
 

 

DIE KONING VAN KONINGS… WEEKSTUKKIES 
SONDAG 

Lees: Mattheus 28:1 - 15 
Gesels: 
• Wat is die vreemdste vir jou/julle van die verhaal?  Wat is die 
wonderlikste? 
Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met 
vriende/gesin/groep/sirkel en gesels dan kortliks oor: 
• Waar sien/beleef jy/julle Jesus se Opstandingskrag en nuwe lewe 
steeds in die wêreld vandag? 

• Ons het die naweek gehoor Jesus is die Koning van Bome, Spykers, Harte en 
Diamante.  Watter van die kaarte beteken vir jou die heel meeste? 

• Luister saam “You raise me up” en sing dit vir die Here. 
• Maak ‘n lys van ‘n paar liedere wat sing van die opstanding & sing dit saam 

terwyl julle iewers saam eet. 
• Liedere soos: 

o Liedboekliedere: Lied 404 –422 het AL die Paasliedere – Soek bekendes 
soos - Hoor jy die Paasfeesklokke, Jesus lee fen ons met Hom,  

o Die Oorwinningslied, Mighty to Save, Glorious Day 
 

MAANDAG 
Lees: Lukas 24:13 - 35 

Gesels: 
• Wat staan vir jou uit in die verhaal?   
• Waarom dink jy het die Emmausgangers nie vir Jesus herken nie? 

• Het jy al daardie “warm gevoel” van Jesus ervaar?  Vertel vir mekaar waar. 
Doen:   
• Gewoonlik soek ons Paaseiers vandag.  Die wat Paaseiers het kan dit 
gerus wegsteek en soek, maar steek tussen in ook die vier (of as julle 
meer het MEER) Koningskaarte weg saam met die Paaseier – OF as julle 

nie Paaseiers het nie steek die kaarte vir mekaar weg en gaan SOEK die Koning 
vandag iewers in jou tuin/huis. 

• Soek op die Internet die liedjie “Because He lives” en luister dit. 
 

DINSDAG 
Lees: Johannes 13:1 – 17, Filippense 2:5 - 11 

Gesels: 
• Verbeel jou jy is daar saam aan tafel.  Beskryf bietjie jou 
gevoelens/gedagtes toe Jesus JOU voete was. 
Doen:   
Ons gaan die res van die week ‘n “Kroon” vir julle voordeur/muur maak  
om julle te help onthou Jesus is Koning – oor ALLE Konings!!  



 

 

• Julle kan ‘n ou pak kaarte se 4 Konings vat of julle kan op die Internet soek 
vir prente van die 4 Konings of julle kan die simbooltjies (“Clubs”, “Spades”, 
Harte en Diamante) self teken. 

• Op Vandag se  papierbord plak/teken die Boompies/”Clubs”.   
• Skryf hoe Jesus ons wys om te dien. 
• Skryf NOU op ‘n bykomende papiertjie HOE julle mekaar gaan dien! 
 

WOENSDAG 
Lees: Lukas 22:39 – 44&Jesaja 53:3- 5 

Gesels: 
Wat beteken dit vir jou om te weet dat Jesus ALLE vorme van MENSWEES 
beleef het en KEN?  Alles – WOEDE, VREES, ANGS, FISIESE LYDING, 

EMOSIONELE LYDING, EENSAAMHEID, VERWERPING, SPOT, VREUGDE, PASSIE, 
LIEFDE…. 

Doen:  Gaan aan met julle Kroon vandag. 
• Vir vandag plak of teken die SPYKERS (“Spades”) 
• Hoe het Jesus lyding geken?  Blydskap en vreugde? 

• Maak bietjie ‘n lysie van mekaar se vrese/angste op ‘n bykomende stukkie 
papier.  Lees weer Jesaja 53:3 – 5.  Tik en plak of skryf die vers onder aan 
julle lysie. 

• Die Lockdown sou more geëindig het.  Maar dit is nou verleng en so baie 
mense gaan die volgende paar weke ly – dalk selfs in julle huis of familie.  
Daar is mense wat siek is of al dood is in die ty den hul families gaan deur ‘n 
baie moeilike tyd.  Wat kan jy/julle doen in die tyd om ‘n boompie te wees 
van die Koning van Bome – die Koning wat ook die lyding van mense verstaan 
en ken! 

 
DONDERDAG 

Lees: Efesiëts 3:18 – 22 & Johannes 3:16 
Gesels: 
• Wat tref jou/julle die meeste in die gedeelte?  Hoekom dink jy/julle is 
dit vir jou/julle so treffend? 

Doen:  Ons g aan verder aan met julle Kroon vandag. 
• Vir vandag plak of teken die Harte 
• Hoe WEET jy dat Jesus JOU liefhet end at Sy liefde in JOU lewe WEN?  

Skryf op! 
• Hoe gaan julle Jesus se liefde vir mekaar WYS in die volgende twee weke van 

Lockdown?  Skryf dit op ‘n papiertjie en plak dit langs julle liefde bord. 
• Bederf iemand in jou huis vandag met ‘n koppie tee/koffie. 

  



 

 

VRYDAG 
Lees: Psalm 146, 1 Johannes 4:4 

Gesels: 
• Waar in jou lewe twyfel jy tans oor Jesus se Koningskap? 
• Wat sê vandag se gedeelte vir jou oor jou twyfel? 
Doen:   
Ons maak ons KROON vandag klaar!. 
• Plak of teken die Diamante 

• Skryf nou waar sien/beleef jy Jesus se krag&nuwe lewe? 
• Maak ‘n lysie van mense wat julle weet nodig het om te hoor dat Jesus hulle 

Koning is. 
• Post/stuur ‘n foto van julle kroon op die Kerk se Faceboog page. 

 
SATERDAG 

Lees: Filippense 3:7 - 11 
 

Gesels:  Paulus het Jesus op ‘n amazing manier gevolg.  Wat keer jou tans 
om ook so passievol soos hy vir Jesus te volg? 
Doen:  Speel saam met mekaar of op jou eie kaart.  As jy by die 
Koningskaarte afkom doen ‘n gebed vir die Koning van alle konings. 


