


2. Geheuespeletjie 
Aktiwiteit 

Hierdie is ‘n geheuespeletjie. Elkeen kry ‘n beurt om die dobbelsteen 

te gooi en iets uit te dink oor Jesus se laaste tyd op aarde wat met die 

getal wat gegooi is te doen het. Byvoorbeeld 1 = een doringkroon; 3 = 

drie kruise.  

Wanneer dieselfde getal weer gegooi word, moet julle onthou wat die 

vorige antwoorde was toe daardie getal gegooi was en ‘n nuwe idee 

byvoeg. Bv. 1 = een doringkroon en een donkie, of 3 = drie kruise en 

drie dae in die graf. Dit raak dan al moeiliker om nuwe idees uit te dink 

en om alles te onthou!!  

*‘n Makliker weergawe van die speletjie is om enige verhale uit Jesus se lewe 

te gebruik. 

*Vir ‘n variasie kan 2 dobbelstene gebruik word. 

4. Lof   
“Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!” (vers 9b) 
Matteus 21:1-11 - Die intog van Jesus in Jerusalem 

Baie keer dink ons dat Lydenstyd ‘n tyd is waar ons moet swaarkry om 

onsself te herinner aan hoe Jesus gely het. Lydenstyd is egter soveel 

meer. Dit is ook ‘n tyd waar ons Jesus loof en prys vir wie hy is en wat 

hy vir ons gedoen het 

 Wat is jou gunsteling lof en aanbiddingsliedjie? 

 Hoe kan jy Jesus loof en prys in jou alledaagse lewe? 

Aktiwiteit 

Neem enige leë fles of houer, plak die dankbaar plakker daarop. 

Gebruik die gekleurde kaartjies om boodskappe van lof en 

dankbaarheid vir Jesus daarop te skryf. Julle kan die hele week lank 

boodskappies in die houer sit. Neem ‘n tydjie op Paassondag om al 

hierdie boodskappies te lees. 

1. Lydenstyd 
“Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf 

het toe ons nog sondaars was.” 

Romeine 5:8 

Lydenstyd is die 7 weke (6 Sondae) voor ons Jesus se dood en 

opstanding (Paasfees) vier. In Lydenstyd dink ons na oor Jesus se 

swaarkry. Dit is ook ‘n tyd waar ons bid vir mense wat swaarkry en dink 

oor hoe ons hulle kan help. 

 Waaraan dink jy as jy dink aan lyding (swaarkry)? 

 Wat beteken dit vir jou dat God sy liefde vir ons bewys deur 

Jesus se swaarkry? 

Aktiwiteit 

Gebruik die swartsak om rommel op te tel in julle omgewing of om 

dinge bymekaar te maak wat julle kan skenk, as ‘n daad van liefde. 

3. Feesmaal 
“Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?” 

(vers 30b) 

Lukas 5:27-32 - Die roeping van Levi 

Jesus het juis aarde toe gekom om sondaars te red en hulle lief te hê. 

Ons kan ook feesvier omdat Jesus ons elkeen lief het en roep as Sy 

kinders. 

 Vertel van ‘n keer toe jy lekker geëet en gekuier het. Wat 

het dit spesiaal gemaak? 

 Wat beteken dit vir jou dat Jesus by mense gaan eet het? 

Aktiwiteit 

Kleur die plekmatjies saam in as gesin. Dek ‘n mooi tafel en hou ‘n 

feesmaal! 

 





8. Vrae speletjie 
Aktiwiteit 

Maak beurte om die dobbelsteen te gooi en volgens die getal wat jy 

gegooi het, die volgende vrae te beantwoord. As jy later weer die-

selfde getal gooi moet jy ‘n nuwe antwoord uitdink! 

