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HAND IN HAND
PINKSTERREEKS

I N L E I D I N G

Dit is in tye van krisis wat ons uitgedaag word om nuwe moontlikhede raak te sien en
te ontgin.   Hand in Hand is ‘n reeks vir huise om Kinderpinkster tuis te vier en maak
gebruik van Huisgeloof beginsels.   
 
Die reeks bestaan uit 8 geleenthede (Hemelvaart, Sondag tot Vrydag en Pinksterfees)
en hanteer met elke geleentheid ‘n Psalm en 'n bypassende handgebaar.  Ons eindig
feestelik op Pinkstersondag met al die handgebare wat saam ‘n koek bak om die
verjaarsdag van die kerk te vier. Wanneer ons so saam die koek bak herinner dit ons
dat ons die kerk is en dat God ons hande wil gebruik om ‘n verskil in die wêreld te
maak.
 
Die reeks is so uiteengesit en verpak dat dit maklik en goedkoop versprei en gebruik
kan word. Elke byeenkoms volg dieselfde ritme - Welkom, Wonder, Wees en
Wegstuur. Gebruikers is welkom om Lofprysing en Aanbidding by te sit!  Youtube het
baie verskillende opsies wat julle kan gebruik of dalk het julle musiek by die huis, of
dalk selfs so gelukkig om musikante in die huis te hê wat julle kan begelei.
 
Mag dit vir elke huis en gemeente tot seën wees om ook op hierdie anderste manier
Pinkster te vier.  Waar ons die geboorte van die kerk vier en herdenk, mag ons hoop
vind in 'n God wat ons in sy Hand vashou!
 
Geseënde Pinksterfees!
 
 
 



 
Julle bly in dieselfde huis en kan nie weg
van mekaar op die stadium nie, maar julle
gaan nou die veilige spasie waar almal
saam gedeel het, verlaat en elkeen gaan
aan met sy eie ding.  Daarom is dit goed
dat julle die tyd wat julle besig was, afsluit
met 'n "doen ding", wat julle herinner aan
die tema van die dag.  Probeer om al die
dinge wat julle maak op dieselfde plek in
die huis neer te sit.   Die Wegstuur
moment het ook ‘n gebedsvoorstel wat
gedoen kan word.

WEGSTUUR

WELKOM

 

WEES

Doen moeite om as huis die
onthou-vers te memoriseer. 
Julle kan dit doen deur dit
iewers neer te skryf, ‘n
prentjie te maak en dit op jou
selfoon te bêre, bewegings
of assosiasies by te sit. Gee
‘n beloning vir dié wat al die
verse kan onthou aan die
einde van die week.  Sê dit
soggens of saans vir mekaar
tydens ete. 

ONTHOU - VERS

HAND IN HAND
PINKSTERREEKS

S O  M A A K  M E N S

‘n Pret aktiwiteit wat julle
help om as eenheid te
funksioneer.  Kinder-
pinkster is nie ‘n lesgee
aktiwiteit vir volwassenes
aan kinders nie, maar ‘n
platform waar die huis
saam ontdek hoe die
Woord ons vandag vorm.
 
Hoe meer ons ons sintuie
gebruik, hoe meer maak
ons die inhoud ons eie. 

NO HAND

HANDSHAKE

 
WONDER 

Hier neem almal deel.  Dit gaan
nie oor reg en verkeerde
antwoorde nie, maar oor hoe
julle na mekaar luister en by
mekaar leer.  Probeer om,
sover moontlik, vir
almal kans te gee om deel te
neem.
 
Die videos wat uitgestuur
word, kan hier van baat wees. 

GESELS SAAM

Kom-ons-dink-dieper of
kom-ons-waag moment. 
Ons oefen in wat ons
gehoor of geleer het of delf
‘n bietjie dieper – veral vir
ouer lede van huis.  Moenie
dit uitlaat nie!

Lees die Psalm of maak
beurte om dit te lees.  Ons
stel voor dat huise met
kleiner kinders ‘n
kindervriendelike
vertaling gebruik soos die
Bybel vir Almal,
Bybel@kinders of die
Boodskap vertaling. 
Verskillende vertalings is
aanlyn beskikbaar deur bv
die YouVersion toep. 

