
 

 

WAPPER… WEEKSTUKKIES 
Waar het Jesus oral Sy vlag gewapper voor Goeie Vrydag?  Ons 

gaan die week na aan leiding van Markus se evangelie Sy 
voetspore volg… 

SONDAG 
Lees: Markus 11:1 - 11 

Gesels: 
• Wat staan vir jou uit in die gedeelte?  Gesels met mekaar daaroor. 
Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met 
vriende/gesin/groep/sirkel en gesels dan kortliks oor: 
• Wat is jou verwagtinge van en oor Jesus?   
• Hoe is jou verwagtinge dinge wat maak dat mens “fans” van Jesus 

  is eerder as “followers”?   
Vou saam palmkruisies.  As julle nie palmbome in die tuin het nie sal lang repies 
papier ook baie lekker werk! 
 
Dit is baie maklik om te doen.  Sien die riglyne hieronder vir ‘n baaaaie maklike 
kruisie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MAANDAG 
Lees: Markus 11:15 – 19  

Gesels: 
• Hoekom dink jy/julle raak Jesus hier kwaad?  Dink weer aan gister 
se boodskap. (Dit gaan oor MEER as net “kermis hou by die kerk!”) 
Doen:  Jesus en sy dissipels het in die week van Goeie Vrydag in Bethanië 
gebly, heel moontlik by kosbare vriende soos Maria, Marta en Lasarus.  
Mis jy dalk ook ‘n goeie vriend/iemand anders kosbaar in jou lewe se 
geselskap in die tyd?  Stuur vir daardie persoon sommer vandag iewers 

      ‘n boodskap of bel hulle en hoor hoe dit gaan.  Vertel ook vir die persoon 
      wat dit is wat jy van hulle waardeer. 
Gesinne kan dalk ‘n Oupa of Ouma bel en Oupas en Oumas kan dalk vir hul kinders 
of kleinkinders bietjie bel of ‘n boodskap stuur. 
 

DINSDAG 
Lees: Markus 12:28 - 34   

Gesels: 
• Op die Dinsdag het Jesus heeldag mense by die tempel geleer.  Hoekom 
dink jy/julle was die skrifgeleerde wat vir Jesus die vraag gevra het “nie 

ver van die koninkryk van God af nie” (vers 34)?  Wat dink jy wou Jesus graag 
gehad het moes in sy lewe gebeur het om Hom BY die koninkryk uit te bring?  
Dink jy/julle mense sukkel vandag ook om dit te snap?  Hoekom?  (Lees die 
gedeelte mooi – dink aan kopkennis en hartkennis) 

Doen:  Vat ‘n pak kaarte en help mekaar die stukkie onthou deur die 4 
Aces van die verskillende “suits” en ‘n joker uit te haal. 
Die Aces is die hoogste kaart in ‘n pak kaarte wat vir ons moet wys dat 
dit gaan om die belangrikste… 

Jesus moet die belangrikste wees in  
• ons hart (die harte – alles wat ons voel),  
• ons verstand (die “clubs”/boompies (dit lyk vir my soos breinlobbe!) – alles wat 

ons dink,  
• ons siel (die “spades”) – al ons diepste geheime en wese wat niemand anders sien 

nie 
• ons krag (die diamante) – alles wat ons doen – ‘n diamant is baie baie sterk. 
 
Die Joker help ons onthou dat Jesus sê ons moet ons naaste ook so liefhê soos 
onsself… 
  



 

 

WOENSDAG 
Lees: Markus 14:3 - 10 

Gesels: 
• Dit is twee dae voor Goeie Vrydag.  Probeer jouself indink hoe spesiaal 
dit vir Jesus was toe die vrou Hom gesalf het.  Sy het nie geweet wat 

voorlê nie, maar Jesus het wel geweet.  Kort daarna smee Judas sy planne,,, 
Wie in die verhaal wapper as “fans” en “followers” in die gedeelte? 

Doen:  Druk of skryf vers 24 uit en plak dit ook iewers waar jy dit gereeld 
kan sien.   
Neem ‘n foto van iets wat vir jou HOOP uitbeeld en stuur dit vir iemand 

saam met hierdie gedeelte – prober vir iemand stuur wat nou baie hard werk – ‘n 
dokter, verpleegster, apteker, boer, polisieman…enigiemand wat tans hul bes doen 
om ons land/dorp/gemeenskap steeds gesond, versadig, veilig en aan die gang te 
hou. 
 

