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PAPIERKETTING AFTELKALENDER

'n Aftelkalender gee vir kinders 'n konkrete begrip van hoeveel dae daar in Lydenstyd

is, en dit help met 'n visuele voorstelling vir hoe lank die Lydenstyd sal duur.

Druk die aftelkalender uit  en maak seker jy druk aan beide kante van die papier!
Knip al  langs die st ippel lyne. 
Begin met 'n pers papierstrook en maak seker die nommer is aan die buitekant.  Gebruik
gom of kleef l int of kram die twee punte aanmekaar om 'n skakel van die kett ing te vorm. 
Ryg nou 'n volgende papierstrook deur die eerste skakel en maak die punte aanmekaar
vas.
Herhaal stap 2 en 3 (maak seker die skakels is in die regte volgorde soos op die
volgende bladsy) tot al  die papierstroke gebruik is .
Haal elke dag een van die skakels van die papierkett ing af en probeer om die
geloofsoefening deel van jou dag te maak.
Gesels daaroor saam as jul le bymekaar kom om st i l  te word.
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Rus

4 pers skakels + 1 wit skakel
en dan

(6 pers skakels + 1 wit skakel) x 6

Die aftelkalender het 46 skakels in totaal.
Onthou dat daar 46 dae tussen Aswoensdag en Paasfees is.
Indien die Sondae in hierdie tyd uitgesluit word, duur hierdie

tydperk 40 dae. Sondae was nog altyd vieringsdae vir die kerk
en daarom nie deel van die vastyd van

Lydenstyd nie. Daarom het jy 40 pers skakels wat die 40 dae van
Lydenstyd voorstel.

Lydenstyd aftelkalender volgorde
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Plak ’n papier op die badkamerspieël met hierdie woorde
daarop: “Die Here het my skoon gewas. Ek is gedoop.” Sê

dit sommer hardop elke oggend.

Dink aan iets wat gereeld gebeur - soos tandeborsel,
skottelgoed was of die yskas oopmaak.  Bid elke keer as jy

hierdie ding doen.

Lees vandag ‘n dankpsalm. Hier is voorbeelde: Psalm 8, 16,
23, 29, 34, 46, 66, 89, 91, 92, 93, 100, 104, 111, 113, 117, 118,

121, 134, 136, 139, 145, 147, 148 en 150.

Wys die liefde van God vir iemand. Verras iemand in jou
lewe met iets moois wat jy vir hulle doen. Die idee is dat jy

hulle las daardeur vir hulle l igter maak. Jy kan iemand
byvoorbeeld help met ŉ taak wat hulle alleen moet doen.

Soms sien ons net ons eie foute raak, maar kyk dan die
mooi eienskappe wat God in ons raaksien maklik mis. Maak
ŉ  lys met 5 van jou goeie eienskappe. Plak dit teen jou

spieël en lees hierdie 5 eienskappe hardop vir jouself.

Maak tyd om te gesels oor elkeen se hoogte- en
laagtepunte van die dag.

Maak ‘n gebedsbord waar foto’s van familie/vriende of
koerantartikels geplak kan word. Kies by elke ete een

persoon/saak om voor te bid.

Dink aan iets wat jou onlangs kwaad gemaak het. Bol jou
vuiste en verbeel jou dat jy dit kan vashou. Haal diep asem

en soos jy uitasem blaas op jou vuiste en verbeel jou jy laat
gaan aan wat jy vasgehou het.

Seën mekaar vandag voor julle uitmekaar gaan, as julle by
die huis kom wanneer julle gaan slaap.

Wanneer jy Bybelverse memoriseer , kan jy dit oproep
wanneer jy dit nodig het. Kies vandag 'n vers wat jy wil

memoriseer en sê sommer 'n hele paar keer op.
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Dink aan simbole om in jul huis uit te stal om julle te
herinner aan die kerkjaar. Die kleur van Lydenstyd is pers.

Het julle 'n kruis om uit te stal? 

Asem diep in – terwyl jy inasem verbeel jou daardie lug is
God se Gees wat jy in jou lyf intrek. Asem alles uit – blaas

weer alles uit terwyl jy verbeel hoe jy al jou angs en
bangwees vir God gee. 

Gaan kyk deur jou speelgoed en kies alles waarmee jy nie
meer speel nie, gee dit vir ander kinders. Laat jou ouers

help om die regte plek te kry.

Vat 'n minuut in vandag om in jou gedagtes die woorde van
Psalm 46:10 weer en weer te bid. Wanneer jy inasem, bid
jy: “Wees stil en weet …” Wanneer jy uitasem, bid jy: “Ek is

God!”

Probeer om vir 'n halfuur vandag jou foon af te sit of om nie
na 'n rekenaar of TV te kyk nie. Dink aan hoe afhanklik jy is
van hierdie dinge. Dink aan hoe afhanklik jy is van God.