Al woon julle in dieselfde spasie, is dit goed om hierdie tyd saam
te begin met ‘n fokusmoment en “incheck” met mekaar. Daarom
die dobbelsteen speletjie waaraan jy eintlik enige iets kan
koppel, net om te ontspan en almal gefokus te kry op wat julle
nou gaan saamdoen.  Julle kan ook na die Welkom-speletjie ‘n
gebeds-oomblik skep waar julle saam ‘n kort gebed doen.  Hier is
‘n voorbeeld:
 

Haal 3 keer diep asem en sê saam:  "God, U is bo ons (strek jou
hande bo jou kop), onder ons (raak jou tone), binne ons (hande

oor jou bors), en oral om ons (maak groot sirkels met arms). 
Ek aanbid U (arms na bo) en gee my lewe vir U (raak tone).  Ek is
lief vir U (hande oor bors) met alles wat ek is (groot arm sirkels).

(Haal 3 keer diep asem) Amen"



 
Strek julle hande na mekaar uit
terwyl julle bid maar moenie aan
mekaar raak nie. 
 
Bid vir mense na wie julle verlang
en nie nou kan sien nie.
 
Teken 'n hand en skryf iemand
se naam daarin wat swaarkry.  Sit
die hande neer waar julle dit kan
sien in die huis.

WEGSTUUR

Welkom by ons
kinderpinkster!  Rol 'n
dobbelsteen. Strek jou hand
so ver moontlik uit as jy dit
doen. 
 
Kyk na die nommer op die
dobbelsteen.  Vertel nou
soveel goed van jouself,
byvoorbeeld:  Wat dink jy?
Wat is nuus? Hoe voel jy?
Waarvan hou jy?

WELKOM

 

WEES

Kan julle die volgende vers
onthou?
 
Psalm 88:10
 
"My oë is al dof van
swaarkry; die hele dag deur
roep ek na U, Here, en
steek ek my hande in
gebed na U uit."

ONTHOU - VERS

HANDE UITSTREK
H A N D  I N  H A N D

Hoeveel van julle groet
mekaar met 'n (secret)
handshake? 
 
Op die oomblik is dit beter as
ons nie handeskud nie. So ons
gaan in Pinkster 'n No Hand
Handshake hê en elke dag
kom daar nog 'n beweging by. 
 
Ons begin deur 1 meter weg
van mekaar te staan. Strek
nou jou regterhand na die
ander persoon sonder om aan
hulle te raak! Volgende keer
leer ons die res...

NO HAND HANDSHAKE

Lees Psalm 88
Kyk dan saam na hierdie
video. 

WONDER 

Kan jy dink aan 'n keer toe
jy swaar gekry het of
hartseer was?
Hoekom dink julle strek
ons hande na mense uit?
Wat dink julle bedoel die
skrywer as hy sê dat hy sy
hande na God uitstrek?

Die Psalm-digter praat met
God. Dis 'n gebed. 
 

GESELS SAAM

Doen 'n sprong van
vertroue. Laat julle vanaf 'n
stoel in iemand se hande
spring. Strek jou hande na
die persoon uit. 
 
Hoe kan ons weet dat God
ons altyd sal vang?

https://youtu.be/MTD0Fo_kYjM


Draai almal nou hulle handpalms na
bo en sê: "Een, twee, drie, drukkie!"
 
Plant 'n boontjie tussen watte en
hou dit nat totdat dit groot genoeg
is om oor te plant in 'n potjie. So kan
jy dan sien dat die Here vir alles
sorg. As Hy dan sorg dat die saadjie
ontkiem en groei, hoeveel te meer
sal Hy vir jou sorg?
 
 

WEGSTUUR

Vandag gaan ons saam
gesels oor die moeilik en
maklik van oorgee.
 
Gooi die dobbelsteen en
vertel vir mekaar wat vir jou
maklik is en wat vir jou
moeilik is. Die getal van die
dobbelsteen bepaal
hoeveel dinge jy moet
noem.

WELKOM

Draai jou handpalms na bo en
sê: "Jesus, in U hande gee ek
my lewe oor."
 
Wanneer ons saam is, hoef ons
nie bang te wees nie. In Psalm
31:21 sê Dawid vir ons dat God
altyd by ons is, en ons beskerm
van alle slegte dinge 

WEES

Psalm 31:6
 
"In u hande gee ek my lewe
oor, want, Here, troue God,
U het my vrygemaak."

ONTHOU - VERS

HANDE OORGEE
H A N D  I N  H A N D

Dis tyd vir ons No Hand
Handshake. Elke keer gaan
ons nog 'n beweging leer. 
 
