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3. Ek dra ŉ kruis  

 

Oorhoofse tema  

Wat beteken dit om ŉ volgeling van Jesus te wees? Dit kan baie dinge 
beteken, maar ons gaan op twee aspekte fokus: 1) Ons weet Jesus is die 
Gesalfde van God, met ander woorde, Hy het ŉ spesiale taak hier op aarde 
gehad, en 2) soos Jesus, ons Leier, dra ons ook ŉ kruis. 

 

Opmerking: Hierdie ontmoeting en die volgende vyf ontmoetings (3-8) kan 
as ŉ eenheid in Lydenstyd gebruik word. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 9:18-20. 
� Die groep kan Lukas 9:23 tydens hierdie ses Sondae in Lydenstyd 

memoriseer. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die dissipels het algaande geleer Jesus is anders as die ou profete. Hulle 
moes leer om hieroor na te dink en te sê hoe en wat hulle daaroor dink (wat 
hulle bely).  

2. Om Jesus as jou leier te kan volg moet jy verstaan wie Hy is. 

3. As jy verstaan wie Jesus is, word jy genooi om te kies om Hom te volg. 

4. Volgelinge van Jesus is kruisdraers. Wat beteken dit? 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Foto’s van Jesus-donkies (Christen-donkies) met die kruisteken op hulle 
rug (sien die foto’s hier onder). 
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2. Paneel 6: Fokus op die prentjies onderaan die paneel – die saaier, die 
broodjies en die vissies, en die doringkroon met die geldsak daarby. 

3. Die een of ander vorm van ŉ kruisie wat jy vir elke kind kan gee. Dit kan 
ŉ boekmerk, ŉ hangertjie of ŉ houtkruisie wees wat hulle in hulle kamers 
kan opsit. 

4. Versiering: Jy kan in hierdie tyd die lokaal waar julle bymekaarkom met 
ŉ kruis en ŉ pers lap versier. Die kleure vir Lydenstyd is:  

� Grys op As-Woensdag, 40 dae voor die opstanding. As is die teken van 
rou en swaarkry. In die Bybelse tyd het mense in swaar tye as of stof op 
hulle kop gegooi (vgl Job 2:8, 11-12). 

� Pers tot die Saterdag voor Goeie Vrydag. 
� Bloedrooi op die Sondag voor Goeie Vrydag en in die week daarna, wat 

die Groot Lydensweek genoem word. 
� Swart op Goeie Vrydag en Stil Saterdag (die Saterdag ná Goeie Vrydag, 

toe Jesus in die graf was). 
� Wit op Paassondag. 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Prentjies van bekende diere – 
ongeveer twee keer meer prente as 
wat daar kinders in jou groep is 

1. Die sirkelblad in die werkboek  

 

2. Vetkryte of kleurpenne 2. Kleurpenne of kryte 
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3. Vir die graad 1-groep: prente van 
ŉ donkie soos van bo af gesien, een 
vir elke kind; vir die graad 2- en 3-
groepe: vyf prente van ŉ donkie soos 
van bo af gesien 

3. Die “40 dae in Lydenstyd”-bord 

4. ŉ Splitpen vir elke kind  

5. ŉ Skerp voorwerp om gaatjies 
deur die papier te druk waardeur die 
splitpen moet gaan 

 

6. Bladsy 19 in die werkboek met 
kruispatroon stukkies op 
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Die storie  

 

Begin  

Gebruik die volgende vrae om by die kinders se leefwêreld aan te sluit. Jy 
hoef nie al die vrae te gebruik nie. 

1. Watter dier het ŉ kruis op sy rug? (Die Jesus-donkie; wys die foto’s. Nie 
alle donkies het hierdie kruis op hulle rug nie, maar die meeste het dit.) 

2. Waarvoor word donkies gebruik? (Wat is die doel van ŉ donkie?) 

3. Hoeveel keer dink jy het Jesus op ŉ donkie gery? (Ons weet nie, maar ons 
wonder of Hy nie baie dikwels op ŉ donkie gery het nie. Dink aan al die 
prentjies wat ons sien van Josef en Maria toe sy nog swanger was met die 
baba Jesus. Hulle het onder meer Betlehem toe gereis en met die baba 
Jesus na Egipte gevlug. Dink ook aan die dag toe Jesus op ŉ donkie by 
Jerusalem in gery het.) 

