
Lees die storie van Palmsondag in 
Johannes 12:12-16

Hoe het die mense in hierdie storie
Jesus geprys?

Hoe kan ons Jesus vandag prys?

Kan jy jou eie hande en palms gebruik
om God vandag te loof en prys?

• Lig jou hande hoog op om God te loof. Sê
vir God dankie vir al die wonderlike
geskenke wat Hy in sy liefde vir ons gee. 

• Hou jou hande uit na God en vertel Hom
dat jy Hom wil dien en vir Hom leef. 

• Gebruik jou hande om vandag vir iemand
anders om te gee. 

Gebruik penne om jou
vriende en familie op jou

vingers te teken.  

Bid nou vir elkeen van 
hulle!

Kom ons dink oor ons hande



Lees die storie waar Jesus in 
Betanië gesalf word in 

Johannes 12:1-11

Watter reuk dink jy het die 
parfuum (reukolie) gehad?

Hoekom dink jy het Maria die 
olie van Jesus se voete met 
haar hare afgedroog? 

Wat is die kosbaarste ding wat jy
in aanbidding aan God kan gee?

Wat kan jy vandag ruik? 
Sê vir God dankie vir al die 

wonderlike reuke in sy
skepping:

• die verskillende plante en 
blomme buite

• die heerlike reuke van die 
kos wat ons eet

• die bekende reuke van die 
plekke waar ons veilig en 
geliefd voel

In Psalm 141:2 skryf koning Dawid:

“Mag my gebed voor U wees soos 
'n wierookoffer”

Watter reuk dink jy het ons gebede 
vir God?Kom ons dink oor

ons neuse

Wat is jou gunsteling
reuk?

Wat dink jy is God se 
gunsteling reuk?



Lees die verhaal waar Jesus sy eie
dood voorspel in

Johannes 12:20-36

Hoe dink jy het die mense gevoel toe hulle
die stem uit die hemel hoor?

Hoekom dink jy het sommige mense
gehoor wat Jesus gesê het, maar dit nie

geglo nie?
Wat wil God dalk vandag vir jou sê?

• Vra God om met jou te praat oor sy
liefde vir jou.

• Vra God om vir jou ‘n boodskap te
gee om met iemand te deel. 

• Vra God om met jou te praat oor die 
planne wat Hy vir jou toekoms het. 

In Matteus 11:15 sê Jesus:

“Laat dié wat ore het, luister!”

Vir wie dink jy wil Jesus hê moet
ons vandag luister?

Kom ons dink oor ons ore

Wat is jou gunsteling
geluide?

Watter dinge keer jou om 
goed te kan luister?



Jesaja 52:7 sê:
“Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe 

van hom wat die goeie boodskap bring”

Watter goeie nuus oor God en sy liefde vir die 
wêreld kan jy vandag met ander mense deel?

Kom ons dink oor ons voete



Lees die storie waar Jesus die 
nagmaal met sy vriende deel in

Lukas 22:7-20

Hoe kan jy jou mond gebruik 
om God vandag te prys?

• Sing ‘n loflied vir God?

• Skree ‘n dankgebed so hard as 
wat jy kan?

• Praat fluisterend met God en 
luister na wat Hy vir jou sê.

• Vertel vir iemand anders hoe 
lief God hulle het.

Kom ons dink oor ons monde

Wat is jou 
gunsteling kos?

In Psalm 34:9 skryf koning Dawid:

“Julle moet self voel en sien dat die 
Here goed is. Dit gaan goed met die 

mens wat vra dat die Here hom moet 
beskerm.”

As God `n geur was, 
wat sou Hy wees?

Wat het Jesus gesê moet ons onthou as ons 
brood deel?

Wat het Jesus gesê moet ons onthou as ons 
wyn deel?

Watter ander kos dink jy het Jesus ook met sy 
vriende gedeel?



Lees die storie van Goeie Vrydag en 
Jesus se dood aan die kruis in

Johannes 18:1 - 19:42
Dit het pikdonker geword toe Jesus sterf. 

Dit moes vreeslik sleg gewees het om 
niks te sien of te weet wat gebeur nie.   

Jesus se vriende het nie verstaan dat Hy 
sou terugkom nie – hulle moes gevoel

het dat daar geen hoop was nie.

Kom ons dink oor
ons oë

In Psalm 56:9 
skryf koning Dawid:

Watter dinge laat jou huil?

Hoe laat dit jou voel om te weet dat God al 
ons trane sien?

Hoe dink jy het Jesus gelyk? 

Hoe dink jy het die mense gevoel toe hulle
Jesus aan die kruis sien?

Watter dinge sien jy in die wêreld wat 
onregverdig is of wat jou ontstel? Skakel die ligte af en kyk

hoe donker julle die kamer
kan maak. Bid vir die 

mense in die wêreld wat 
vandag bang en sonder 

enige hoop voel.

“My ellende het nie ongemerk by U 
verbygegaan nie,

U het op my trane gelet.
In u boek staan hulle opgeteken.”



Lees die storie van Jesus in die graf
Matteus 27:57-66

Ons het ‘n fisiese hart om 
bloed deur ons liggaam te

pomp en ons het ‘n emosionele
hart waar ons emosies
(gevoelens) kan voel. 

In hierdie storie is daar mense
wie se harte gebreek is, omdat
Jesus gesterf het en hulle het 

nie geweet dat Hy sou 
terugkom nie.

Wanneer ons hierdie storie
lees, kan ons opgewonde wees 

en voel hoe ons harte vinnig
klop, want ons weet wat 
volgende gaan gebeur!

Kom ons dink oor ons harte

Hoe dink jy het Jesus se vriende en familie
gevoel toe hulle Hom in die graf gaan

neerlê het?

Hoe voel jy wanneer jy hartseer is?

Hoe voel jou hart wanneer jy
opgewonde is?

Watter verskillende
gevoelens is 

vandag in jou hart?

Die storie van Paasfees gaan oor
God se liefde vir ons. 

Met wie wil God hê moet jy
hierdie storie vandag deel?



Kom ons dink oor ons
hele liggaam

Lees die storie van Jesus 
wat weer lewendig word!

Johannes 20:1-23

Toe Jesus se vriende by die 
graf kom, was sy liggaam
nie daar nie – hoe dink jy

het hulle gevoel?

Maria was die eerste een
om Jesus lewendig te sien –
hoe dink jy het sy gevoel?

Kan jy jou
hande gebruik
om ander te

help?

Kan jy jou hart 
gebruik om ander

lief te hê?

Kan jy jou mond
gebruik om die 
Goeie Nuus te

vertel?

Kan jy jou hele 
lyf gebruik om 
God te aanbid?

Kan jy jou ore 
gebruik om na God 
se stem te luister?

Jesus het sy volgelinge ‘n spesiale
taak gegee om God se liefde met 

almal te deel en mense regoor die 
wêreld te nooi om God se vriende te

word!

Teresa van Avila was ‘n Spaanse
adellike vrou in die 16de eeu wat ‘n 

non geword het. Sy het geskryf:

“Christus het geen liggaam op 
aarde behalwe joune, geen hande 

behalwe joune. Jou oë is die oë 
waardeur die liefde van Christus na 

die seer van die wêreld kyk. Jou 
voete is die voete waarmee 

Christus wil goed doen. Jou hande 
is die hande waarmee Hy nou wil 

seën en sorg.”

Hoe kan jy jou hele liggaam gebruik 
om God se liefde met ander te deel?
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