1. Staan 1 meter uitmekaar
2. Strek jou regterhand na
mekaar uit. 
3. Raak nou met jou
linkerhand aan jou oor. 

NO HAND

HANDSHAKE

Lees Psalm 31
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Hoe voel dit vir jou as jy
bang is?
By wie wil jy wees as jy
bang is?
Wat dink jy kan Jesus vir
jou doen as jy bang is?

Hier in Psalm 31 praat
Dawid met die Here. Hy
praat van sy lewe wat in die
Here se hand is.
 

GESELS SAAM

https://youtu.be/rUHhT1bt1Xg


 
WEGSTUUR

Vandag is die die derde  dag in
ons Pinkster reeks!
 
Gebruik jou dobbelsteen om
hierdie nommer-speletjie te
speel:
6 - Noem 6  goeie goed
5 - Dink aan 5 mense 
4 - Sien 4  mooi goed raak
3 - Haal 3  keer diep asem
2 - Sê 2  keer: "Jesus is lief vir
my." 
1 -  Bid saam

WELKOM

Die doop herinner ons daaraan dat ons
aan God behoort. Maak die doop ons
kinders van God? Nee. God maak ons
kinders van God. Ons behoort aan God
ongeag of ons gedoop is of nie.
 
Druk nou julle hande in 'n bak water en sê:
"Ek behoort aan God!" 
 

WEES

Psalm 24:1 
 
"Die aarde en alles op die
aarde, die wêreld en al die
mense in die wêreld, almal
behoort aan die Here."
 

ONTHOU - VERS

HANDE WAS
H A N D  I N  H A N D

Is julle reg vir die No Hand
Handshake? 
 
1. Staan 1 meter uitmekaar
2. Strek jou regterhand na
mekaar uit.
3. Raak nou met jou
linkerhand aan jou oor.
4. Draai jou hande om
mekaar in sirkels asof jy jou
hande was.

NO HAND

HANDSHAKE

Lees Psalm 24
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Hoe weet ons dat ons
aan God behoort?
Hoekom is dit belangrik
dat ons aan God
behoort?
Hoe lewe kinders van
God?
Wat kan jy vandag doen
om as kind van God te
lewe? 

GESELS SAAM

Gaan na die laaste bladsy toe
vir hierdie lekker wegstuur-
aktiwiteit. Druk dit uit en plak
dit gerus by die wasbak om dit
elke dag te onthou. 

https://youtu.be/qE3E0fEzikg


Neem 2 verskillende kleure papiere en knip dit
in lang stroke (die lengte van die papier).
Skryf een woord of sin waarvoor julle wil bid op
'n strook. Maak 'n paar sulke gebedsstroke.
Plak die eerste strook toe dat dit 'n sirkel vorm.
Ryg die volgende stroke deur die eerste een en
plak toe. Herhaal totdat dit 'n gebeds-ketting
vorm.
 
Gebed: Here, help ons onthou dat ons
handewerk ons aan mekaar verbind. Dankie
Here dat ons aan U verbind is deur U hande-
werk. Amen.

WEGSTUUR

Gebruik jou dobbelsteen om
hierdie nommer-speletjie te
speel
6 - Spring soos 'n padda
5 - Staan op jou hande
4 - Gee die person regs van
jou 4 komplimente
3 - Dink aan 3 dinge wat jy
die week geleer het
2 - Noem 2 dinge waarmee jy
die week in die huis kan help
1 - Bid saam

WELKOM

Stap in die huis en kyk of jy iets
kan sien wat iemand in die huis
self gemaak het (wat hulle eie
handewerk is)?
Vra vir hulle hoe het dit vir hulle
gevoel om iets met hul eie twee
hande te maak.
Dink saam oor wat julle in die
huis kan maak en/of versorg
met julle eie twee hande.

WEES

Psalm 8:7
 
"U laat hom regeer oor
alles wat U gemaak het.U
het gesê hy is die hoof oor
alles"

ONTHOU - VERS

HANDEWERK
H A N D  I N  H A N D

1. Staan 1 meter uitmekaar
2. Strek jou hand uit. 
3. Raak aan jou oor. 
4. Draai jou hande om
mekaar. 
5. Maak vuiste en slaan dit
op mekaar. Dink aan 'n
hamer wat op 'n spyker
slaan!