4. In die Bybelse tyd is misdadigers gekruisig. Die misdadigers moes 
gewoonlik self hulle kruis dra tot by die plek waar hulle gekruisig sou word. 
Dink ŉ bietjie oor hierdie kruispad: Die kruis is op iemand se skouers getel 
en hy stap met die kruispad langs. Wat sou jy gedink het as jy ŉ misdadiger 
was wat op so ŉ pad met jou kruis moes stap? 

5. Sê nou jy sien iemand met ŉ kruis op sy rug wat tussen ŉ klomp soldate 
op die pad buite die dorp stap. Jy stap nader en sê: “Kan ek ook so ŉ kruis 
kry, asseblief?” Wat dink jy sal gebeur? 

Hoor  

In die tyd van die Ou Testament het die mense ander gebruike as ons 
vandag gehad. Een van die interessante gebruike wat hulle gehad het, was 
om olie wat lekker geruik het oor iemand se kop uit te gooi sodat dit oor sy 
gesig en klere geloop het. Hulle het dan gesê so iemand is gesalf, en hy is ŉ 
gesalfde genoem. Die woord gesalfde is ŉ Afrikaanse woord. In die tyd van 
die Ou Testament het die mense egter Hebreeus gepraat. Die Hebreeuse 
woord vir gesalfde is Messias. In die tyd van die Nuwe Testament het baie 
mense Grieks gepraat. Die Griekse woord vir gesalfde is Christos. 

 

Wanneer iemand gesalf is, het dit meestal beteken hy het ŉ spesiale werk 
gekry om te doen. Dié mense wat as profete moes gaan preek, is gesalf. 

Nota  
Laat die groep spontaan gesels. Met hierdie vrae trek ons die kind reeds 
aan die begin van Lydenstyd in by die wêreld van kruise.  

Nota  
ŉ Mens kan dit soos volg skryf: 
Gesalfde = Messias (in Hebreeus) = Christus (in Grieks) 
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Mense wat konings moes wees, is gesalf. Ander wat priesters moes word en 
namens die volk diere as offers moes bring, is ook gesalf. Ons kan dus sê 
profete, konings en priesters is gesalf. Hulle moes dan die spesiale werk 
waarvoor hulle gesalf is, gaan doen. 

Onderaan Paneel 6 is daar drie interessante prentjies. Daar is ŉ 
prentjie van ŉ saaier wat saad oor die grond uitstrooi. Dit beeld een van 
Jesus as profeet se boodskappe uit (ŉ gelykenis wat Hy vertel het). Daar is ŉ 
prentjie van ŉ paar broodjies en vissies. Ons weet Jesus het soos ŉ magtige 
koning net gepraat of aan iets geraak, en dan het daar ŉ wonderwerk 
plaasgevind. Alles het na sy bevele geluister. Dink aan die wind en die golwe 
wat na Hom geluister het, en aan die paar vissies en broodjies wat baie kos 
geword het. Jesus self was soos die lam wat die priesters geoffer het. Hy het 
Homself geoffer. Ons sien dat Jesus ŉ profeet, ŉ koning en ŉ priester was. 
Wie het gesê Hy moet hierdie take op die aarde kom doen?  

 

� Moment 1: Lees Lukas 9:18-20 

Petrus was die dissipel wat gesê het Jesus is die Gesalfde van God. Hy het 
geweet God het vir Jesus gestuur om as God se Gesalfde, die Messias of die 
Christus, spesiale werk hier op aarde te kom doen. Jesus het vir sy dissipels 
gesê hulle mag dit nie vir die ander mense vertel nie. Hoekom nie? Want 
dalk sou die mense Hom dan koning wou maak, en dan sou Jesus nie die 
priesterwerk kon doen deur Homself soos ŉ lam vir ons sondes te laat 
doodmaak nie. 

