Daaglikse Gesins Bybelstudies Dag 11 – Dag 22

Dag 11
Jesus is die druiwestok en ons is die lote. Johannes
15:5
“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie
vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”
Lees Johannes 15:5-8
Jesus het vir ons vertel dat in ons verhouding met Hom is Hy soos die druiwestok en
ons is die lote. In hierdie tyd waar ons nie baie het om te kan doen nie, en heeltyd by
die huis is, en bekommerd is oor alles wat in ons land en wereld gebeur in terme van
die Corona virus, kan mens maklik moeg, lam en leweloos voel. Daarom moet ons
onthou ook in hierdie tyd dat Jesus wat die druiwestok is, nou veral ons bron van
krag en lewe is. ‘n Loot kan nie groei as hy nie aan iets vas is nie. Jesus is ons
onafgebroke bron van krag. Dit beteken dat ons nie nou ons moet vasstaar in als wat
ons kan lamle nie, maar dat ons ingeent moet wees in die Een wat vir ons ware krag
en lewe gee – in Jesus. Wanneer ons dit doen, besef ons dat Hy ook in hierdie tyd
met elkeen van ons werk. Hy wil in hierdie tyd ons harte nuut maak – ons help om te
dink en te lewe soos Hy. Laat Hom toe om dit te doen.
Onthou net, dit is nie soos ‘n selfoon of videospeletjie wat jy inprop totdat dit herlaai
is en dan prop jy dit weer uit en gebruik dit dan weer tot die batterye pap is nie. Dit is
meer soos julle TV stel. As dit nie by die muurprop ingeprop is nie, sal dit nie werk
nie en jy sal nie jou gunsteling programme of flieks kan kyk nie.
Wanneer jou lewe vir Jesus leef, behoort jy aan Hom. Doen moeite om verbind te bly
en ingeprop te bly in sy liefde en krag. Bly ingeskakel by Hom en laat Hom toe om
orals en altyd in jou hart en gedagtes te wees. Wanneer jy dit doen, sal jy baie vrug
in jou lewe dra.

Gesinsaktiwiteit: Optel van ysblokkie-eksperiment
Die “optel van die ysblokkie-eksperiment” is 'n truuk waarmee jy ysblokkies kan lig
sonder om jou hande nat te maak of 'n lepel te gebruik! Glo jy dalk dat dit nie dat dit
moontlik is nie? Met die God is niks onmoontlik nie!
Hierdie eksperiment demonstreer en wys vir ons die smelt- en vries-eienskappe van
water, wat lei tot 'n ander eienskap van materie, wat hegting genoem word.
Aanhegting verwys na noue fisieke gehegtheid of vereniging van twee voorwerpe.
Laat ons hierdie eksperiment doen om hierdie verskynsel verder te verstaan!

Benodighede:

•
•
•
•

Glas water
Ysblokkies
Garing of wol
Sout

Eksperiment instruksies:
Laat val 'n ysblokkie in ‘n glas water. Neem die garing of wol en wikkel die einde
daarvan op die ysblokkie, en hou dit dan stil. Strooi 'n bietjie sout op die ysblokkie
terwyl die garing/wol op die ysblok is. Laat dit ‘n paar minute staan. Wees geduldig
anders gaan dit nie werk nie. Probeer na 'n geruime tyd die garing/wol oplig en kyk
wat met die ysblokkie gebeur.
Bespreking
Hierdie eksperiment wys dat die toevoeging van sout aan die ysblokkie veroorsaak
het dat dit aan die tou vas gesit het, sodat jy dit uit die glas kon lig net met die
gebruik van die garing/wol; soos visvang!
Hierdie eksperiment herinner ons dat wanneer ons aan die Here Jesus vashou en
in Hom ingeënt is, kan Hy ons optel en ons help om ons te neem waar ons moet
wees in moeilike tye.
Meer oor hoe dit werk
Vir die van julle wat meer wil weet oor hoe dit werk kan julle verder lees. Laat ons
eers praat oor die vriespunt van water en die smeltpunt van ys voordat ons
verduidelik hoe dit gebeur het. Die vriespunt van water en die smeltpunt van ys
onder normale omstandighede is 0 ° C of 32 ° F.
Toe julle die ysblokkie in die glas water geplaas het, het twee prosesse begin
plaasvind: die ys het in die water gesmelt en die water het begin vries. Aangesien die
twee prosesse gelyktydig plaasgevind het, kan ons sê dat die ys en die water in
dinamiese ewewig is. Hier is die vriespunt en die smelt tempo dieselfde. Terwyl ys
smelt, begin die ys molekules in die water ontsnap. Aan die ander kant, as die water
vries, word die molekules daarvan op die ys oppervlak vasgevang. As dit
terselfdertyd gebeur, is dit veilig om te sê dat daar geen veranderinge in die ys of die
water veroorsaak word nie. Hierdie ewewigstoestand bly solank die water die
temperatuur van 0 ° C hou.
As ons sout op die ysblokkie sprinkel, word die ewewigstoestand ontwrig. Die sout
molekules los op en sluit aan by die watermolekule, waardeur die vriespunt van die
water verander. Die tempo van smelt is nou baie vinniger as vries, en dit veroorsaak
dat die ys smelt. Om die ewewig te herstel, daal die vriespunt van die water egter
daartoe dat die ys uit die soutwater vries. Die sout begin uitkristalliseer en ys vries
weer rondom die tou. Dit veroorsaak dat die ysblokkie aan die ente van die
garing/wol kleef, sodat jy dit kan optel deur net die tou op te lig!

