
 Palmsondag
tot 

paasfees

Gespreksgids vir
saamreis na Paasfees



DOEN SAAM

BID SAAM

KERNVERS LEES VERDER SAAM

 1. Palmsondag
Hulle het gesing: “Loof die Koning, Hy

wat in die Naam van die Here kom!
Vrede in die hemel en eer aan God in

die hoogste hemel!”
Lukas 19: 38

 

Lukas 19:28-40
 

Wat is jou gunsteling lof en
aanbiddingslied?

Deel met mekaar een ding
waaroor jy vandag vir Jesus
wil loof.

Vandag vier ons Palmsondag.
Kan jy jouself indink hoe dit
moes wees om daardie dag
saam met die mense vir Jesus te
loof en prys? 

Op Palmsondag was Jesus se lof
besing as nederige Koning,
alhoewel die skare nie geweet
het dat Jesus op pad was na die
kruis en nie na die troon nie.

Vou julle servette in die vorm van ‘n
waaier, wat ons herinner aan die
takke wat die mense gewaai het en
op die grond gesit het terwyl hulle
Jesus geloof het.

Na ete, kan julle takkies met blare
gaan op optel buite en dit op julle
tafel sit om so julle tafelversiering vir
die week te begin.

Here Jesus, ons loof en prys U. Dankie
dat u ons Koning. Help ons om so te

lewe dat ons altyd U naam sal heilig hou
en U Koninkryk sal uitbou.

 
Amen

 

Luister Sondag-Vrydag saam na die DinkJeug Families App. Daar is elke dag 'n kort boodskap en 'n
saamdoen wenk vir oud en jonk. Laai die App gratis af op Google Play of Apple iStore.

Van Palm na Paas
 



 Lukas 19:28-40
Die intog van Jesus in Jerusalem

(Matt. 21:1-11; Mark. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het Hy voor hulle uit
geloop, op pad na Jerusalem toe. 29Toe Hy naby Betfage en
Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur Hy twee van sy dissipels
vooruit met die opdrag: 30“Gaan na die dorpie toe daar reg voor
julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat
vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie.
Maak hom los en bring hom hier. 31En as iemand vir julle vra:
‘Waarom maak julle hom los?’ moet julle antwoord: Die Here het
hom nodig.”

 32Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos Hy vir
hulle gesê het. 33Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars
vir hulle: “Waarom maak julle die donkie los?”
 34Hulle antwoord: “Die Here het hom nodig.”

 35Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van
hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. 36Terwyl Hy aanry, het
hulle van hulle klere op die pad oopgegooi.

 37Toe Hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg,
het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin
prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. 38Hulle het
gesing:

“Loof die Koning,
Hy wat in die Naam van die Here kom!
Vrede in die hemel
en eer aan God in die hoogste hemel!”

 39'n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: “Meneer, maak
stil u volgelinge!”
 40Maar Hy antwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe
uitroep.”
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2. Reiniging van die tempel 

Jesus het tempel toe gegaan en al die
mense wat op die tempelplein koop en
verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van

die geldwisselaars en die stoele van die
duiweverkopers het Hy omgegooi.

 
Matteus 21:12

 
 

Matteus 21:12-17
 

Watter dinge in jou lewe
trek jou aandag van Jesus
af?
Waarop wil God hê moet jy
fokus?

Watter ronde dinge sien julle
alles op die tafel?

Ronde dinge herinner ons
vandag aan munte. Toe Jesus in
die week voor sy dood by die
tempel kom, was mense besig
om die tempel spasie te
misbruik om hulself ryk te maak
en glad nie vir God te verheerlik
nie. Jesus was baie kwaad
daaroor en het die tafels
omgegooi.

Dink by jouself: "Wat moet ek
vandag voor Jesus bring wat Hy
moet omkeer in my lewe?"

Was na ete saam skottelgoed, veral
julle borde. Waaraan herinner ronde
dinge ons vandag nou weer? 