Hierna het Jesus weer met sy dissipels gepraat. Miskien het hulle ook nie 
verstaan wat húlle werk op aarde as Jesus se volgelinge of dissipels sou 
wees nie. Wat het Jesus vir hulle gesê? 

 

� Moment 2: Lees Lukas 9:23 

DieBybel@kinders.co.za stel hierdie vers soos volg: “As jy My wil volg, moet jy 
jou hele lewe vir My gee. Dit is baie moeilik. Maar Ek vra niks minder as dit 
nie.” 

 

Dink  

Kom ons dink aan iemand wat met ŉ kruis op sy rug by die dorp uit stap na 
die plek waar hy gekruisig sal word. Sy lewe is verby. Hy stap nou op hierdie 
moeilike pad. Dit is al lewe wat nou nog vir hom oor is. 

 

Leef  

Jesus het vir sy volgelinge iets belangriks geleer: As jy nié vir Jesus volg nie, 
maar jou eie lewe kies en daarmee voortgaan, het jy nie die ewige lewe nie. 
As jy vir Jesus kies en jy word soos ŉ lam doodgemaak of aan ŉ kruis 
opgehang, gee Hy vir jou die ewige lewe.  
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Mense kan hier op aarde teen Jesus kies en dalk ryk word, maar op 
die ou end beteken dit alles niks nie. Om vir Jesus te volg is nie ŉ speletjie 
nie. Dit is moeilik.  

Jesus se volgelinge kry egter ook swaar en ly dikwels. In Lydenstyd 
dink ons aan Jesus se swaarkry, aan sy volgelinge se swaarkry, en aan die 
swaarkry van baie mense in hierdie lewe. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Pak al die prentjies van diere wat jy saamgebring het op die tafel uit. Laat 
elke kind ŉ dier kies waarvan hulle hou. Sorg dat daar ook ŉ prentjie van ŉ 
donkie is. Daar mag meer as een prentjie van sekere diere wees, soos twee 
verskillende honde. 

Vra dan: Hoekom het jy jou dier gekies? 

 

Wegspring  

Vra vir die groep: Wat is spesiaal aan ŉ donkie? Let op of hulle van die kruis 
op sy rug onthou. 

 

Speletjie: Gebruik die prent op bladsy 16 van ŉ donkie soos van bo af 
gesien.  

� Graad 1: Gee vir elke kind ŉ vetkryt en ŉ prent van ŉ donkie en laat 
hulle die kruis op die donkie se rug inteken. 

� Graad 2 en 3: Blinddoek ŉ paar kinders. Sit ŉ swart vetkryt in elkeen se 
hand en lig dit tot by die donkie se stert. Die kinders mag nie weet na 
watter kant toe die donkie se kop wys nie. Hulle mag ook nie met hulle 
hande voel hoe die papier lê nie. Laat die kinders nou die kruis op die 
donkie se rug inteken. Die ander groeplede moet hulle met riglyne help: 
“ŉ Bietjie op … ŉ bietjie af … nou reguit vorentoe …” Sodra die reguit lyn 
op die rug min of meer reg geteken is, kan die kinders die dwarsstreep 
teken. 

 

Vra nou die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

Nota  
Hou weer die proses dop. Watter kinders oorheers die ander, en watter moet 
aangemoedig word? Jy sal mettertyd die kinders se gedragspatrone leer ken. 
Soms kom kinders sterk en bakleierig voor, maar dan voel hulle eintlik 
minderwaardig. Hulle steek dit net agter hulle gedrag weg. Gee aan elkeen 
aandag. Maak soms dié wat baie praat stil om ook vir die stil en 
teruggetrokke kinders ŉ beurt te gee om te praat.  

Nota  
Die saamwerk hier is belangrik. Jy kan vooraf besluit watter riglyne sal 
help, soos “links” en “regs”, “boontoe” of “ondertoe”. Dit skerp sommer ook 
die begrippe links en regs by kinders in. 
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1. Dink julle dit is lekker om ŉ donkie te wees? 

