek anders leef.  Soms is daar maar lelike dinge in boeke of op die televisie of
selfs op ‘n selfoon.  Ek moet kies om nie saam te kyk nie.  Ek kan ook kies om meer Bybel te lees 
en as ek nog nie so lekker kan lees nie, kan ek mamma vra of vir my te lees.

Aktiwiteit 3:  Luister mooi:  Speel vir die kinders ‘n aantal klanke en kyk of hulle kan raai wat 
dit is.  Jy kan ook liedjies speel en kyk of hulle kan raai wat die naam van die liedjies is.  Onder 
is ‘n link na ons Noot vir Noot speletjies.

https://algoagemeenskapskerk.com/2018/04/07/familie-funaand

Hoe dink julle kan ons anders leef met ons oortjies?

Ek moet beslis nie luister na skinderstories nie.  Julle weet wanneer iemand kom en ‘n storie kom
aandra van ‘n ander maatjie.   Dan is daar natuurlik ook baie lelike musiek waarin daar soms
aaklige vloekwoorde is.  Ons moet beslis nie na sulke musiek luister nie.

Aktiwiteit 4:  Lyf vorms:  Gee vir die groepe die volgende opdragte:  Maak as groep saam ‘n
sirkel, vierkant, driehoek.
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Ook met ons lyfies moet ons dinge anders doen.  Ons moenie ons hande gebruik om ander mee te
slaan nie.  Of ons voete of iemand mee te skop nie.

Hoe kan ons ons hande en voete vir Jesus gebruik?  Deur bv. ‘n maatjie te troos wat hartseer is.
Wat van om na iemand te stap en hulle te vertel hoe lief Jesus hulle het?  Dalk broodjies te
maak vir iemand wat honger is?

Wanneer ons kies om verkeerde dinge te doen, maak dit God baie hartseer.  Dis vir Hom nog
erger as toe ek julle gevra het aan die begin van die aand om al daai gagga goed te doen.  Ons
moet anders wees.  Als begin by ons hartjies vir Jesus  gee.  So voordat ons anders kan wees,
moet Jesus  ons  hartjies  kry.   Dan  kom maak die  Heilige  Gees ons  nuut  en anders  aan die
binnekant.  Het Jesus al jou hartjie?  As Hy nog nie het nie, en jy wil graag jou hartjie vir Hom
gee, kan jy na die tyd met my of jou leier praat.

Om anders te wees gaan beteken dat jy moet braaf wees, maar onthou Jesus help jou altyd
daarmee.  

Sluit af met gebed.


	