As julle papierborde naby het, versier
dit sodat dit soos geldmunte lyk of
neem ‘n paar muntstukke en voeg
dit by julle tafelversiering vir die
week. 

Here, u keer ons lewens heeltemal om.
Dit wat vir die wêreld belangrik is, soos

gierigheid en sukses, is nie vir U
belangrik nie. Help ons om ook die

dinge raak te sien wat vir U belangrik is.
Amen

 

Van Palm na Paas
 



Die reiniging van die tempel
(Mark. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die
tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die
geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy
omgegooi 13en vir hulle gesê: “Daar staan geskrywe: ‘My huis sal
'n huis van gebed wees,’ maar julle maak dit 'n rowersnes.”

14Blindes en kreupeles het daar in die tempel na Hom toe
gekom, en Hy het hulle gesond gemaak. 15Maar toe die
priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien
wat Hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou
uitroep: “Prys die Seun van Dawid!” was hulle verontwaardig. 

16Hulle sê toe vir Hom: “Hoor jy wat sê hulle daar?”
 “Ja,” antwoord Jesus. “Het julle nooit gelees nie: U het daarvoor
gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing?”

17Toe het Hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië
toe, waar Hy die nag gebly het.

Matteus 21:12-17



DOEN SAAM

BID SAAM

KERNVERS
LEES VERDER SAAM

Luister Sondag-Vrydag saam na die DinkJeug Families App. Daar is elke dag 'n kort boodskap en 'n
saamdoen wenk vir oud en jonk. Laai die App gratis af op Google Play of Apple iStore.

Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het
vooruit al my liggaam gesalf as
voorbereiding vir my begrafnis. 

 
Markus 14:8

 

Markus 14:3-9 
 

Watter reuk dink jy het hierdie
olie gehad?

Wat sê hierdie verhaal vir jou oor
‘n hart van dankbaarheid en
aanbidding?

Hoeveel dinge kan jy opnoem
waarvoor jy dankbaar is?

By die geleentheid het ‘n vrou Jesus
se voete gesalf met duur olie. Die
mense het met haar geraas omdat sy
die olie so mors. Hulle het gedink dat
sy hierdie olie kon verkoop het en die
geld vir die armes gegee. Maar wat sê
Jesus? Jesus het dit as 'n goeie ding
erken. Hierdie vrou het gedoen wat
sy kon om haar liefde vir Jesus te wys
terwyl Hy nog hier was. En deur dit te
doen, het sy Hom voorberei vir
begrafnis.

Jesus begeer dat elke persoon hulle
liefde vir Hom moet wys en Hom
moet eer, op die maniere wat hulle
kan. Jesus was tevrede met hierdie
vrou, want sy het Hom geëer op die
manier wat sy kon, al het die ander
daar gedink dat sy besig was om die
olie te mors.

Here, soms voel dit of ons nie goed
genoeg is vir U nie, maar dankie dat U
ons herinner dat dit wie ons is, en dit

wat ons nou het, goed genoeg is vir U.
Help my om U deur my woorde en dade

te eer. 
Amen

Van Palm na Paas
 

3. Jesus word in 
Betanië gesalf

Watter reuk dink jy het hierdie olie
gehad?

Wat sê hierdie verhaal vir jou oor ‘n
hart van dankbaarheid en
aanbidding?

Hoeveel dinge kan jy opnoem
waarvoor jy dankbaar is?

 
 



Jesus word in Betanië gesalf
(Matt. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

 
3Jesus was in Betanië in die huis van Simon die melaatse. Terwyl
Hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles egte,
baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud
daarvan op sy kop uitgegiet. 4Party van die mense het onder
mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek: “Waarvoor is hierdie
vermorsing van reukolie? 5Hierdie reukolie kon vir meer as drie
honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir armes gegee
gewees het.” En hulle het teen haar uitgevaar.