2. Stel jou voor jy stap met ŉ botteltjie lekkerruikolie na ŉ donkie toe, gooi 
dit op sy kop uit en sê dan vir hom: “Ek salf jou. Jy moet vir die res van jou 
lewe _________________________.” Watter woord of werk sou jy hier invoeg? 

3. Stel jou voor ŉ engel kom na jou toe met lekkerruikolie, gooi dit op jou 
kop uit en begin met jou praat. Die engel sê vir jou: “Ek salf jou om jou lewe 
lank ____________________.” Wat dink jy sal die engel vir jou sê? 

4. Gaan dit vir jou moeilik of maklik wees om die werk wat die engel vir jou 
gegee het te doen? 

 

Wonder  

Jesus het vir sy dissipels gesê hulle elkeen moet hulle hele lewe vir Hom gee 
as hulle Hom wil volg. Wat beteken dit? Hoe doen ons dit? 

 

Praat met die groep daaroor dat ons dit nie sommer maklik regkry nie. 
Daarom moet ons weer en weer in die Bybel lees hoe ons kan leef soos Jesus 
wil hê ons moet leef. Ons kan mekaar hiermee help deur met mekaar te 
praat. Ons bid ook en vra die Heilige Gees om ons te help leef soos Jesus 
vra. 

Jy kan ŉ voorbeeld uit jou lewe noem. Vertel vir die groep van ŉ keer 
toe jy iets moes doen wat die Here op jou hart gelê het en hoe moeilik dit 
dalk vir jou was.  

Een van die moeilikste dinge wat Jesus van ons vra, is om te gaan na 
iemand wat ŉ outsider is. Herinner die groep aan die vorige week se gesprek 
en vra of iemand die afgelope week na iemand buite sy of haar “kring” 
gegaan het. 

 

Nota  
Luister eers na die kinders se verbeeldingsvlugte. Jy kan dan self ook sê 
wat jy dink die engel vir jou sal sê. Dink aan iets soos: “Ek salf jou om jou 
lewe lank net mooi en goeie dinge te doen aan elke mens wat oor jou pad 
kom, soos Jesus jou leier gedoen het.” 

Nota  
Luister na die groep se antwoorde. Help hulle om daaraan te dink dat ons 
anders leef wanneer ons vir Jesus volg. Ons lewe gaan dan nie meer oor wat 
óns wil doen nie, maar oor wat Jesus wil hê ons moet doen. Ons lewe 
behoort nou aan Jesus. 
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Werksaam  

1. Maak die kruis op die donkie soos jou groepleier vir jou verduidelik op die 
donkie hieronder. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

2. Kleur die letters op die werkblad in. 

 

3. Maak die kruis op bladsy 19 soos volg. 

• Knip die hele bladsy mooi netjies uit jou werkboek. 

• Knip die verskillende dele op die bladsy netjies al op die lyne uit en 
maak al die stukkies bymekaar wat ŉ ronde swart kol op het. 

• Sit al die rooi stukkies bymekaar: 1 lange en 3 kortes (ewe lank). 

• Sit al die wit stukkies bymekaar: 1 lange en 3 kortes (ewe lank). 

• Neem die een wit stukkie waarop daar ŉ blokkie is en plak ŉ foto van 
jouself in die blokkie. As jy nog nie ŉ foto het nie, kan jy dit later 
inplak. Skryf dan nou eers net jou naam in die blokkie neer. 

• Druk baie versigtig ŉ gaatjie deur al die swart kolletjies (8 altesaam, 4 
op rooi papiertjies en 4 op wit papiertjies). Die gaatjies moenie te groot 
wees nie. Wanneer jy ŉ splitpen daardeur steek, moet dit net-net kan 
draai. 

• Sit al die stukkies op die tafel neer met die swart gaatjies na bo. Steek 
nou die splitpen soos volg van bo af deur die papiertjies: eers deur 1 
kort wit stukkie (die ronde kant van die splitpen is aan die bokant van 
die papiertjie, waar die swart kol was, en die twee lang punte aan die 
onderkant), deur die ander kort wit stukkie en dan deur die kort wit 
stukkie met die fotoblokkie op. Laastens steek jy dit deur die stukkie 
lang wit papier. 