1. Jesus het elke mens lief. Vertel van een persoon wat jy liefhet en 

hoekom… 

2. Jesus het ons vergewe. Vertel van een fout wat jy gemaak het… 

3. Jesus aanvaar jou nes jy is. Noem een eienskap van jouself waar-

van jy hou en een eienskap wat jy graag sal wil verander… 

4. Jesus se bekendste eienskap was nederigheid. Elkeen in die 

gesin kry ‘n geleentheid om ‘n goeie eienskap wat hulle in jou 

raaksien te noem… 

5. Jesus was nog altyd by jou. Noem een speletjie / liedjie / storie 

waarvan jy gehou het toe jy klein was. 

6. Jesus roep jou as dissipel. Watter droom het jy vir die toekoms? 

5.  Onderstebo 
Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers 

het Hy omgegooi. (vers 15b) 

Markus 11:15-18 - Die reiniging van die tempel 

In die Koninkryk werk dinge “onderstebo”. Dit wat belangrik is in die 

wêreld (soos gierigheid en sukses) is nie belangrik vir God nie. 

Lydenstyd is ook ‘n tyd van selfondersoek en belydenis. 

 Watter dinge in jou lewe trek jou aandag van Jesus af? 

 Waarop wil God hê moet jy fokus? 

Aktiwiteit 

Draai ‘n koffietafel onderstebo en pak dan die koppies uit vir teetyd.  

Maak ‘n pot tee met die teesakkies en gesels oor God se onderstebo 

wêreld. 

 

7. Dankie’s 
Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as 

voorbereiding vir my begrafnis.(vers 8) 

Markus 14: 3-9 - Jesus word in Betanië gesalf 

Lydenstyd is ‘n tyd waar ons dink aan wat Jesus vir ons gedoen het (en 

steeds doen). Dit help ons dan om na ons eie lewens te kyk en onsself 

te herinner om uit dankbaarheid te lewe. 

 Wat sê hierdie verhaal vir jou oor die hart van dankbaarheid 

en aanbidding? 

 Hoeveel dinge kan julle opnoem waarvoor julle dankbaar 

is? 

Aktiwiteit 

Skryf die woord dankie op die klippie. Gee dit vir mekaar aan. Soos jy 

dit vir die volgende persoon aangee moet jy hulle bedank vir iets wat 

hulle gedoen het.   

6. Gereed 
“Dié wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof 

toe” (10b) 
Matteus 25:1-13 - Die gelykenis van die 10 meisies 

Lydenstyd is ‘n tyd waar ons terug kyk na Jesus se dood en kruisiging, 

maar ook voorentoe kyk na Jesus se wederkoms. Ons leef te midde 

van swaarkry met hoop en verwagting. 

 Vertel van ‘n keer toe jy by ‘n troue was. 

 Hoekom het Jesus die verhaal van die tien meisies vertel? 

Aktiwiteit 

Terwyl julle vanaand saam eet, steek die 2 tea light kersies aan.  Gesels 

oor wat dit beteken om gereed te wees vir Jesus se wederkoms. Hoe 

maak dit jou anders? 

 





10. Diensbaar 
“Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad”(vers 1b) 
Johannes 13:1-17 - Jesus was die voete van sy dissipels 

Voete was in die Bybelse tyd was ‘n aaklige taak wat deur slawe 

gedoen was. Deur die dissipels se voete te was, tree Jesus heeltemal 

anders op as wat die mense verwag het. Hierdeur leer Jesus ons dat 

ons geroep is om ander te dien deur hulle belange bo ons s’n te sit. 

 Vertel ‘n storie van iemand wat diensbaar was? 

 Hoe roep Jesus jou om vandag diensbaar te wees? 

Aktiwiteit 

Hang ‘n paar skoene bo julle voordeur as herinnering dat ons 

diensbaar moet wees. Plak ook die “Geroep om te dien” plakaat bo 

die deur kosyn op. Elke keer as julle daar verby stap, dink aan hoe 

Jesus jou vandag kan gebruik. 

9. Belofte 
“Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir 

ewig by julle te wees.” (vers 16) 

Johannes 14:16-20 - Die Heilige Gees sal by julle bly 

In swaarkry tye onthou ons dat Jesus by ons is deur die Heilige Gees 

wat in ons woon. 

