
 

 

God se LEGOs!… WEEKSTUKKIES 
SONDAG 

Lees: 1 Petrus 2:4 - 10 
Gesels: 

• Wat is jou beste herinnering van Legos? 
• Hoe verstaan jy Petrus se beeld van “Lewende Stene”? 
 

Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep/sirkel en 
gesels dan SAAM MET DIE GESELS VRAE HIERBO kortliks oor: 

o Wat mis julle van Sondae? 
o Wat hoor julle as julle hoor Petrus sê ons is: 
▪ LEWENDIG? 
▪ EKSKLUSIEF (HEILIG)? 
▪ GEKIES? 
▪ OFFERS? 

o Wat dink jy bedoel Petrus as hy ons “priesterkonings” noem? 
o Waar wil/kan/gaan jy die week begin om ‘n LEGO-priesterkoning te 

wees? 
o Ons gemeente is ook ‘n unieke “vleuel” van die Here se huis, met klomp eie 

unieke kamers.  Watter kamers dink julle is alles in ons deel van die Here 
se huis EN waar dink jy pas jy in?  Het jy al jou hand opgesteek om 
iewers te help?  Hoekom/ hoekom nie? 

o Watter kreatiewe manière kan julle aan dink om ons LEGO wees uit te 
leef?  Stuur julle gedagtes vir Nico ASB! 

SPEELTYD: Kry enige boublokkies en gee vir elkeen kans om ‘n paar blokkies te 
kies.  Julle kan besluit hoeveel blokkies.   
Gee vir elkeen ‘n kans om ‘n blokkie te bou sonder om aanwysings te gee of te 
praat….elkeen bou net op die vorige een se blokkie. 
Wat het julle gebou so sonder plan of gesels?  Was dit maklik of moeilik?  Was daar 
van julle wat dieselfde gedink het? 
Neem ‘n foto van julle bouprojek. 
 

MAANDAG 
Lees: 1 Petrus 2:4 – 5&9, Genesis 2:7  (Probeer ander vertalings ook te lees) 

 
Gesels: 
• ‘n Steen is mos eintlik “dood” – wat beteken dit dan om ‘n LEWENDE steen te 

wees? 
• Waar in jou lewe beleef jy tans ‘n stukkie “doods-heid”?  Hoe wil Petrus jou help 

met daardie stukkie “dood” in jou? 
• Wat hoor jy in die gedeeltes oor God en jou lewe? 
  



 

 

Doen:   
Dink aan iemand wat: 
1 – tans in JOU lewe besig is om te bou en stuur vir die persoon ‘n 
boodskappie – stuur slegs ‘n hartjie of as jy woorde wil gebruik stuur dit 

saam 
2 – iemand in wie se lewe JY vandag kan bou.  Stuur vir die persoon ‘n boodskap – 
weereens sommer net ‘n hartjie of as jy wil tik net die volgende sin:” Ek dink 
vandag aan jou en wil graag vir jou bid.  “Is daar ietsie spesifieks waarvoor ek 
kan bid?”  Bid dan in jou stiltetyd vir die persoon (of as jy gemaklik is daarmee om 
te bid vir iemand kan jy ‘n voicenotegebed stuur) 
Binne ‘n gesin kan ons dit sommer vir mekaar sê en ‘n hartjie gee.  Knip vroeg die 
oggend ‘n paar klein papierhartjies uit en sit dit iewers waar almal dit kan kry.  
Deur die dag kan jy vir iemand in die huis ‘n hartjie gee en vir hulle dankie sê vir 
die rol in jou lewe OF jy kan vir iemand dit gee en vra hoe jy hulle kan bystaan. 
 

DINSDAG 
Lees: 1 Petrus 1: 13 – 16; 2:4 – 5&9, Psalm 139:13 – 17, Psalm 51:12 

Gesels: 
• Ons is heilig.  Wat beteken dit vir jou om heilig te wees?  Hoe help Psalm 
139 jou? 
• As mens kan ons nooit werklik sonder sonde wees nie, maar 1 Petrus 

1:14 gee aan ons ‘n riglyn wat dit beteken om “heilig” te wees.  Wat lees jy en 
hoe verstaan jy hierdie vers? 