6“Laat staan haar,” het Jesus gesê. “Waarom maak julle dit vir
haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan My gedoen. 7Julle het tog
altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed
doen, maar vir My het julle nie altyd by julle nie. 8Wat sy kon, het
sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding
vir my begrafnis. 

9Dit verseker Ek julle: Oral waar die evangelie in die hele wêreld
verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot
'n herinnering aan haar.”

Markus 14:3-9 
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52En Hy sou nie net vir die nasie sterwe
nie, maar ook om die kinders van God
wat oor die hele aarde versprei is, tot
een volk bymekaar te bring. 53Van

daardie dag af was hulle vasbeslote om
Jesus dood te maak.

 
Johannes 11:52-53

 
 
 

Johannes 11:45-57
 

Met wie gesels jy maklik oor
Jesus?
Wanneer is dit vir jou moeilik
om te getuig?

Soms is dit moeilik om die dinge
te doen wat God van ons vra. Dis
selfs soms moeilik om op te staan
vir dit wat ons glo en om Jesus se
liefde met ander te deel. Tog stuur
God ons om te getuig: om vir
ander van God te vertel en om
Jesus se liefde te wys, deur die
leiding van die Heilige Gees.

Die moeilikheid kom in as mense
nie soos jy dink en doen nie. Van
die kerkleiers in Jesus se tyd kon
nie verstaan dat Hy die Verlosser is
wat deur God gestuur is nie. Hulle
het gedink Hy is sommer net ‘n
gewone mens wat stories vertel,
sodat mens meer van Hom sal
hou en Hom sal volg. Al Jesus se
goeie dade het hulle sleg laat lyk,
en daarom het hulle nie van Jesus
gehou nie.

 Here, soms is ek skaam om U liefde te
wys. Nie omdat U liefde my skaam

maak nie, maar omdat ek bang is dat
mense my sal spot of sleg behandel as
ek opstaan vir dit wat ek glo. Help my

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

 
Amen
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4. Jesus se dood 
word beplan

Neem ‘n pen en teken gesiggies met
oop monde op mekaar se vingers as
herinnering dat ons nooit moet
skaam wees om oor Jesus te praat
nie.

Skryf ‘n paar van julle gunsteling
Bybelverse neer en voeg dit by julle
tafelversiering.



Die Joodse Raad besluit om Jesus dood te maak
(Matt. 26:1-5; Mark. 14:1-2; Luk. 22:1-2)

45Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat
Jesus gedoen het, het tot geloof in Hom gekom.  46Maar party
van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat
Jesus gedoen het. 47Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe
die Joodse Raad bymekaargeroep en gesê: “Wat gaan ons doen?
Hierdie man doen baie wondertekens. 48As ons hom so laat
aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoes die
Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet.”

49Een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester
was, het egter vir hulle gesê: “Julle verstaan niks, 50en julle besef
ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe
en nie die hele nasie verlore gaan nie.”

51Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar
hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou
sterwe. 52En Hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om
die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een
volk bymekaar te bring. 53Van daardie dag af was hulle
vasbeslote om Jesus dood te maak. 54Daarom het Jesus nie
meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar
daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n
dorp met die naam Efraim. Daar het Hy met sy dissipels 'n rukkie
gebly.

55Die paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die
paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle
te reinig. 56Hulle het daar na Jesus gesoek en waar hulle in die
tempel gestaan het, vir mekaar gesê: “Hoe dink julle? Hy sal seker
nie fees toe kom nie, of hoe?” 57Die priesterhoofde en die
Fariseërs het toe al klaar opdrag gegee dat as iemand weet waar
Hy is, hy dit moet aangee sodat hulle Hom gevange kan neem.

Johannes 11:45-57
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“Neem, eet; dit is my liggaam.” 
 

Matteus 26:26b
 

“Drink almal daaruit, want dit is my
bloed.” 

 
Matteus 26:27b-28a

 
 
 

Matteus 26:26-30
 

Dink aan 5 verskillende
woorde wat Nagmaal beskryf.