Gesinsgebed
Dank die Here dat julle ingeent is in die Here Jesus Christus en dat Hy in hierdie tyd
julle bron van hoop, lewe en krag is.
Gesins“challenge”
Neem fotos of ‘n video van die eksperiment en laat die kinders iemand bel om vir
hulle daarvan te vertel. Dalk ‘n maat of ‘n familie lid. Onthou om ook vir hulle te vertel
van hoe ons ingeent moet wees in die Here, en dat Hy in hierdie tyd ons bron van
krag en lewe is. Deel dit gerus op ons Facebook blad.
Foto Challenge: Krag en lewe

Dag 12
Vir ewig saam
Johannes 14:2
“In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek
nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.”
Lees Johannes 14:1-6
God het ‘n plek vir ons gemaak met baie kamers in. Die meeste mense beskryf dit as
die Hemel. Voordat Jesus verraai en gekruisig is, het Hy sy dissipels bemoedig deur
vir hulle te se Hy berei vir hulle ‘n plek in die hemel voor. Jesus het dit beskryf as ‘n
huis met baie kamers. Toe Jesus vir hulle gese het dat Hy daarheen gaan om vir
hulle elkeen ‘n plekkie gereed te maak, het Hy ook die heel beste nuus vir hulle
gegee: Jesus het seker gemaak dat Sy dissipels weet dat wanneer hulle hemel toe
gaan, hulle vir ewig by Hom sou wees.
Die dissipels was baie, baie lief vir Jesus en Hy was selfs nog liewer vir hulle. Hulle
het saam gereis en saam gesels en soveel wonderlike dinge saam beleef. Die
gedagte dat hulle Jesus sou verloor, moes Sy vriende baie ontstel het. Toe hulle
Hom in soveel pyn aan die kruis sien hang het, het die woorde van Jesus in vers 3
waarskynlik vir hulle baie troos gebring. “En as Ek gegaan en vir julle plek ingerig
het, kom Ek terug en sal Ek julle na My toe neem sodat julle ook kan wees waar Ek
is.”
Is dit nie die heel beste nuus ooit om te weet dat Jesus ‘n plek maak in die hemel
gereed vir almal wat vir Hom lief is?

Gesinsaktiwiteit
Bespreek met mekaar oor hoe julle dink die hemel gaan lyk. Praat ook oor wat julle
graag in julle kamers in die hemel wil he. Kyk hoe julle mekaar kan help om iets
moois te doen in julle kamers hier op aarde – soos om julle kamers te skuif of om
julle kaste of kamers reg te pak.

Gesinsgebed
Dank die Here dat julle nie net hier op aarde saam ‘n huis het waarin julle kan bly,
maar dat Hy ook vir julle ‘n spesiale plek in die Hemel reg kry – ‘n plekkie waar daar
nie pyn, hartseer en siekte is nie.

