
JEUG ALPHA: Sessie 13 – Wat van die kerk?     

1. PRAISE AND WORSHIP

2. YSBREKER:

Die groepe staan in ‘n sirkel met ‘n hoela hoop wat hulle met hulle wysvingers vashou – geen ander 
vinger mag aan die hoop raak nie. Die groep moet nou gaan sit terwyl die hoela hoop nogsteeds op 
almal se wysvingers rus.

3. INLEIDING:

Vanaand gaan ons die laaste sessie in die Alpha reeks doen. Vir hierdie sessie gaan ons nie die 
video clip gebruik nie, Ons het nou ‘n lekker lawwe speletjie gespeel wat ‘n belangrike woord spel – 
“the body of Christ”, en dis die leidraad vir vanaand se les. Ons gaan vanaand so bietjie oor die kerk 
gesels.

In julle groep skryf al die woorde neer wat by die groeplede opkom wanneer hulle die woord “Kerk” 
hoor. Gee kans vir terugvoer.

4. DINK-RAAM

Soos ons nou gehoor het voel mense verskillende goed wanneer hulle aan die kerk dink, party is 
goed en positief en party is sleg en negatief. In Heb 10:24-25 staan dat ons nie moet wegbly van die 
samekoms van gelowiges – die Kerk nie. Ons gaan vanaand so bietjie kyk wat die kerk nou eintlik is, 
en hoekom dit belangrik is om kerk toe te gaan

Elke groep kry ‘n blaai, backing bord en pen. Ek gaan prentjies en illustrasies gebruik om hierdie aan 
julle te verduidelik, en julle gaan in die groep bespreek wat julle dink ek wys of illustreer.

4.1 Ons help mekaar - saam is ons beter – Prediker 4:9-10

Ek kry ‘n vrywilliger om te kyk hoeveel swaar boeke hulle op hulle arms kan hou. Die boeke raak later
so swaar dat hy vir maatjies moet vra om te kom help.

4.2 Kerk is ‘n familie  / huisgesin van God – Ef 2:19

Ek wys ‘n prentjie van ‘n familie op die bord.

4.3 Baie dele, maar saam ‘n eenheid – Rom 12:4

Ek wys ‘n Swiss army mes, en trek die verskillende dele uit mekaar.

4.4  Ons hou mekaar warm en vol passie – 1 Kor 14:3

Ek bring ‘n bak vol stomende baba aartappels, ek haal een aartappel uit en sit dit eenkant neer. Die 
stoom trek baie vinnig nie meer uit dit uit nie, want dit raak koud op sy eie.



4.5  Kerk is nie ‘n gebou nie, maar mense – Ef 2:20-22

Maak ‘n kerk uit ‘n struktuur, uit die struktuur haal ek mense, en skuif die struktuur eenkant toe.

4.6 Ek en jy is die kerk – 1 Pet 2:5

Elke groepleier bring vir my ‘n spieël saam, en stuur dit om sodat die kinders daarin kan kyk.

4.7  Dra mekaar se laste – Gal 6:2

Kry ‘n vrywilliger om met iets swaar te loop, twee ander vrywilligers kom nader gestap en vat van die 
goed uit die eerste vrywilliger se hande en dra dit saam verder.

4.8  Ons word geleer – Hand 2:42

Les kom staan voor met ‘n Bybel in sy hande.

4.9 Belei sondes en bid vir mekaar – Jak 5:16

Twee vrywilligers kom vorentoe – hulle gaan sit by mekaar en praat met mekaar, die een vrywilliger 
sit hande op die ander een se skouers en ‘bid’ vir die ander een.

4.10 Versterk mekaar, praat mekaar moed in – Rom 1:12 en 1 Tess 5:11

Twee vrywilligers, die een sit ‘n arm om die ander een se skouers, en gesels soos iemand wat moed 
inpraat, gee op die einde ‘n drukkie vir die ander een.

4.11 God se teenwoordigheid – Matt 18:20

Wys ‘n prentjie van ‘n duif en vuur.

5. IS KERK BELANGRIK?

Ons het nou na ‘n klomp goed gekyk wat kerk is, en hoekom dit belangrik is. Ek het so laaste paar 
vrae wat julle in die groepe gaan bespreek.

1. Is kerk vir JOU belangrik?

2. Wat soek JY in ‘n kerk?

3. As jy nie regtig kerk toe gaan nie, sal jy na hierdie sessie daaraan dink om te begin gaan?

4. Het julle as kinders en jongmense ook ‘n werk in die kerk?

5. Wat is JOU werk in die kerk?

6. SLUIT AF MET GEBED 