Wat gebeur met jou in hierdie 30 minute?

Getuienis is hoe ons vir mense van God vertel. Gaan vertel
vir iemand wat jy ken ŉ verhaal uit jou lewe wat wys wat

God vir jou beteken. Dink aan ŉ gebed wat die Here
verhoor het of hoe Hy jou deur ŉ moeilike tyd gedra het.

Kies iets in jou lewe waaroor jy God se hulp of leiding nodig
het. Gaan gesels met jou 'n grootmens wat jy vertrou

daaroor.

Dink vandag voor jy praat! Kies om opbouende, liefdevolle
en genesende woorde te gebruik. Kyk of jy vandag glad

nie vuil taal kan gebruik nie en iets positief kan sê oor elke
mens óór wie en mét wie jy praat.

God het ons aangestel om sy skepping lief te hê, te
versorg en te koester. Kies ŉ aktiwiteit om deel van jou
lewe te maak wat tot voordeel van die planeet sal wees.

Wanneer jy jou gedagtes neerskryf , help dit jou om sin van
die wêreld te maak. Dit help jou ook om God se

teenwoordigheid en werk in jou lewe raak te sien. Skryf aan
die einde van elke dag ŉ paar gedagtes neer
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Kies saam 'n teks of boodskap vir die volgende week en
skryf dit iewers sigbaar neer.

Bid vandag woorde in die Bybel. Bid vandag die Onse
Vader.

Maak ’n toebroodjie en gee vir iemand wat lyk of hulle
lanklaas so iets gehad het

Goeie vriende dra ons deur moeilike tye en hulle help ons
om nader aan God te kom. Maak hierdie week tyd om vir

die vriende in jou lewe dankie te sê vir hulle vriendskap.  Bid
hierdie week ook vir al jou vriende.

Gaan sit vandag iewers alleen vir 10 minute. Sit jou foon
se klank af en sorg dat daar niks is wat jou aandag kan

aftrek nie. Maak jou oë toe en word bewus van jou God oral
om jou.

Soek aanhalings en mooi foto’s op die internet en maak vir
julle selfone en rekenaars mooi screensavers mekaar

gereeld te herinner om dankbaar te leef.

Soek vandag na iets langs die pad wat julle aan God
herinner.

Skryf die woord "dankbaar" op stukkies papier neer.
Gaan plak die stukkies papier op dinge in die huis wat jy as

vanselfsprekend aanvaar. Hoe lyk julle huis nou?

Kies 'n leë glashouer of ander houer in julle huis, Versier die
bottel of houer met 'n toutjie of l int of plak 'n plakker

daarop. Gooi gereëld geld daarin en gaan gee dit vir 'n
gemeente of organisasie.

Laai 'n gebed-app soos "Pray as you go" af.
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Elke keer as jy vandag bang of alleen voel, sê in jou hart:
Ek is hier.

God is hier.
Ons is saam hier.

Dink vandag aan maniere waarop julle gesin water en
elektrisiteit kan bespaar. Is daar iets wat julle kan herwin?

Kan julle aan nuwe maniere dink waarop julle vir die aarde
kan sorg? Soek op die internet vir praktiese idees hieroor.

Doen as gesin iets diensbaar vir iemand wat siek is, wat so
pas ’n nuwe baba ryker geword het of vir ’n groot toets

moet leer.

Maak ’n familiekers wat julle elke aand kan aansteek. Plak
’n spesiale teksvers (soos 1 Kor 10:31) op die kers en lees dit

saans saam.

Leer om die oomblik te geniet. Loop stadiger; doen dinge
stadiger. Terwyl jy stadiger beweeg, word meer bewus van
alles wat om jou aangaan. Dink na oor dinge wat jou lewe

te vinnig laat beweeg en só veroorsaak dat jy die lewe mis. 

Hoe kan jy die Here vandag prys? Doen dit met musiek of
dans of gebed. Prys die Here vir sy grootheid, almag, l iefde,

genade en sorg.

Gaan stap ‘n ent of sommer net om die blok. Let op al die
geluide, kleure, teksture en lewe in julle omgewing. Gaan sit

rustig iewers en haal diep asem. Rus bietjie in die natuur
en raak bewus van alles rondom julle.

Ruil take of verantwoordelikhede in die huis vir ’n dag of
week om. Wat het jy ontdek en ervaar toe jy iemand anders

in die gesin se werk moes doen?

Breek een keer per week ’n broodjie as simbool van Jesus
se teenwoordigheid by julle.

Dink aan dié dinge wat vir julle as gesin belangrik is, maar
waarby julle nie uitkom nie. Stel ‘n Sabbat-bucket list saam

en kies elke week of maand een ding op julle lys om saam
te doen.