Gesins“challenge”
Maak iets om in julle huis op te sit in hierdie paastyd wat julle sal herrinner dat die
Here vir julle elkeen in die huis gesterf het. Dalk ‘n hout kruis uit planke met julle
vingerafdrukke op, of maak ‘n foto collage in ‘n kruis vorm wat julle iewers kan opsit.
Julle kan dit ook elektronies doen met al die gesinsfotos of fotos van elkeen van julle
op julle fone en dan met mekaar deel. Deel dit ook gerus met ons op Facebook.

Foto Challenge: Huismense

Dag 13
Jesus is die brood en die water
– en ons is baie honger en dors.
Johannes 6:35
“Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom,
sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.”
Lees Johannes 6:22-40
Daar is min dinge in die lewe wat lekkerder is as ‘n vars, tuisgebakte brood. Jesus
Christus is soos brood en water vir ons, Hy is die enigste Een wat in ons heel
diepste behoeftes kan voorsien. Was jy al so dors dat niks anders as water jou dors
kon les, of so honger dat jy net ‘n stukkie brood in amper een hap sal opraap –
daardie gevoel van tevredenheid wat jy na die slukke water en die happies brood kry
is die gevoel van tevredenheid wat die Here Jesus vir ons gee. Hy wil vir ons gee
wat ons nodig het om te lewe.
Die mense wat in Johannes 6 beskryf word, het vereis dat Jesus vir hulle
wonderwerke moes doen. Hulle het gereken dat aangesien die Israeliete baie lank
gelede, in die tyd van die Ou Testament, elke dag manna (brood) uit die hemel gekry
het om te eet, hulle dan ook so iets behoort te ontvang. Hulle het nie besef dat die
ware “Brood” wat lewe gee reg voor hulle gestaan het nie.
Toe Jesus Homself “die brood wat lewe gee” genoem het, het Hy gese dat Hy
gekom het om almal wat honger is heeltemal versadig te maak sodat hulle nie weer
honger word nie. Mense wereldwyd honger na vergifnis, hoop, blydskap, geluk,
liefde, vrede en die gevoel dat hulle belangrik is, veral in die tyd van die Corona
virus. Jesus wil vandag vir ons se dat Hy alles wat ons nodig het vir ons sal voorsien,
in die midde van die pandemie en krisis. Hy sal daar wees vir ons en vir ons, ons
daaglikse brood en water gee.
Jesus het belowe dat wie ook al in Hom glo nooit weer dors sou word nie. Ons lees
in Johannes 4, ‘n verhaal oor Jesus en ‘n vrou wat Hy by ‘n put ontmoet. Jesus het
vir haar gese: “
“Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water
gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee,
die water wat Ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat
opborrel en vir hom die ewige lewe gee.” (v.13b-14)
Die heel wonderlikste manier waarop Jesus mense se honger stile n hulle dors les, is
deur vir hulle die ewige lewe te gee. In die hemel sal al ons behoeftes vervul word.
Ons sal nooit weet honder of dors wees nie. Maar totdat ons die dag in die hemel
kom, voed Jesus ons elke dag met die brood van Sy Woord en die water van die
belofte van die ewige lewe.

Gesinsaktiwiteit
Maak saam kos as gesin en gesels oor hoe Jesus vir julle dit wat julle nodig het gee.
Gesels ook oor die hemel en hoe julle nooit in die hemel sal honger of dors raak nie.

Gesinsgebed
Bid vir wat julle nodig het op die oomblik – deel dit met mekaar. Dink ook aan al die
dinge wat die Here vir julle gegee het waarvoor julle kan dankie se vir Hom.

Gesins“challenge”
Vra vir julle ouers om vir julle te leer om een of ander dis (soort kos wat mens kan
eet vir ‘n ete), ‘n poeding, koek of tert te maak, wat julle nog nie kan maak nie.
Foto Challenge: Tevredenheid