• Nou volg die rooi stukkies: Steek die punte van die splitpen deur die 
drie kort rooi stukkies en laastens deur die lang rooi stukkie. Vou die 
punte van die splitpen agter die lang rooi stukkie weerskante toe oop 
en draai al die stukkies baie versigtig in die rondte. 

• Begin die stukkies nou oopvou. Vou aan die agterkant die langste rooi 
been na onder, en maak dan die ander drie rooi stukkies oop sodat dit 
ŉ kruis vorm. 

• Vou nou die wit kruis net so oop sodat jou foto bo in die middel is. 
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• Skryf bo-aan op die rooi kruis: Jesus. 

• As jy wil, kan jy die wit kruis versier. 

 

Gesels saam daaroor: Jesus het ŉ kruis gedra. Hy moes met sy kruis na 
Golgota toe loop. Ek dra ook ŉ kruis. Waarheen dra ek my kruis? Of: Wat 
beteken dit? 

 

Wegstuur  

1. As jy ŉ donkie was, sou jy vandag hier uitgestap het met ŉ kruis op jou 
rug. Die hare op jou lyf sou die kruis gewys het. As ŉ donkie sou jy moes 
doen wat jou eienaar vir jou sê om te doen, anders sou jy ŉ hou met ŉ 
sambok kon kry of dalk sonder kos moes bly. 

Gelukkig is ons nie donkies nie. Jesus nooi ons om te kies om ons 
werk soos ŉ kruis op ons rug te neem. Wanneer ons kies om Jesus se 
volgeling of dissipel te wees, sê Hy vir ons wat ons moet doen. Hy leer ons 
om dieselfde dinge te doen as wat Hy gedoen het, want ons is sy volgelinge. 
Hy is na al die mense toe gestuur – veral na die armes, na die mense in die 
tronk, na die mense wat eensaam is, na dié wat probleme het en swaarkry, 
na dié wat blind is of iets makeer sodat hulle nie alles saam met ander 
mense kan doen nie. Gaan vertel vir iemand van die donkie met die kruis op 
sy rug. Vertel vir hulle wat die verskil tussen jou en ŉ donkie is, maar vertel 
ook vir hulle hoe jy en die donkie dieselfde is. 

2. Neem jou selfgemaakte kruis na iemand toe. Draai voor die tyd die drie 
kort wit balkies na bo en die lange na onder dat dit in een lyn van bo na 
onder lê en jou foto toe is. Wys nou die rooi kruis vir iemand en verduidelik 
dat dit Jesus se kruis is. Dan kan jy sê: “Omdat ek vir Jesus volg, dra ek 
ook ŉ kruis.” Vou dan die wit balkies oop sodat jou kruis mooi gevorm word. 
Sê dan: “Ek is vas aan Jesus en Hy dra my met my kruis en al.” 

3. Dink elke oggend daaraan dat Jesus jou leier is. Vra dat Hy vir jou wys 
wat om te doen en na wie toe om te gaan. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

In Lydenstyd (hierdie ontmoeting en die volgende vyf) gaan ons in die senior 
groep van herhaling gebruik maak. Elke week word die volgende herhaal: 

1. Ons hersien die 40 dae in Lydenstyd. Waar is ons nou? Hoeveel dae is 
nog oor? 

2. Die vers om te memoriseer: Lukas 9:23. As die groep dit vinnig leer ken, 
kan hulle ook 9:24 en 9:25 memoriseer. 

3. Die groep voltooi die outsider-sirkel en die pyltjie wat daarby hoort. 

4. Die groep versier die lokaal met die regte kleure. Julle kan saam ŉ plan 
uitwerk, soos om in die eerste week ŉ kruis daar staan te maak. In die 
volgende weke kan julle die lokaal met die regte kleur lappe versier, soos 
pers lappe en ŉ rooi lap in die laaste Groot Lydensweek. Vir Goeie Vrydag 
kan julle al die lappe afhaal en die kruis alleen daar laat staan. 

