
 

 

REGTERHAND… WEEKSTUKKIES 
SONDAG 

Lees: Psalm 16 
Gesels: 
• Wat is vir jou die mooiste van die Psalm? 
Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met 
vriende/gesin/groep/sirkel en gesels dan kortliks oor: 

▪ Lees vers 8.  Waar voel jy die Here se teenwoordigheid tans? 
▪ Vertel vir mekaar wat die moeilikste is vir jou om te doen met jou 

hande? 
▪ Trek mekaar se regterhande af op 

koerantpapier/tydskrifpapier/verskillende kleurpapier, knip dit 
uit, plak dit bo-op mekaar en skryf/tik Psalm 16:8 op ‘n ander 
papier en plak die hande op die stukkie papier. 

▪ Sit julle hande en vers op ‘n plek waar julle dit gereeld kan sien en 
herinner mekaar aan die Here se regterhand wat by julle is. 

 

MAANDAG 
Lees: Mattheus 28:20 se laaste sin&Psalm 16:8 

Gesels: 
• Jesus se laaste woorde aan Sy dissipels is dat Hy by hulle is.  Het jy 
vandag iewers bewus geraak van Jesus wat by jou is?  Vertel vir mekaar 

van dit. 
• Hoe kan jy jouself herinner aan Sy teenwoordigheid gedurende die dag? 

Doen:   
Hou vanaand ‘n skaduwee raai aand. 
• Sit ‘n lekker skerp lig aan en span ‘n gewone laken soos ‘n skerm voor 
die lig.  Maak seker daar is ‘n lekker spasie tussen die li gen die laken. 

• Elkeen kry nou kans om ‘n item in die huis te gaan haal.  Sodra almal iets 
het maak dan beurte om agter die laken-“skerm” in te gaan en 
demonstreer julle item vir die ander sonder woorde.  Probeer om dit lekker 
moeilik te maak deur naby aan die lig en ver van die skerm af te staan – dit 
laat die items baie snaaks lyk. 

• As ‘n alternatief kan jul “shadow puppets” maak met julle hande en dan 
kyk hoeveel stories julle kan vertel net met julle hande en skaduwees. 

 

DINSDAG 
Lees: Psalm 16:2 & Johannes 21:15 - 17  

Gesels: 
• Wat val jy/julle op vandag in die gedeeltes? 
• Let bietjie op hoe Jesus se vraag elke keer verander en ook hoe 

Petrus se antwoord op Jesus se vraag elke keer verander.  Wat dink jy/julle 
daarvan? 



 

 

Doen:  Maak tyd om vandag iewers regtig stil te raak op jou eie.  Verbeel 
jou Jesus vra die vraag vir JOU:  “Het jy my lief?”   
Wat sou JOU opregte antwoord wees? 
• Kyk of jy/julle ‘n foto/fotos kan neem waar jy/julle hartjies maak 

met jou/julle hande?  (Daar is baaaaaaaaaie voorbeelde op die internet van 
maniere om dit te doen). 

WOENSDAG 
Lees: Psalm 16:5 - 6&Mattheus 5:3  

Gesels: 
• Die Ou Afrikaanse vertaling vertaal Maatheus 5:3 met die frase 
“arm van gees”.  Wat beteken dit om afhanklik en “arm van gees” te 

wees?  Watter ander gedeeltes/verhale in die Bybel weet jy/julle van waar 
iemand so “arm van gees”/afhanklik was? 

Doen:  Maak ‘n lys van dinge van dinge waarvoor jy dankbaar is 
vandag, 
Maak ook ‘n lys van die mense in jou lewe waarvoor jy dankbaar is.  

Stuur vir die persoon/persone bietjie ‘n boodskap of bel hulle en gesels met hulle.   
DONDERDAG 

Lees: Psalm 16:11 & Lukas 10:25 - 37 
Gesels: 
• Wat is vir jou die moeilikste ding wat die Here ‘n mens leer van die 
lewe?   

Doen:  Een van die grootste uitdagings vir ons as mense is om teen die 
“eie ek” te kies en om werklik om te gee vir ander – om nie net God se hand 
te ervaar nie, maar ook te DEEL! 

Wees ‘n hand - Daar is baie mense in ons gemeenskap wat tans honger is.  Kyk of 
jy/julle nie vandag ten minste EEN blikkie blikkieskos/droë bestandeel kan gaan 
afgee by die plek wat kospakkies maak nie. 

VRYDAG 
Lees: Psalm 16:7,9 & Spreuke 17:22 

Gesels: 
• Waaroor is jy vandag so bly dat jy ‘n loflief vir die Here kan sing? 
Doen:  Noudat almal dit waaroor hulle bly is genoem het kyk of julle as 
jou/julle eie loflied/lofgedig aan die Here kan skryf! 

SATERDAG 
Lees: Psalm 16 

Gesels: 
• As jy/julle terugkyk oor die week – watter deel van die Psalm het vir 
jou die meeste beteken die afgelope week. 
Doen:  Doen ‘n hande demonstrasie vanaand vir mekaar. Laat een 
persoon die “hande” van die ander persoon wees en doen iets alledaags.  
Borsel tande, kam hare, grimeer, enigiets.  Die “hande”-persoon staan 

agter die model wat die aksie “demonstreer”, maar hy/sy mag nie hulle eie hande 
gebruik nie.  Die hande doen terwyl die model verduidelik. 


