
JUNIOR JEUG ALPHA: Sessie 2 – Wie is Jesus?

Doel van les:

 Ons gesels oor Wie Jesus is en nie net wat Hy vir ons doen nie.

Ysbreker:  Famous people - elke groep trek ‘n paar ‘famous cartoon characters’ se foto’s en
kyk hoeveel hulle van hierdie karakter weet - elke groep sal ook Jesus se naam kry en kyk
hoeveel hulle van Hom af weet.

Process Ysbreker: - Vra terugvoer oor die ‘famous cartoon characters’ en oor Jesus - Kyk van
wie hulle die meeste geweet het – Jesus of die ‘cartoon characters’.

INLEIDING:

Vanaand gaan ons bietjie gesels oor Wie Jesus is.  Wanneer ons oor Jesus praat, praat ons
gewoonlik oor wat Hy vir ons kom DOEN het, maar ons staan eintlik baie min stil by wie Hy is.
Baie van julle sal dit reeds weet, maar vir van julle sal dit nuut wees, maar Jesus is so belangrik
dat ons regtig moet WEET wie Hy is.

Kan julle nog onthou dat ons so een aand verlede jaar ‘n klompie name van Jesus geleer het?  Ons
het geleer dat Hy ons Goeie Herder is, wat ons so mooi oppas, en ook dat Hy ons Lig is om ons te
wys hoe om reg te lewe.  Vanaand leer ons nog meer oor Wie Jesus is.

Ons gaan nou so bietjie speletjies speel met sleutels, dat ons die speletjies gespeel het, gaan ek
julle van ‘n baie belangrike Sleutel vertel.

Aktiwiteit 1:  Emmer sleutel gooi
Gee vir elke groep ‘n emmer wat ‘n afstand van die groep geplaas moet word.  Elke groeplid kry ‘n
sleutel, en die doel is om te kyk watter groep eerste al hulle sleutels in die emmer kan gooi.

Aktiwiteit 2:  Sleutel rolbal
Elke kind kry ‘n sleutel.  Hulle moet in ‘n ry staan en kyk wie kan hulle sleutel die naaste kry aan
‘n wit ronde stuk papier wat ‘n afstand van die groep geplaas is. (hulle kan die sleutel gooi of
“slide”)

Aktiwiteit 3:  Sleutel wiggle
Elke kind kry ‘n sleutel.  Die sleutel moet bo by hulle hemde ingegooi word en hulle moet so
wikkel dat die sleutel by hulle broekspype uitkom.

Les inhoud:  

Vrae in die groep:

1. Waarvoor gebruik ons ‘n sleutel?
2. Watter sleutels dink julle is baie belangrik?



Wie van julle het al ‘n sleutel verloor of weet van ‘n tyd toe iemand ‘n sleutel verloor het?  Die
van ons hier wat al ‘n sleutel verloor het, weet dis glad nie ‘n lekker gevoel nie. As iemand in jou
gesin julle huissleutels verloor, dan het julle ‘n groot probleem om in die huis te kom.  Dieselfde
as mamma of pappa hulle motorsleutels verloor het.    

Sonder die regte sleutel vir die regte slot, is ons uitgesluit.  Ons kan nie binne gaan nie. 

Die Bybel praat van ‘n baie belangrike Sleutel wat ons moet hê.  Johannes 14:6 sê: Ek is die
Weg, die Waarheid en die Lewe.  Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. Hier sê
Jesus vir ons dat daar net een manier is om in die hemel te kom.  Nie oor ons ‘n vriendelike
outjie of mooi meisie is nie.  Jesus is die enigste Sleutel na die hemel. Sonder Jesus kan ons nie
hemel toe gaan nie. Ons is uitgesluit.  Nie Spongebob of Minnie Muis of enige iemand anders kan
ons die pad hemel toe wys nie.  Jesus is ons pad en Hy is ons Sleutel en ons moet dit nooit
vergeet nie.

Sluit af met gebed.
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