Julle sou ook vier of vyf plekke in die lokaal kon gebruik om vorme 
van lyding met prente uit te beeld. Voorbeelde: Week 1 – oorlog en 
vyandskap; Week 2 – armoede en hongersnood; Week 3 – siekte; Week 4 – 
onderdrukking en vervolging, veral ook van Christene op sekere plekke in 
die wêreld; Week 5 – ouderdom, eensaamheid en verwerping. 

 

Welkom  

Laat die groep in ŉ kring sit en probeer almal se name opnoem. Die groep 
mag jou help. 

Kies ŉ dier: Laat elke kind in sy of haar verbeelding ŉ dier kies wat 
hulle graag sou wou gewees het as hulle nie mense was nie. Laat elkeen 
vinnig vertel hoekom hulle juis daardie dier gekies het. Jy kan notas maak 
en hierdie inligting gebruik om die kinders se gevoelens beter te onthou. 

 

Wegspring  

Vra vir die groep: Wat is spesiaal aan ŉ donkie? Let op of hulle onthou van 
die kruis op die donkie se rug. 

Vra nou die volgende vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Dink julle dit is lekker om ŉ donkie te wees? 

2. Stel jou voor jy stap met ŉ botteltjie lekkerruikolie na ŉ donkie toe, gooi 
dit op sy kop uit en sê dan vir hom: “Ek salf jou. Jy moet vir die res van jou 
lewe _________________________.” Watter woord of werk sou jy hier invoeg? 

3. Stel jou voor ŉ engel kom na jou toe met lekkerruikolie, gooi dit op jou 
kop uit en begin met jou praat. Die engel sê vir jou: “Ek salf jou om jou lewe 
lank ____________________.” Wat dink jy sal die engel vir jou sê? 

4. Gaan dit vir jou moeilik of maklik wees om die werk wat die engel vir jou 
gegee het te doen? 
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Wonder  

Jesus het vir sy dissipels gesê hulle elkeen moet hulle hele lewe vir Hom gee 
as hulle Hom wil volg. Wat beteken dit? Hoe doen ons dit? 

 

Praat met die groep daaroor dat ons dit nie sommer maklik regkry nie. 
Daarom moet ons weer en weer in die Bybel lees hoe ons kan leef soos Jesus 
wil hê ons moet leef. Ons kan mekaar hiermee help deur met mekaar te 
praat. Ons bid ook en vra die Heilige Gees om ons te help leef soos Jesus 
vra. 

Jy kan ŉ voorbeeld uit jou lewe noem. Vertel vir die groep van ŉ keer 
toe jy iets moes doen wat die Here op jou hart gelê het en hoe moeilik dit 
dalk vir jou was.  

Een van die moeilikste dinge wat Jesus van ons vra, is om te gaan na 
iemand wat ŉ outsider is. Herinner die groep aan die vorige week se gesprek 
en vra of iemand die afgelope week na iemand buite sy of haar “kring” 
gegaan het. 

 

Werksaam  

1. Vorm ŉ spreekkoor. (Almal praat saam of praat om die beurt in groepies.) 
Ons gebruik die blokkies op bladsy 14 in jou werkboek wat die 40 dae van 
Lydenstyd verduidelik. Iemand wys elke keer na die regte blokkies. 

 

Leier sit die hande op die kop en sê by blokkie 1: Dag 1, Aswoensdag 

Drie groeplede begin tel by die volgende blokkie: Twee, drie, vier (wag) 

Almal roep: Opstandingsdag! 

Drie groeplede tel verder: Vyf, ses … tien … 

Nota  
Luister eers na die kinders se verbeeldingsvlugte. Jy kan dan self ook sê 
wat jy dink die engel vir jou sal sê. Dink aan iets soos: “Ek salf jou om jou 
lewe lank net mooi en goeie dinge te doen aan elke mens wat oor jou pad 
kom, soos Jesus jou leier gedoen het.” 

Nota  
Luister na die groep se antwoorde. Help hulle om daaraan te dink dat ons 
anders leef wanneer ons vir Jesus volg. Ons lewe gaan dan nie meer oor wat 
óns wil doen nie, maar oor wat Jesus wil hê ons moet doen. Ons lewe 
behoort nou aan Jesus. 
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Almal roep: Opstandingsdag! 