NO HAND

HANDSHAKE

Lees Psalm 8
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Watter ander name vir
God sien julle raak?
Vertel vir mekaar wat dink
jy is 'n Koning se werk?
Wat sou jy gedoen het as
jy 'n koning was van 'n
land?
Vertel vir mekaar van iets
wat jy gemaak het met jou
eie twee hande. Hoe het jy
gevoel toe die eindproduk
klaar was?

GESELS SAAM

https://youtu.be/LkP_nPFpyh8


OP DIE HANDE DRA
H A N D  I N  H A N D

Gebruik verf om 'n effe-
kleur geskenksak met julle
handafdrukke te versier. 
Skryf bo aan die sakkie: 
"God dra ons." 
Begin 'n ritueel waarin julle
skryf hoe God julle die
week gedra het en gooi dit
in die sak. Aan die einde
van die jaar kan julle al die
stories uit die sak haal en
lees.

WEGSTUUR

Gooi vandag weer die
dobbelsteen. Kies iemand
om saam met jou die getal
op die dobbelsteen met
julle twee se hande te vorm. 
Noem dan een ding van die
vorige dag se Hand in Hand
ervaring wat die meeste vir
jou uitgestaan het. 

WELKOM

Kies een persoon om te
blinddoek (A) en een wat
kan lei (B).  Nadat A
geblinddoek is, kan B vir A
aan die hande lei.  Almal kan
'n beurt kry om A te wees.

WEES

Psalm 91: 2
 
“U is my toevlug en my
veilige vesting, my God op
wie ek vertrou.”

ONTHOU - VERS

1. Staan 1 meter uitmekaar
2. Strek jou hand uit.
3. Raak aan jou oor.
4. Draai jou hande om
mekaar.
5. Maak vuiste en slaan dit
op mekaar. 
6. Bons jou hande in die lig
met plat hande asof jy iets
moet dra.  

NO HAND

HANDSHAKE

Lees Psalm 91
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Teken die plek waar jy die
heel veiligste voel. Vertel
dan vir mekaar daarvan. 
Praat oor hoe God soos
hierdie plek is wat jy
geteken het. 
Hoe voel dit om iemand te
vertrou terwyl jy
geblinddoek is?
Wat lees jy oor vertroue in
Psalm 91?

GESELS SAAM

https://youtu.be/0Lt5xWGCCNM


Vanaand bid ons met oop oë. 
Kom ons staan regop, draai
stadig in die rondte en kyk wat
ons alles kan sien.  Sê nou vir
God dankie vir al die maniere
waarop Hy vir ons goed is.
 
Knip 2 ovaal vorms uit papier
en teken 'n oog in elkeen.  Sit
dit neer waar julle dit kan sien
om te onthou ons oë op God is.

WEGSTUUR

Gooi julle dobbelsteen.  Kyk
na die syfer waarop jou
steentjie land. Soek vir
dieselfde hoeveelheid van n
voorwerp in die vertrek en
noem dit op, bv. 4
koffiebekers, 6 plante, 1 TV 

WELKOM

Wie hou  jy graag dop?
Kies een ding wat jy by een
van jou ander gesinslede
kan dophou en aanleer die
week:  Dit kan 'n aanlyn
speletjie wees of 'n
vaardigheid soos kook
Dophou en vertroue pas
bymekaar. Hoe dink jy?

WEES

Psalm 123:3b
 
"Wees goed vir ons Here,
wees baie goed vir ons!"

ONTHOU - VERS

HANDE DOPHOU
H A N D  I N  H A N D

1. Staan 1 meter uitmekaar
2. Strek jou hand uit.
3. Raak aan jou oor.
4. Draai jou hande om
mekaar.
5. Maak vuiste en slaan dit
op mekaar.
6. Bons jou hande in die lig.
7. Maak brilletjies met jou
vingers oor jou oë. 

NO HAND

HANDSHAKE

Lees Psalm 123
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Hoeveel keer word die woorde
'oë', 'ontferm', 'hand' en 'Here' in
Psalm 123 gebruik?
Hoe kyk ‘n mens na God se hande
as dit sou wees soos ‘n slaaf na ‘n
eienaar kyk?
Wanneer ons God se hande
dophou, sien ons wat God alles
gemaak het en gedoen het.  Vertel
van 'n keer wat jy iets spesiaal
geleer het oor wat God vir jou
gedoen het.