DONDERDAG 
Lees: Markus 14:22 – 26, 32 - 42 

Gesels: 
• Wat tref jou/julle die meeste in die gedeelte?  Hoekom dink jy/julle is 
dit vir jou/julle so treffend? 

Doen:  Kyk die videoclip/luister die soundcloud “Koning van Konings – Die 
Koning van Bome” saam as gesin/familie en gesels met mekaar oor wat 
julle gesien/beleef/gehoor het. 

Vir vanaand: 
• Eet vanaand aan ‘n tafel saam 
• Voor julle kom sit, was mekaar se voete 
• Gebruik die woorde hieronder en hou saam Nagmaal  (Julle kan ook weer die 

video-clip kyk en dit saam met die video gebruik): 
 
Die Nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het: 

• Hy het aan die kruis vir ons gesterf, en Hy het ook opgestaan uit die graf 
en Hy lewe! 

• Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaarkry en die dood van 
Jesus aan die kruis. 

• Die druiwesap wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat 
vir ons aan die kruis gevloei het. 

• Wanneer ons die brood eet en die druiwesap drink, sê ons almal saam vir 
die Here dat ons sy kinders is, en  

• ons sê ook so vir die Here dankie vir alles wat Hy vir ons doen en gedoen 
het, en dat ons baie bly is oor dit alles 

 
Doen saam belydenis van ons geloof: 
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die 
aarde. 
Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 



 

 

wat ontvang is van die Heilige Gees; gebore is uit die maagd Maria; 
wat gely het onder Pontius Pilatus, 
gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die 
almagtige Vader, 
vanwaar Hy weer sal kom om te oordeel dié wat nog lewe, en dié wat 
reeds gesterf het. 
Ek glo in die Heilige Gees. 
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die 
heiliges; 
die vergewing van sondes, 
die opstanding van die vlees 
en 'n ewige lewe. 
 
Doen saam die Onse Vader as tafelgebed: 
 
Ons Vader wat in die hemel is, 
laat u Naam geheilig word; 
laat u koninkryk kom; 
laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. 
Gee ons vandag ons daaglikse brood; 
en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook dié vergewe 
wat teen ons oortree; 
en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van 
die Bose; 
want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in 
ewigheid. 
Amen. 
 
Sê nou die volgende woorde vir mekaar: 
By die brood: Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan 
die kruis gesterf het, en weet ons dat Hy al ons sondes weggevat het. 
 
By die sap/wyn: Wanneer ons die wyn/druiwesap drink, dink ons daaraan dat 
Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het, en is ons bly omdat Hy ons God se 
kinders gemaak het vir altyd en altyd. 
 
  



 

 

VRYDAG 
Lees: Markus 15:21 - 39 

Gesels: 
• Watter van Jesus se kruis woorde tref jou die meeste?  Hoekom? 
Doen:  Kyk/luister saam die clip: Koning van Konings – Die Koning van 
spykers en liefde” 
As julle iewers ‘n goeie film oor Jesus se lewe kan kyk soos die Jesus film 

kyk dit ‘n slag weer.   
Die wat kans sien vir Passion of the Christ kan di took weer kyk. 
Vir die met Kleiner kinders en wat iets korters soek soek “R U smarter than a fly” 
op Youtube.  Dit is baie oulike clips.  Skakels na die video clips sal op die gemeente 
se webwerf en Facebook beskikbaar wees. 
Gee vir elkeen vandag ‘n klein spykertjie.  Vertel vir mekaar wat vandag vir julle 
dit ‘n Goeie Vrydag maak. 

 
SATERDAG 

Lees: Markus 15:42 - 47 
 

Gesels: 
• Jesus het op ‘n geleende donkie Jerusalem ingery en is ook in ‘n 
geleende graf begrawe.  Hierdie koning was regtig anders.  Wat van Jesus 

as koning maak dat jy Hom graag wil volg? 
 

Doen:  More is Paassondag! 
Kyk bietjie hoe die son sak vanaand en terwyl julle so saam sit en kyk 
hoe die son sak gesels oor die week wat kom.  Waarna sien jy die meeste 

uit in die week wat kom.  Waarom?  
. 