Dag 14
Maak tyd om dankie te se. Lukas 17:15
“En een van hulle het, toe hy sien dat hy
genees is, omgedraai en God hardop geprys.”
Lees Lukas 17:11-19
Melaatsheid is ‘n aaklige siekte wat iemand se vel vol pynlike sere laat uitslaan. In
die Bybelse tyd was daar nie medisyne om dit te behandel nie. Daarom het
“gesonde” mense nie naby aan melaatse mense gekom en beslis nooit aan hulle
geraak nie, soos wanneer iemand siek is met die Corona virus en in isolasie moet
wees. Daar is baie verhale in die Bybel oor die Here wat melaatse mense gesond
gemaak het, soos die een van vandag. Vandag se storie is nogal interresant, want
kan jy jou voorstel dat tien mense met ‘n velsiekte wat maak dat hulle in isolasie is,
na Jesus uitroep? Dink net daaraan: Hulle het nie eers naby Hom gekom nie. Hulle
het van ver af na Hom geroep. Wat was Jesus se antwoord toe hulle hom roep? Hy
het vir hulle gese hulle moet hulleself vir die priesters gaan wys. Die priester was die
en wat van kop tot tone moes kyk of hulle nog sere gehad het – soos ‘n dokter wat
moet kyk of jy nog siek is. As hulle dan gesond is, kan net hy vir hulle toestemming
gee om uit isolasie te gaan, maar as hulle nog siek is moet hulle terug in isolasie
gaan. Op pad na die priester het hierdie tien melaatse mans gesond geword.
Die een man was so uit die veld uit geslaan en verstom dat hy gesond geword het,
dat sy vel skoon en rein was, dat hy direk omgedraai en terruggehardloop het na
Jesus toe en God geloof en geprys het. Hy het daar en dan voor Jesus neergeval en
vir Hom dankie gese.
Wanneer God ons gebede verhoor, maak dit ons geloof sterker en ons voel of ons
op die kruin van ‘n berg kan staan. Dikwels vergeet ons egter om die Here te dank
en te loof en prys wanneer Hy ons gebede verhoor. Onthou om wanneer die Here
jou gebede te verhoor, terug na Jesus toe te gaan en vir Hom dankie te sȇ.

Gesinsaktiwiteit
Elkeen van die gesinslede moet ‘n dankie kaartjie of brief maak vir elkeen van die
ander gesinslede en vir hulle ‘n boodskappie daarin skryf om vir hulle dankie te se vir
wat hulle vir jou beteken. Deel die briefies met mekaar.

Gesinsgebed
Maak tyd om die Here te dank vir mekaar en wat julle vir mekaar beteken.

Gesins“challenge”
Onthou om in die volgende maand intensioneel te onthou om vir mekaar dankie te se
en vir die Here dankie te se.

Foto Challenge: Dankbaarheid

Dag 15
Die intog in Jerusalem Matteus 21:9b
“Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die
Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!”
Lees Matteus 21:1-11
Op pad na Jerusalem het Jesus en Sy dissipels naby die dorpie Betfage gekom.
Jesus het twee dissipels vooruit gestuur en vir hulle gese om na die dorpie aan die
oorkant toe te gaan. Hy het vir hulle verduidelik dat hulle net soos hulle daar inkom,
‘n jong donkie vasgemaak sal sien staan. Hulle moet hom losmaak en daarheen
neem. As iemand hulle vra wat hulle doen, moet hulle antwoord dat die Here hom
nodig het, want dan sal hulle, vir hulle laat gaan.
Die twee het toe gemaak soos Jesus gese het. Hulle het die donkie gebring en die
van hulle klere op sy rug gegooi sodat Jesus daarop kon ry. Terwyl Jesus op die
donkie ry, het ‘n groot klomp mense klere soos hulle baadjies en serpe op die grond
gegooi terwyl ander palmtakke afgesny het en oor die pad gegooi het. Daar het
mense geroep: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here
kom! Prys Hom in die hoogste hemel!” (vers 9)
Toe Jesus Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. Sommige mense
het gevra, wie Jesus is. Die skare het gou vir hulle vertel wie Jesus is.
Jerusalem was tydens hierdie gebeure vol mense van reg oor die hele land gewees.
Hulle het vir die jaarlikse Paasfeesvieringe daarheen gestroom. Teen hierdie tyd het
meeste van die mense al van Jesus gehoor of Hom gesien. Toe hulle Hom die stad
op ‘n donkie sien binne ry, het hulle Hom begin loof en prys omdat Hy die Een is wat
God gestuur het om die mensdom te red. Die Romeine en die Jode het nie goed oor
die weg gekom nie. Die Romeine het die lewe vir die Jode baie moeilik gemaak.
Jesus het sy krag gewys deur die wonderwerke wat Hy gedoen het, en baie van die
mense het geweet Hy is die Een wat hulle van die Romeine sou kon bevry. Ons kan
ook vir Jesus loof en prys, want dit is Hy wat ons van ons sonde red en ons
vrymaak.