Drie groeplede tel verder: Elf … sestien … 

Almal roep: Opstandingsdag! 

Drie groeplede tel verder: Sewentien … twee en twintig … 

Almal roep: Opstandingsdag! 

Drie groeplede tel verder: Drie en twintig … agt en twintig … 

Almal roep: Opstandingsdag! 

Drie groeplede tel verder: Nege en twintig … vier en dertig … 

Almal roep: Palmsondag! Hosanna vir die Seun van Dawid! 

Leier sê: Groot Lydensweek begin! 

Almal sê baie stadig: Vyf en dertig … agt en dertig … 

Leier sê: Jesus sterf vir ons op Goeie Vrydag 

Almal sê baie sag: Dag veertig … Stil Saterdag 

 

Een persoon sê laastens hardop: Waarom soek julle die Lewende by die 
dooies? Kyk, Hy het opgestaan! 

Almal roep: Opstandingsdag! 
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Doen die spreekkoor drie keer saam. Miskien wil ŉ paar van die kleingroepe 
dit volgende Sondag saam by die groot byeenkoms opsê. Almal moet dit dan 
op dieselfde manier doen. 

2. Skryf in jou werkboek (bl 17) op die pyltjie se punt in sierskrif: Die Heilige 
Gees stuur my. Jesus nooi my om Hom te volg. 

3. Gebruik die vorm hieronder om Lukas 9:23 te leer ken. 
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As iemand 

agter My 

aan wil kom,  

moet hy 

homself verloën, 

elke dag 

sy kruis dra 

en My volg. 

Lukas 9:23 

 

 

 

 

 

 

Wegstuur  

1. As jy ŉ donkie was, sou jy vandag hier uitgestap het met ŉ kruis op jou 
rug. Die hare op jou lyf sou die kruis gewys het. As ŉ donkie sou jy moes 
doen wat jou eienaar vir jou sê om te doen, anders sou jy ŉ hou met ŉ 
sambok kon kry of dalk sonder kos moes bly. 

Gelukkig is ons nie donkies nie. Jesus nooi ons om te kies om ons 
werk soos ŉ kruis op ons rug te neem. Wanneer ons kies om Jesus se 
volgeling of dissipel te wees, sê Hy vir ons wat ons moet doen. Hy leer ons 
om dieselfde dinge te doen as wat Hy gedoen het, want ons is sy volgelinge. 
Hy is na al die mense toe gestuur – veral na die armes, na die mense in die 
tronk, na die mense wat eensaam is, na dié wat probleme het en swaarkry, 
na dié wat blind is of iets makeer sodat hulle nie alles saam met ander 
mense kan doen nie. Gaan vertel vir iemand van die donkie met die kruis op 
sy rug. Vertel vir hulle wat die verskil tussen jou en ŉ donkie is, maar vertel 
ook vir hulle hoe jy en die donkie dieselfde is. 

2. Dink elke oggend daaraan dat Jesus jou leier is. Vra Hom om vir jou te 
wys wat om te doen en na wie toe om te gaan. 

3. Vertel vir iemand hoe die 40 dae in Lydensweek werk. Vra vir ŉ 
volwassene of hy of sy geweet het dit werk so. Kyk dan op ŉ gewone 
almanak wanneer dit Goeie Vrydag is. Kleur die 40 blokkies van Lydenstyd 
pers, rooi en swart in. Onthou, die Sondae bly wit, want elke Sondag van die 
jaar is Opstandingsdag.

 

 

Die woorde van die 
teks langsaan is in 
blokkies hierbo 
uitgepak. Kleur die 
blokkies in, of teken 
iets daarin of 
rondom dit sodat jy 
die woord sal 
onthou. Jy mag nie 
letters gebruik nie! 
 
Daar is een woord 
wat twee maal 
voorkom. 
Daar is ’n kruis. 
Wat kan jy nog 
gebruik? 
Wie kan eerste die 
teks sonder sy 
tekening opsê?  
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