GESELS SAAM

https://youtu.be/JQwYqrlyxuQ


Trek 'n groot hand en 'n klein
hand af. Knip beide uit. Plak
nou die kleiner hand in die
groter hand en skryf vandag
se onthou vers in die kleiner
hand. Net soos wat die kleiner
hand vas geplak is aan die
groter hand, so hou God ons
vas en is God altyd by ons.

WEGSTUUR

 Ons kyk vandag terug oor die
week. Gooi die dobbelsteen en
gebruik die getal op die
dobbelsteen om te  vertel van:
1  Keer wat God jou gehelp het;
2 Dinge waarmee jy vir God
vertrou;
3 Kere wat iemand soos Jesus
opgetree het;
4 Dinge in die natuur waarin jy vir
God raaksien;
5 Goed waarvoor jy vir God wil
dankie sê;
6 Dinge wat jy geleer het deur
iemand dop te hou.

WELKOM

Werk handbewegings uit vir
"Hy hou die hele wêreld in sy
hand" wat wys dat ons in God
se hand is
 
Jy kan hier klik vir die Engelse
lied, en hier vir die Afrikaanse
lied. 
 

WEES

Gebruik jou linkerhand om
jou regterhand vas te hou
terwyl jy die vers opsê.
 
Psalm 73:23
 
"En tog was ek altyd by U; 
U het my regterhand
vasgehou."

ONTHOU - VERS

HANDE VAT
H A N D  I N  H A N D

Lees Psalm 73
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Gesels oor wat dit beteken om
vergenoeg ("content"/tevrede) te
wees.
Wat maak dit vir die
psalmskrywer moeilik om
vergenoeg te wees? En vir jou?
Wat help die psalmskrywer om
vergenoeg te wees? En vir jou?
Vertel vir mekaar van 'n keer wat
jy gevoel het God is by jou en God
hou jou hand vas.
Hoe kan ons vir ander mense wys
ons is daar vir hulle sonder om
aan hulle te raak?

 

GESELS SAAM

1. Staan 1 meter uitmekaar.
2. Strek jou hand uit.
3. Raak aan jou oor.
4. Draai jou hande om
mekaar.
5. Maak vuiste en slaan dit
op mekaar.
6. Bons jou hande in die lig.
7. Maak brilletjies 
8. Vou jou hande asof jy
hande vashou met jouself

NO HAND

HANDSHAKE

https://youtu.be/-T1CLlMjiTw
https://youtu.be/Q-jw1gVG91Y
https://youtu.be/3B86o8oMQz0


Bak en versier saam julle
gunsteling koek. 
 
Bid vir julle maatjies en sê
vir Jesus dankie vir julle
mooi kerk.
 
Sing saam "Alle volke, klap
jul hande." En eet 'n lekker
stukkie koek.

WEGSTUUR

Welkom by die partytjie!
Vandag vier ons die
verjaarsdag van die kerk!
 
Gooi nou die dobbelsteen
en die nommer waarop dit
val, daardie vers van Psalm
47 moet jy lees.

WELKOM

Staan almal in 'n sirkel en
sing saam "Alle volke, klap
jul hande." 
 
As julle 'n liedboek in die
huis het, of dit wil Google, dit
is lied 547 in die Liedboek
van die Kerk. Anders kan
julle hier klik vir 'n YouTube
video. 

WEES

Psalm 47:1
 
"Al julle volke klap julle
hande! Juig God toe met
uitroepe van vreugde..."

ONTHOU - VERS

HANDE KLAP
H A N D  I N  H A N D

Lees Psalm 47
Kyk dan saam na hierdie
video.

WONDER 

Wat is jou gunsteling
liedjies? Wie is jou
gunsteling
sanger/sangeres?
Hoe voel dit vir jou as
iemand 'n liedjie vir jou
sing?
Watter liedjie sou jy vir
Jesus wou sing?

GESELS SAAM

1. Staan 1 meter uitmekaar.
2. Strek jou hand uit.
3. Raak aan jou oor.
4. Draai jou hande om
mekaar.
5. Maak vuiste en slaan dit op
mekaar.
6. Bons jou hande in die lig.
7. Maak brilletjies 
8. Vou jou hande 
9. Klap nou hande!
 
Hoe vinnig kan julle dit doen?

NO HAND HANDSHAKE

https://www.youtube.com/watch?v=C38xdjJPd6M
https://youtu.be/03BvipIPLkk