Gesinsaktiwiteit
Gesels met mekaar oor wat Jesus vir julle beteken. Loof en prys Hom omdat Hy ons
gered het, in julle eie woorde of deel met mekaar julle gunsteling liedere wat die
Here loof en prys.

Gesinsgebed
Bid ‘n lof gebed saam, waar julle vir die Here vertel hoe kosbaar Hy vir julle is en
Hom dank.

Gesins“challenge”
Die Sondag voor Goeie Vrydag word Palmsondag genoem. Op hierdie Sondag dink
ons aan Jesus se intog in Jerusalem (Matt 21:1-11). Dit is ook die dag waarop baie
mense alle soetgoed vir ’n week lank wegpak. Die ou kerklike tradisie vra dat
gelowiges die 40 dae voor Paassondag van iets sal vas. Maar 40 dae is baie lank,
en nie altyd haalbaar waar daar kinders betrokke is nie. Dink aan iets wat julle vir ‘n
tyd lank kan los, om julle te herinner aan die lyding wat Jesus moes deurgaan.
Onthou dit moet iets wees soos soetgoed, TV, koffie (vir grootmense) wat ‘n mens
kan op offer. Moenie iets maklik kies nie. Moet dit vir die kleiner kinders nie vir meer
as ‘n dag doen nie, kleiner kinders sal dit dan nie kan verstaan nie. Indien julle dit
met ouer kinders vir die week voor Paasfees doen kan julle saam met die res van die
mense wat vas, die vas op Paassondag breek wanneer julle die oggend vroeg
paaseiers eet en Jesus se soete oorwinning vier.

Foto Challenge: Lofprysing

Dag 16
Die Koninkryk van God
Lukas 17:21
“Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk
van God is hier by julle.”
Lees Markus 4:26-29 en Lukas 13:18-21
Jesus het op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan om die mense daar te leer.
Terwyl Hy daar was, het Hy ‘n vrou gesond gemaak wat al baie jare siek was. Dit het
die priesters baie kwaad gemaak, want vir hom was reels en wette baie belangrik as
mense. Jesus vertel toe vir hom van die koninkryk van God. Hy vertel toe vir hom dis
soos ‘n mostertsaadjie wat ‘n man in sy tuin gaan plant het. Dit het gegroei en ‘n
groot boom geword waarin voels kon nes maak. Die koninkryk is soos gis wat ‘n vrou
in meel inwerk totdat dit deurgewerk is en die brooddeeg laat rys.”
Watter ooreenkoms is daar tussen ‘n bietjie gis en die mostertsaadjie? Dink net, hoe
wel nie een van die twee na iets groots lyk nie, groei albei wanneer dit op die regte
plek is en word net meer.
So is dit ook met die Koninkryk van God. Toe Jesus die mense begin leer het, was
die koninkryk van God soos ‘n klein saadjie. Toe sluit die dissipels hulle by Jesus
aan, en kort daarna het daar nog gelowiges bygekom en deel van God se
koningkryk geword. Die koninkryk het van die een dorp na die ander uitgebrei, en
van die een land na die ander, soos al hoe meer mense van Jesus gehoor en in
Hom geglo het. Maar wat is die koninkryk van God, en waar is die koninkryk? ‘n
Koninkryk is ‘n land waar ‘n koning regeer. Die koninkryk van God is op elke plek
waar Hy regeer. Daar is ‘n hemelse koninkryk en ‘n aardse koninkryk. God regeer in
die hemel, waar Sy volmaakte wil geskied (2 Timoteus 4:18). En as God die Koning
van jou lewe is, is Sy koninryk hier by jou (Lukas 17:21). As jy ‘n kind van hierdie
Koning is, is jy reeds ‘n erfgenaam van Sy hemelse koninkryk (Fillipense 3:20). Bid
daarom soos wat Jesus ons geleer het in die “Ons Vader gebed”, saam in hierdie tyd
“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.”(Matteus 6:9b-10)

Gesinsaktiwiteit
Gaan spandeer tyd in julle tuin indien moontlik en kyk na hoe al die plante gegroei
het. Deel met mekaar hoe die koninkryk van God nog steeds na al die jare groei
soos ‘n mostertsaadjie. Indien julle nie buite in die tuin kan wees nie, maak tyd om
na video clips op die internet te kyk van hoe plante groei. Van die video grepe is oor
‘n lang tydperk geneem en wys dan in ‘n vinniger terugspeel die wonder van plante
wat groei. Praat oor die wonder van God – hoe Hy plante laat groei en ook die
Koninkryk van God.