 Kyk hoeveel name of metafore (prentjies) julle aan kan dink 

wat die Heilige Gees beskryf. 

 Wat is vir jou tans swaar of ‘n uitdaging? 

Aktiwiteit 

Versier die haakspelde met krale of linte. Steek dit aan mekaar vas 

met die woorde; “Jesus belowe dat Hy altyd by jou is. Sy Gees woon in 

jou!” Dra die haakspelde vandag as ‘n herinnering aan Jesus se belof- 

tes. 

11. Onthou 
“Neem, eet; dit is my liggaam.”(vers 26b) 

“Drink almal daaruit, want dit is my bloed.” (vers 27b-28a) 
Matteus 26:26-30 - Die instelling van die nagmaal 

 

Jesus het brood en wyn gebruik om vir die dissipels te vertel van sy 

kruisdood. Dit help ons onthou wat die belangrikste van ons geloof is. 

 Watter reuke laat jou iets onthou? 

 Hoe gebruik ons al die sintuie as ons nagmaal gebruik? 

Aktiwiteit 

Gebruik die pakkie gis en resep om saam brood te bak. Let op al jou 

sintuie terwyl julle dit doen. Julle kan ook die deeg in die vorm van ‘n 

vis bak. Google “ichtus” om die simbool van hierdie vis-teken te 

ontdek. 

 

12. Bid 
“Daar het Hy gekniel en gebid” (vers 41b) 

Lukas 22:39-46 Jesus bid in die Tuin van Getsémané 

Jesus het voor sy kruisdood in die tuin van Getsémané gaan bid. Ons 

weet daarom dat ons ook kan bid as ons bang of bekommerd is. Ons 

moet ook vir mekaar bid. 

 Deel jul eie gebedsversoeke met mekaar. 

Aktiwiteit 

Elkeen neem ‘n smartie uit die boksie en bid as volg vir mense: 

Pienk – iemand wat siek is   Groen – iemand wat alleen is 

Blou – iemand wat ver is van julle Oranje – iemand wat arm is.   

Pers – iemand wat oud is.   Bruin – julle bure of maats. 

Geel – iemand uit ‘n ander godsdiens. 





16. Hoop 
“Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek,”(vers 7a) 

Matteus 28:1-15 - Jesus het opgestaan 

Jesus het opgestaan en die dood oorwin. Hy bring nuwe lewe. Hy 

maak ons ook nuut deur Sy Gees. Jesus is die bron van ons hoop. 

 Wat dink jy het die vroue gedink en gevoel? 

 Wat beteken die woord “hoop”? 

Aktiwiteit 

Plant die saadjie in die potjie en gesels oor hoe saadjies ontkiem en 

groei. Wat het ‘n saadjie nodig? Hoe is ‘n saadjie vir ons ‘n simbool van 

hoop en nuwe lewe? 

 

13.  Getuig 
“Voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.”(vers 75) 

Matteus 26:69-75 Petrus verloën Jesus 

Lydenstyd is ‘n tyd wat ons ook bid dat die Gees ons sal help om 

getrou te wees en te getuig oor Jesus, al is dit moeilik. 

 Watter Bybelverhaal is jou gunsteling? 

 Met wie kan jy maklik gesels oor Jesus? 

 Wanneer is dit vir jou moeilik om te getuig? 

Aktiwiteit 

Gebruik die bordkryt om jul familie se getuienis in ‘n woord of kort sin 

op ‘n swart bord te, of sommer op die sypaadjie/pad voor julle huis te 

skryf. Dit kan iets eenvoudig wees soos “Jesus leef”. 

 

15. Oomblikke 
Aktiwiteit 

 Kyk of julle die volgorde van die gebeure in die laaste week 

van Jesus se lewe (ook genoem “Groot Lydensweek”) kan 

onthou.  