Watter vraag sou jy vir Jesus
wou vra as jy teenwoordig
was by die eerste nagmaal?

Dink aan een of meer spesiale
maaltye in jou lewe. Hoekom het
die herinnering jou bygebly?

Verbeel jouself jy was by toe
Jesus die Nagmaal ingestel het.
Hoe lyk dit? Hoe voel dit om daar
te wees?
 
Jesus het die brood en die wyn
gebruik om vir die dissipels te
vertel van Sy kruisdood wat kom.
Vandag help hierdie nagmaal
tekens om ons te herinner wat
die belangrikste van ons geloof
is: Jesus is ons Verlosser.

Here, kan ons ooit genoeg dankie sê dat
U al ons skuld gedra het en ons Verlos

het. Vandag wil ons net sê dankie,
dankie, dankie. 

Amen
 

Van Palm na Paas
 

5. Die instelling van
die nagmaal 

Maak seker dat almal ‘n glasie met
iets lekkers in het. Gaan in die rondte
om die tafel en klink julle glasies met
mekaar. Elke keer as iemand ‘n
glasie klink, moet hulle een woord
noem van hoe hulle Jesus sou
beskryf.

Sit ‘n glasie en ‘n stukkie brood by
julle tafelversiering vir die week.



Die instelling van die nagmaal
(Mark. 14:22-26; Luk. 22:15-20; 1 Kor. 11:23-25)

26En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra.
Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die
woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam.”

27Toe neem Hy 'n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek
het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal daaruit, 28want dit is
my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir
baie vergiet word tot vergewing van sondes. 29Ek sê vir julle: Van
nou af sal Ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag
wanneer Ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van
my Vader sal drink.”

30Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan
Olyfberg toe.

Matteus 26:26-30
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Nadat hulle Hom klaar bespot het, 
het hulle die mantel uitgetrek en 

weer sy eie klere vir Hom 
aangetrek. Toe lei hulle Hom weg 

om Hom te kruisig.

Matteus 27:31

Matteus 27:27-56

Vertel van iemand vir wie jy
baie lief is. Hoekom is jy lief
vir daardie persoon?

Hoe sal jy God se liefde vir
ons verduidelik?

Jesus se kruisiging is ‘n sentrale
deel van ons geloof. Nie net het
Jesus met sy lewe betaal vir al
ons sondes nie, maar dit is ook
‘n teken van God se oneindige
en onvoorwaardelike liefde vir
ons. 

En alhoewel Jesus bang was en
ons onsself net kan indink hoe
aaklig dit moes gewees het, het
Jesus steeds gekies om dit vir
ons, deur God se genade en
liefde, te doen.

Here, ons weet hoe dit voel om hartseer
en bang te wees, en steeds kan ons nie
eers begin verstaan hoe dit vir U aan die
kruis moes wees nie. Baie dankie dat U

ons so lief het, dat U vir ons sondes
gesterf het.

Amen

Van Palm na Paas
 

6. Kruisiging

Leen die persoon langs jou se mes.
Maak ‘n kruis met die 2 messe, en
kyk of jy dit op jou wysvinger kan
balanseer. Kyk wie kan dit die
langste doen.

Maak ‘n kruis uit takkies en voeg dit
by julle tafelversiering van die week.



Die soldate bespot Jesus
(Mark. 15:16-20; Joh. 19:2-3)

27Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die
ampswoning in en bring die hele leërafdeling rondom Hom
bymekaar. 28Hulle trek toe sy klere uit en gooi Hom 'n pers
mantel om. 29Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en
gee Hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle Hom deur
voor Hom te buig en te sê: “Ons groet u, Koning van die Jode!”
30Hulle het op Hom gespoeg en die stok gevat en Hom oor die
kop geslaan. 

31Nadat hulle Hom klaar bespot het, het hulle die mantel
uitgetrek en weer sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle
Hom weg om Hom te kruisig.