Doen dan ook saam die Paasfees skattejag hieronder. Dit is die week voor ons op
Goeie Vrydag Jesus se kruis dood gaan vier.
Vind die volgende in en rondom die huis, en merk dit af in die blokkie wanneer jy dit
gevind het of neem dit af met jou foon:
☼ iets wat lekker ruik – laat jou dink aan die olie oor Jesus se voete

☼ iets swart – laat jou dink aan ons sonde
☼ brood – Jesus het dit gebreek en met Sy dissipels gedeel
☼ blaartjie – laat jou dink aan die palmtakke waaroor Jesus gery het
☼ silwer geldstuk – laat jou dink aan Judas se verraad
☼ ‘n doring – laat jou dink aan Jesus se doringkroon
☼ 2 stokkies – dit laat jou dink aan die kruis waaraan Jesus gehang het
☼ iets rooi – laat jou dink aan Jesus se bloed wat vir jou gevloei het
☼ spykers – dit wat Jesus aan die kruis gehou het
☼ klippie – laat jou dink aan die steen wat weggerol is
☼ iets wat leeg is – laat jou dink aan die leë graf
☼ iets wit – laat jou dink ons sondes wat skoongewas is
☼ iets wat nuut is – die ou dinge is verby, die nuwe het gekom

Gesinsgebed
Bid vir God se mense in die wereld. Hulle is deel van ons groter familie in Christus.
Bid vir hulle dat hulle in die midde van die Corona virus krisis wereldwyd aan die
Here sal vashou. Bid dat al hoe meer mense in hierdie tyd sal besef dat ons nie
sonder die Here Jesus Christus kan leef nie. Bid ook dat die Koninkryk van God sal
groei in hierdie tyd.

Gesins“challenge”
Gaan kyk op die internet na van die Christelike kerke reg oor die wereld en bid saam
vir die mense wat in hierdie tyd by daardie kerke aanbid. Raak bewus dat ons deel is
van ‘n groter groep mense in die wereld wat die Here aanbid.

Dag 17
“Ek sal vir U sterf”
Johannes 13:34-35
“Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet,
moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle
dissipels van My is.”
Lees Johannes 13:18-38
Nadat Jesus die dissipels se voete gewas het, het Hy vir hulle gese dat een van
hulle Hom sou verraai. Die dissipels was baie verbaas hieroor – Want wie sou dit
kon wees? Wat het Jesus bedoel? Wie sou so iets wou doen? Johannes, wat langs
Jesus gesit het, het oorgeleun en vir Jesus gevra wie dit is. Jesus het vir hom
geantwoord dat dit die een vir wie Hy die brood sou gee nadat Hy dit in die sous
gedoop het.
Toe vat Jesus die brood, doop dit in die sous en gee dit aan Judas. Judas het
dadelik opgestaan en weggestap, die donker nag in. Jesus het na die ander
dissipels gekyk en vir hulle vertel dat waar Hy (Jesus) heen gaan, hulle Hom nie kan
volg nie, maar dat hulle wel later na Hom toe sal gaan. Petrus wou dadelik weet
waarom hy nie kan saam gaan nie? Petrus het selfs in daardie oomblik gese dat Hy
bereid is om vir Jesus te sterf! Jesus het toe hom geantwoord dat voordat die haan
moreoggend kraai, sal hy drie keer se dat hy Hom ken nie.
Petrus en Judas was albei deur Jesus uitgekies om Sy dissipels te wees. Hulle het
baie wonderwerke gesien en baie moeilike tye saam met Jesus beleef. En nou het
albei dissipels voor ‘n belangrike toets te staan gekom: ‘n toets van ware liefde en
lojaliteit. Judas het beplan om alles weg te gooi wat hy deurgemaak het deur Jesus
vir 30 geldstukke te verraai.
Petrus was bereid om te sterf, as dit is wat dit sou vra om naby sy Here te wees. Hy
het dikwels misluk, maar hy het Jesus liefgehad. Hoewel Jesus geweet het Petrus
sou hierdie toets dop, het Hy ook geweet Petrus sal eendag die volle omvang van sy
liefde bewys.

