
Paasfees Skattejag
Soek telkens die items en merk dit af soos jy dit vind. 

1. Palmsondag
Jesus het op ‘n donkie gery en

mense het palmtakke geswaai 

en Hom geloof. 

D 

4. Petrus verloën Jesus
Toe Petrus 3x Jesus 

verloën het, het die 

haan 3x gekraai.

D 

D 

8. Jesus verskyn aan
die vroue en dissipels

Vind ‘n paaseier of ‘n blom

wat wys op nuwe lewe.

D 

2. Die laaste ete
Jesus het die nagmaal ingestel 

met brood en wyn. Hy het ook die 

dissipels se voete gewas. 

D 

6. Jesus word
gekruisig

Vind iets wat die 

vorm van ‘n
kruis het.

D 

D 

5. Jesus se verhoor
Vind 'n stokkie en

trek strepe in die

sand / op die grond.

7. Jesus se opstanding
Vind ‘n klippie, want

Jesus se graf is leeg, die
klip is weggerol.

D 

9. Jesus se verhaal verander lewens

D

Jesus het ook vir jou 

gesterf en opgestaan 

en Hy kies jou as sy 

dissipel.

Maak ‘n kruis op

mekaar se hande en 

sê die woorde: Jesus 

het jou lief. 

Vind 'n takkie 

of blaar.

Tel hoeveel 

voete/skoene jy 

kan sien.

3. Getsemane
Jesus het deur die nag in die 

tuin gebid.

Vind 'n stil plekkie en bid vir 

mekaar.

Gesels saam
Vind ‘n veertjie of kyk

of jy ‘n voëltjie sien

of hoor. 

???

* Waarvoor wil jy Jesus vandag loof?

* Hoekom moes Jesus sterf?

* Hoekom het Jesus opgestaan uit

die dood?

* Met wie kan

jy hierdie

storie deel?



Groot Lydensweek 
Pak die simbole om ‘n kruis en lees die verhale van Jesus se laaste week – die Groot 
Lydensweek. Julle kan ook vir kleiner kinders ‘n kinderbybel gebruik. 
 

1. Palmsondag  
• ‘n Palmtak of kledingstuk 

Lees oor Jesus se intog in Jerusalem in Matteus 21:1-11 
Gesels: Waarvoor wil jy Jesus vandag loof? 
 

2. Die laaste ete   
• ‘n Bakkie water en seep 

Lees hoe Jesus die voete van sy dissipels was in Johannes 13:1-17 
Gesels: Wat leer Jesus vir ons oor diensbaarheid? 

• ‘n Broodjie en ‘n glasie 
Lees hoe Jesus die nagmaal instel in Matteus 26:26-30 

 
3. Getsemane 
• ‘n Olyftak of takkie  

Lees hoe Jesus bid in die tuin van Getsemane in Matteus 26:36-46 
Maak vandag tyd om saam te bid. 

 
4. Petrus verloën Jesus 
• ‘n Veer  

Lees hoe Petrus 3x Jesus verloën en die haan 3x kraai in Matteus 26:69-75. 
 

5. Jesus se verhoor 
• ‘n Stukkie tou, ‘n doringtak en ‘n stukkie pers lap  

Jesus word verhoor, gespot en geslaan: Matteus 27:11-31 
 

6. Jesus word gekruisig 
• ‘n Sponsie of ‘n glasie asyn, dobbelsteen, spykers en ‘n geskeurde stuk lap 

Lees oor Jesus se kruisiging in Matteus 27:32-44, 50-51 
Gesels: Hoekom moes Jesus sterf? 

 
7. Die leë graf 
• ‘n Klip  

Lees oor Jesus se opstanding in Matteus 27:57-66 en Matteus 28:1-10 
Gesels: Hoekom het Jesus opgestaan uit die dood? 

 
8. Jesus verskyn aan die vroue en dissipels 
• ‘n Blom of ‘n leë paaseier 

Lees oor Jesus se verskyning in Lukas 24.  
Gesels: met wie kan jy hierdie storie deel? 

 
9. Jesus se verhaal verander lewens 

Jesus het ook vir jou gesterf en opgestaan en Hy kies jou as dissipel  
(1 Korintiërs 1:18)  
Maak ‘n kruis op mekaar se hande en sê die woorde: Jesus het jou lief! 