 32Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam
Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te
dra. 33Hulle kom toe by 'n plek wat Golgota genoem word; dit
beteken Kopbeenplek. 34Daar het hulle Hom 'n mengsel van
wyn en gal gegee om te drink, maar toe Hy dit proe, wou Hy dit
nie drink nie. 

35Hulle het Hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot.
36Daarna het hulle gaan sit en by Hom wag gehou.  37Bokant sy
kop het hulle die aanklag teen Hom in skrif aangegee: “Dit is
Jesus, die koning van die Jode.” 38Saam met Hom het hulle ook
twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van Hom. 
 39Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle
het die kop geskud 40en gesê: “Jy wat die tempel afbreek en in
drie dae opbou! Red jouself as jy die Seun van God is, en kom van
die kruis af!”

Matteus 27:27-40



41Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en
die familiehoofde ook gespot en gesê: 42“Ander het hy gered,
maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel!
Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. 43Hy het
op God vertrou; laat God hom nou red as Hy dan behae in hom
het. Hy het immers gesê hy is die Seun van God!” 44Op dieselfde
manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig is, Hom ook
beledig.

45Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom,
en dit het tot drie-uur geduur. 46Teen drie-uur het Jesus hard
uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God,
waarom het U My verlaat? 47Party van dié wat daar gestaan het,
het dit gehoor en gesê: “Hy roep vir Elia.” 48Een van hulle
hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou
dit op 'n stok vir Hom om te drink. 49Maar die ander sê: “Wag,
laat ons kyk of Elia hom kom red.”

 50Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas.
 51Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo
tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud, en die rotse
het uitmekaar gebars. 52Grafte het oopgegaan, en baie
gelowiges wat dood was, is opgewek, 53en hulle het uit hulle
grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige
stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het.

 54Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus
bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het
hulle baie bang geword en gesê: “Hierdie man was werklik die
Seun van God.”

 55Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het.
Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir Hom gesorg
het. 56Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van
Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Sebedeus.

Matteus 27:41-56
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Daar het Hy gekniel en gebid: 42“Vader,
as U wil, neem tog hierdie lydensbeker
van My af weg. Laat nogtans nie my wil

nie maar u wil geskied!”
 

Lukas 22:41b-42

Lukas 22:39-46

Die aand voor Jesus gekruisig was,
het Hy gaan bid in die tuin van
Getsemane. Jesus het geweet wat vir
Hom voorlê, en omdat Hy bang en
bekommerd was, het Hy gaan bid. 

Vandag staan bekend as “stil
Saterdag”. Dit word so genoeg, want
dit is die dag waar ons dink aan hoe
Jesus in die graf was. Jesus se familie,
vriende en volgers was hartseer en
het getreur, want hulle het gedink
hulle geliefde Koning is dood.

Vandag hoef ons egter nie te erg te
treur nie, want ons weet wat het
gebeur. Jesus het opgestaan en
daarom kan ons met hoop lewe,
want ons weet waarna om na uit te
sien.

Hoop is bietjie soos om ‘n
poedinglepel op ‘n gedekte tafel te
sien. ‘n Poedinglepel beteken dat
daar aan die einde van die maaltyd
iets lekkers gaan wees. Jy weet dus
wat om te verwag. Ons lewe met
hoop, want ons weet wat om te
verwag...Jesus lewe!

Watter emosies is daar vandag alles in
jou hart? 

 
Deel julle gebedsversoeke met mekaar

en bid daarvoor.
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7. Stil saterdag

Sing ‘n loflied saam. Gebruik julle
poedinglepels om versigtig, op die tafel,
saam te klop op die maat van die
musiek.

 



Jesus in Getsemane
(Matt. 26:36-46; Mark. 14:32-42)

 39Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe
gegaan, en sy dissipels het Hom gevolg. 40Toe Hy op die plek
aankom, sê Hy vir hulle: “Bid dat julle nie in versoeking kom nie.”
 41Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n
mens met 'n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid:
42“Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg.
Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!”