 Gebruik die foto’s agterop die kaartjies en pak dit in vol-

gorde (moenie loer wat die nommers van die kaartjies is 

nie).  

 Vertel vir mekaar weer kortliks die verhale met behulp van 

die foto’s. 

 

 

 

14. Kruisiging 
“Hierdie man was werklik die Seun van God.” 
Matteus 27:27-56 - Jesus word gekruisig 

Jesus se kruisiging is ‘n sentrale deel van ons geloof. Nie net het Jesus 

met sy eie lewe betaal vir al ons sondes nie, maar dit is ook ‘n teken 

van God se oneindige en onvoorwaardelike liefde vir ons. 

 Vertel van iemand vir jy baie lief is. Hoekom is jy lief vir 

daardie persoon? 

Aktiwiteit 

Maak en versier ‘n kruis met voorwerpe wat julle uit die natuur kry. 

(Probeer om niks af te breek of te sny nie, maar meestal die voorwerpe 

op te tel). Bind die rooi tou en spyker om die middel van die kruis om 

julle te herinner aan Jesus se bloed wat vir ons aan die kruis gevloei het 

sodat ons sondes verlos kan word. 



Broodresep 
Benodighede: 

-375 ml water   -30 ml droeë gis 

-2.5 ml suiker   -1125 ml meel (gesif) 

-1 eier geel   -30 ml melk 

-Growwe sout 

 

Los die suiker en gis op in die water vir 1 uur. Voeg die meel by en 

meng tot glad. Knie die mengsel vir ongeveer 7 minute. Sit die mengsel 

in ‘n gesmeerde bak, bedek en laat dit  rys  tot dit in grote verdubbel 

het, Verdeel  die deeg in 2  en rol elke  bolletjie  in ‘n worsie van on-

geveer 45 cm. Gebruik die 2 deeg  worsies om  ‘n ichtus vissie te vorm 

in ‘n gesmeerde oondpan. Verf die vissie met ‘n eiergeel en melk 

megsel. Sprinkel sout daaroor en bak  teen 180 ˚C tot goud  geel . 

 

Delf Dieper: 
Wil jy in jou persoonlike stiltetyd die vakansie dieper nadink oor van die 

onderwerpe? Onsglo is ’n webtuistes (www.onsglo.co.za) en ‘n toep (laai die 

toep van Playstore af deur te soek vir “Ons Glo”) wat fokus op die 5 sola’s van 

Gereformeerde  Teologie. Daar is 25 tema’s wat gebruik kan word in persoon-

like stiltetyd, gemeentes, kleingroepe ens.   

Die onderstaande tema’s is beide in die Paaspakkie sowel as op die 

webtuiste/toep. Gaan delf gerus dieper. 

Op die webtuiste/toep onder die volgende hofies is die ooreenstemmende 

onderwerpe. In hakkies is die nommer van die Paaspakkie kaartjie wat by daardie 

onderwerp pas. 

Genade: Nagmaal(11) 

Geloof:  Gebed(12), Getuienis(13) 

Jesus Christus: Kruisiging(14), Opstanding(16) 

Bybel:  Heilige Gees(9)  

Aan God die eer: Diensbaarheid(10), Dankbaarheid(7), Koninkryk(17) 



17. Uitgestuur 
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels” 

(vers 19) 

Matteus 28:16-20 - Jesus stuur die dissipels 

Jesus het ons aangestel om die Goeie Nuus van sy opstanding en Kon-

inkryk aan die wêreld te vertel. 

 Waarheen word jy gestuur? 

 Noem al die verskillende maniere waarop ‘n mens kan 

getuig. 

Aktiwiteit 

Kleur die wêreldkaart saam in. As jul wil kan julle dit inkleur volgens die 

lande wat die meeste/minste bereik is met die evangelie (Google: 

Christian+map+world). Besluit dan elkeen vir watter land jy wil bid en 

bid saam. Plak ‘n goue ster op daardie lande om te onthou om weer 

te bid. 


