
Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 

 

Dag 1: Dit het by Paasfees begin... 
 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een persoon lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe, luister en rustig asemhaal.  

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Die storie van Milla Muis video 

Oordink: 

1. Ek wonder hoekom moes Jesus sterf 
2. Ek wonder hoekom het Jesus opgestaan 
3. Ek wonder watter deel van die storie is vir jou die mooiste 

Pret aktiwiteit:  

“Ek sien met my kleine ogies….” Wat sien ons waarvoor ons kan dankbaar wees? 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie, liewe Heer, vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 

 

Dag 2: Emmausgangers 
 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een persoon lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe, luister en rustig asemhaal.  

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Die Emmausgangers video 

Oordink: 

1. Ek wonder watter deel van die storie het jy die meeste van gehou 
2. Ek wonder watter deel van die storie dink jy is die belangrikste 
3. Ek wonder hoe dit sou gevoel het om aan Jesus te raak 
 

Pret aktiwiteit:  

“Voel”-speletjie: Plaas ‘n paar bekende goed in ‘n kussingsloop of sak, bv. potlood, plastiekglasie, 
vrug, liniaal, balletjie, rekkie, ens. Elke kind kry ‘n kans om sy hand in te steek, aan ‘n item te voel en 
te raai wat dit is. Daarna haal hy/sy dit uit en kyk of hy/sy reg is. 

 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie, liewe Heer, vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 



Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 
 

 

Dag 3: Hemelvaart 
 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een persoon lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe, luister en rustig asemhaal.  

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Hemelvaart video 

Oordink: 

1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal 

2. Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees 

3. Ek wonder waar sien jy mense in die wêreld wat doen wat Jesus gesê het 

 
Pret aktiwiteit:  

Bou ’n toring met enige beskikbare materiaal in die huis: marshmallows, koeldrankblikkies, klein 
boksies, plastiekglasies of boublokkies. Kyk hoe hoog julle die toring kan bou voordat dit omval. 

 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie, liewe Heer, vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 



Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 
 

 

Dag 4: Pinksterfees 
 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een persoon lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe, luister en rustig asemhaal.  

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Pinksterfees video 

Oordink: 

1. Ek wonder watter deel van die storie is vir jou die belangrikste 

2. Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees 

3. Ek wonder hoe kan jy vandag vir mense van Jesus vertel 

 
Pret aktiwiteit:  

Wind (wat baie met die Heilige Gees assosieer word) is lug wat beweeg. Probeer so vinnig as moontlik 
aan verskillende maniere dink om lug te laat beweeg. (Sing, praat, met arms waai, rondspring, ‘n 
waaier, ens.) Werk saam as gesin of maak 2 groepies en skryf neer aan hoeveel maniere julle kan dink. 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie, liewe Heer, vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 



Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 
 

 

Dag 5: Resep vir ‘n Gelukkige Gemeente 
 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een persoon lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe, luister en rustig asemhaal.  

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Resep video 

Oordink: 

1. Ek wonder watter deel van die verhaal het jy die meeste van gehou. 
2. Ek wonder watter deel van die verhaal dink jy is die belangrikste. 
3. Ek wonder hoe jou sou voel om deel te wees van die eerste gemeente. 

 
Pret aktiwiteit:  

Neem ‘n koekie en probeer dit presies gelyk verdeel tussen die lede van die gesin. 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie, liewe Heer, vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 

Dag 6: Petrus se droom 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een persoon lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe, luister en rustig asemhaal. 

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Petrus se droom video 

Oordink: 

1. Ek wonder watter deel van die storie staan vir jou uit
2. Ek wonder wie is die mense om jou wat anders behandel word, asof mense dink hulle is

onrein/sleg
3. Ek wonder wat kan jy doen om maats te maak met iemand wat eenkant is

Pret aktiwiteit: 

Maak ‘n lysie van al die kwaaiste reëls in julle huis. 

Skryf ‘n kossoort op ‘n handvol klein papiertjies, sorg vir 3 of 4 papiertjies per gesinslid.  Deel vir elkeen 
‘n paar kaartjies uit en elkeen kry 1 minuut om ‘n dis uit te dink met die kossoorte op hul kaartjies.  Kies 
een dis om as gesin saam te maak. 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie, liewe Heer, vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  



Pinkster Reeks 2020 

Van Paasfees tot Sending 
 

 

Dag 7: Filippus en die Etiopiër 
 

Stilword moment: 

Steek ‘n kers aan. 

Een person lees Psalm 47: 2 – 3, die ander kan rustig sit met hulle oë toe luister en rustig asem haal.  

“Al die volke, julle moet hande klap, julle moet hard skree en sing vir God, want almal moet die Here 
eer, die Here, die Hoogste God. Hy is die Groot Koning van die hele aarde.” 

Kyk na: Filippus en die Etiopiër video 

Oordink: 

1. Ek wonder watter deel van die verhaal staan vir jou uit. 
2. Ek wonder wie sou jy graag in die storie wou wees. 
3. Ek wonder met wie kan jy hierdie week die Goeie Nuus deel. 

 

Pret aktiwiteit:  

Speel telefoontjie in julle gesin 

Afsluit moment:  

Gooi die gebedsblokkie sodat elkeen ‘n kans kry om af te sluit met ‘n kort gebed. 

Almal sê saam: “Dankie Liewe Heer vir die Bybel voor ons,  

Dankie vir ons familie by ons,  

Dankie vir U liefde tussen ons.  

Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