 43'n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.
44Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy
sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val.

 45Toe Hy van die gebed opstaan en by die dissipels kom, kry Hy
hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. 46Hy sê toe vir hulle:
“Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in
versoeking kom nie.”

Lukas 22:39-46
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5Toe sê die engel vir die vroue: “Julle
moet nie bang wees nie. Ek weet julle
soek Jesus wat gekruisig is. 6Hy is nie

hier nie, want Hy is uit die dood
opgewek, soos Hy gesê het.

 
Matteus 28:5-6

Matteus 28:1-15
of

1 Korintiërs 15:19-26
 

Wat dink jy het die vroue gedink en
gevoel toe hulle die leë graf sien?
Wat beteken dit om ‘n nuwe lewe te
hê?
Hoe kan jy vir ander Jesus se liefde
gaan wys?

Die graf is leeg! Jesus het opgestaan en
die dood oorwin. Hy bring nuwe lewe. Hy
maak ons ook nuut deur Sy Gees. Jesus is
die bron van alle hoop.

Het jy al ooit gewonder hoekom ons
paaseiers en paashasies eet tydens
Paasfees? Eiers en hasies is albei ‘n teken
van nuwe lewe, om ons te herinner aan
die nuwe lewe wat Jesus vir ons gegee
het. Party paaseiers is selfs hol aan die
binnekant. Die hol paaseier herinner ons
aan die leë graf, want Jesus het
opgestaan.

Jesus se storie het nie daar opgehou nie.
Vir die volgende 40 dae het Hy aan baie
mense verskyn, totdat Hy opgevaar het
na die hemel toe, en die Heilige Gees
gestuur het om by elkeen van ons te bly,
sodat ons kan aanhou om Jesus se liefde
vir ander wys.

 Here, dankie vir die verhaal van
Paasfees. Dankie dat U ons deel maak

van U reddingsplan. Help my om U
hande en voete op aarde te wees.

 
 Amen

Van Palm na Paas
 

8. Die opstanding

 Hopenlik eet julle vandag ten
minste een paaseier. Gaan deel jou
paaseiers ook met die bure rondom
jou. Gooi een in hulle posbus met ‘n
briefie by wat sê: “Jesus is lief vir jou.”

Versier vir die laaste keer julle tafel
met paaseiers en hasies.

 



Jesus het opgestaan
(Mark. 16:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-8)

1Na die sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het
Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk.

2Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here
het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip
weggerol en daarop gaan sit. 3Sy voorkoms was so blink soos
weerlig en sy klere so wit soos sneeu. 4Van skrik vir hom het die
wagte gebewe en soos dooies geword.

5Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek
weet julle soek Jesus wat gekruisig is. 6Hy is nie hier nie, want Hy
is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk:
daar is die plek waar Hy gelê het. 7Gaan gou en sê vir sy dissipels:
‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea
toe. Daar sal julle Hom sien.’ Dit is wat ek vir julle moes sê.” 8Hulle
het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly,
en hulle het gehardloop om dit aan die dissipels te vertel.

9Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet.
Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en Hom aanbid. 10Toe sê
Jesus vir hulle: “Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers
hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle My sien.”

11Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die
stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het.
12Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader
en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot
som geld gegee 13en gesê: “Julle moet sê: ‘Sy dissipels het in die
nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het.’ 14En
as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en
sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie.”
15Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle
voorgesê is.

Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel.

Matteus 28:1-15



Die opstanding van die dooies

19As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons
die bejammerenswaardigste van alle mense.

20Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit
dié wat gesterf het. 21Aangesien die dood deur 'n mens gekom
het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom.
22Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so
sal almal in Christus lewend gemaak word. 

23Maar daar is 'n volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by
Christus se koms, dié wat aan Hom behoort. 24Daarna kom die
einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra,
nadat Hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. 25Hy moet
as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan Hom
onderwerp het. 26Die laaste vyand wat vernietig word, is die
dood. 

1 Korintiërs 15:19-26