• Watter “vuiligheid” pla jou as jy hierdie gedeeltes lees? 
Doen:   
Gaan wees bietjie stil en dink na oor die “vuilgoed” (sonde) wat jou laat voel jy is 
nie heilig genoeg nie.  Skryf dit neer. 

Lees die hele Psalm 51.  Dit is geskryf teen die agtergrond van Dawid se 
owerspel met Batseba, die moord van haar man Uria, waarvan hy 
meesterbrein was EN die leuens daaroor. 
Dawid het al hierdie aaklige goed gedoen (en NOG meer!) en steeds was hy 

‘n heilige koning en mens wat bekend gestaan het as God se liefling! 
Watter verse uit die Psalm wil jy vandag vir die Here bid? 
As jy klaar is lees die mooi woorde in Jesaja 1:18. 

 

 
WOENSDAG 

Lees: 1 Petrus 2:4,5&9 
Gesels: 

• Wat beteken dit om “uitverkore” te wees? 
• Wat beteken dit vir jou as jy hoor dat JY “uitverkore” is? 
• Jy is gekies om ‘n priester-koning te wees.  Wat beteken dit vir jou 

praktiese uitleef elke dag? 



 

 

Doen:   
Julle het Sondagaand gebou sonder ‘n plan en sonder om te praat.  Gee 
en kies weer ‘n klomp blokkies en bou die keer saam, maar volgens ‘n plan. 

Neem ‘n foto van hierdie bouprojek. 
 
 

DONDERDAG 
Lees: 1 Petrus 2:4 – 5, 12 – 21, 3:8 – 16, 4:8 - 10 

Gesels: 
• Wat hoor jy in die gedeeltes?   
• Priesters en konings het mense gedien – hulle moes die eie ek offer en 
op God en ander mense fokus.  Wat maak dit vir jou tans moeilik om met 

hoop en liefde ander mense te dien? 
• Hoe en waar kan jy op jou gawe gebruik in ons gemeente/in jou huis/in die 

gemeenskap? 
Doen:   

Maandag moes jy vir iemand intree in gebed.  Volg weer bietjie op by die 
persoon en hoor hoe dit gaan en of jy dalk weer vir hom/haar ‘n gebed 
kan doen.   
Niks slim woorde of inspirasie nie – wees net daar, luister en bid! 

 
VRYDAG 

Lees: 1 Petrus 2:4, 6, 10, Mattheus 11:28 - 30 
Gesels: 
• Ons het die week gereis oor ONS wat LEGOs is.  Waar is Jesus dan?  
Wat wil 1 Petrus 2&Mattheus 11:28 – 30  ons vertel oor Wie Jesus in ons 

lewens is? 
• Ons gemeente fokus die jaar op ons 20/20 visie.  Dink jy om God te sien en te 

beleef help mens om LEGOs te wees en daardeur mekaar te sien?  Hoe wil 
Jesus se uitnodiging ons daarmee help? 

• Die virus is op ons dorp.  Hoe voel jy daaroor? 
Doen:   

Lees vandag in jou stiltetyd weer Deuteronomium 6:4 en Psalm 62. 
Loof en Aanbid die Here en soek weer Sy teenwoordigheid op. 
Kyk of jy vandag ‘n foto kan neem van waar jy God se teenwoordigheid 

raakgesien/beleef het? 
  



 

 

 
 

SATERDAG 
Lees: 1 Petrus 2:4 - 10 

   Gesels: 
• Waar die week het jy: 

o God gesien/beleef? 
o Gevoel jy het iemand regtig raakgesien? 
o Gevoel iemand het JOU raakgesien? 
o Jou LEGOwees uitgeleef? 

 
Doen: 

Bou saam blokkies of speel Jenga 