Gesinsaktiwiteit
Druk op die volgende bladsy die “kwakkie”uit en vou dit. Speel daarmee en vra
mekaar die vra daarop, gaan soek die antwoorde in die Bybel by die kruisverhaal as
julle nie een ken nie.

Gesinsgebed
Bid vir sendelinge wat dikwels in moeilike plekke en omstandighede na plekke en
mense gaan om vir mense te vertel van wat Jesus vir ons gedoen het en wat God vir
ons beteken. Dank die Here dat ons vrylik in ons land kan bid en praat oor die Here.

Gesins“challenge”
Dink en beplan nou reeds wat julle as gesin gaan doen om Vrydag se Paasfees
spesiaal te maak.

Foto Challenge: Liefde

Dag 18
Geen groter liefde
Johannes 15:13
“Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.”
Lees Lukas 22: 14-23
Vandag se verhaal begin teen die einde van Jesus se lewe — eintlik die aand voordat
Hy gesterf het. Dit was 'n nasionale vakansiedag – die Pasga, en Jesus was saam
met sy dissipels bymekaar om die Pasga-maaltyd saam te vier en te deel.
Hierdie ete het ook 'n ander betekenis, want dit sou die laaste keer wees dat Jesus
saam met sy dissipels sou saam eet voor Sy kruisiging. Hy het meer as drie jaar saam
met hulle deurgebring, en Hy het beslis baie belangrike dinge gehad om met hulle te
deel voordat Hy hulle op hul eie gelos het. Die evangelie skrywer Johannes gee vir
ons die meeste besonderhede oor wat tydens hierdie ete gebeur het, en ook later die
aand. Johannes vertel dat Jesus tydens die ete saam met sy dissipels gesit en vir hulle
baie dinge geleer het. Toe die ete klaar was, het Jesus en sy vriende die kamer waar
hulle geëet het, verlaat, en hulle het na die tuin van Getsemane begin stap.
Terwyl hulle saam op pad was daarnatoe, het Jesus gepraat oor wat dit beteken om
in Hom te bly soos wat 'n tak aan 'n wingerdstok geënt is. Hy het sy vriende herinner
aan God se groot liefde vir hulle, en hoe hulle moet doen wat God sê. Toe het Jesus
hul aandag van God se liefde vir hulle na hul liefde vir mekaar gerig.
Johannes 15: 12-13
“Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. Niemand het
groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.”
Jesus het geweet dat Hy binne minder as 24 uur sy lewe vir die wêreld sou aflê. En
Jesus sê vir Sy volgelinge dat as hulle ander regtig wil liefhê, hulle ook bereid moet
wees om hulle lewens af te lê vir ander. 'Om jou lewe af te lê' is baie groot. Ek dink die
meeste van ons sal ons nie in 'n situasie bevind waar ons eintlik die keuse sal moet
maak om ons lewe vir iemand anders prys te gee nie.
Maar voordat ons te vinnig verder gaan, omdat ons dink dat Jesus se woorde nie op
ons van toepassing is nie, behalwe in daardie uiterste situasie, is dit belangrik vir ons
om te sien dat daar ander maniere is waarop ons ons lewens vir ander kan aflê in die
krag van liefde.
Julle weet, soms is die manier om ons lewe vir ander af te lê wat redelik voor die hand
liggend is. Dit is net om te doen wat ons weet wat ons moet doen. Maar ander kere
kan dit moeilik wees om uit te vind presies wat ons kan en moet doen. In sulke
situasies kan ons Jesus se woorde onthou wat ons aan die gelees het in Johannes
“Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle
liefhet.
Niemand
het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende
15: 12-13
aflê.”

As ons hierdie woorde onthou, kan ons ons afvra: Hoe het God my liefgehad? En wat
beteken dit nou om my lewe af te lê? Ek dink jy sal verbaas wees oor hoe God jou kan
wys wat jy moet doen. Ons word immers geroep om te doen wat Jesus vir ons gedoen
het.
Wees lief vir ander omdat Jesus jou liefhet.
Gesinsaktiwiteit
Maak ‘n kruis soos in die prentjie hieronder. Vra ‘n volwassene om vir julle te help
om die gaatjies te maak. Indien julle nie ‘n papierbord en wol of tou het nie, teken
saam ‘n kruis, met elkeen ‘n verskillende kleur, waarmee julle die kruis inkleur.

Gesinsgebed
Bid en vra vir die Here om julle oë oop te maak om die behoeftes van ander mense
rondom julle raak te sien en bid ook dat julle sal weet dat julle iets daaraan moet doen.
Vra vir die Here om julle te wys wat dit beteken om julle lewens af te lê vir mekaar en
mekaar eerste te stel. Dankie die Here dat Hy julle liefhet, en julle leer om mekaar lief
te hê.
Gesins“challenge”
Sit die kruis wat julle saam gemaak het, teen die yskas of iewers waar julle dit
gereeld kan sien, om julle daaaraan te herrinner. Mag die kruis julle herrinner dat die
Here julle as gesin as ‘n span vir mekaar gee om saam mekaar eerste te stel in
liefde, omrede Hy ons eerste lief gehad het.

Foto challenge: Vriendskap en liefde vir mekaar.

Dag 19
Jesus bid in die tuin
Johannes 17:1
“Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader,
die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik.”
Lees Lukas 22:39-46
Nadat Jesus en die dissipels saam die nagmaal gevier het, het hulle die huis verlaat
en na die Olyfberg, ‘n heuwel aan die oostekant van Jerusalem, gegaan. Toe hulle
daar aankom, het Jesus vir sy dissipels gese om daar te bly en te bid sodat hulle nie
in die versoeking kom nie.
Toe het Jesus ‘n ent van hulle af gaan kniel om te bid. Hy het gebid: “Vader, as U
wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u
wil geskied!”(vers 42). ‘n Engel uit die hemel het aan Jesus verskyn en Hom nuwe
krag gegee, want Hy het so swaar gekry dat Sy sweet soos bloed op die grond geval
het.
Daarna het Jesus opgestaan en terug gegaan na die dissipels toe. Hulle was almal
vas aan die slaap. Hy se toe vir hulle: “Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat
julle nie in versoeking kom nie.” (vers 46). Hy het dit gese, want Jesus het geweet
die tyd het aangebreek dat Hy die sonde van die wereld moes wegneem. Hy het Sy
dissipels voorberei op dit wat die volgende paar dae sou gebeur. Voor dit alles sou
moes gebeur het hy daardie nag het Hy tot Sy Vader gebid.
Kon Hy nog vlug in plaas daarvan om daar te bly waar Judas en die ander Hom
verseker sou kry? Kon God Jesus nie maar reguit na die hemel toe laat opvaar sodat
Hy nie sou hoef te ly nie? Kon Jesus duisende engele opgeroep het om Hom te
beskerm (Matteus 26:53)?
Ja, Jesus kon gekies het om nie vir ons te sterf nie. Miskien sou God dan ‘n ander
manier kon bedink om die wereld te red. Maar omdat Jesus vir ons so liefhet, was
Hy bereid om die Paaslam te word vir al die mense van die wereld en Sy lewe te gee
sodat ons vry kan wees (Johannes 10:17-18).

Gesinsaktiwiteit
Maak ‘n kruis wat julle op julle voordeur of voorste hek kan hang as teken daarvan
dat julle gesin paasfees vier. Gebruik iets wat julle by die huis het. As daar afval stuk
hout le, vra ‘n ouer om julle te help om daaruit ‘n hout kruis te maak. Anders kan julle
dalk uit papier ‘n kruis maak vol kleure wat julle plak of inkleur. Julle kan ook meer as
een kruis opsit. Laat julle gesinslede kreatief wees oor die maak van die kruis. Dit
moet julle kruis wees, wat die strorie vertel van julle gesin wat die kruis van Jesus
vier.

Gesinsgebed
Bid vir al die Christene in die wereld gedurende Paasfees. Meeste Christene kan nie
hierdie Paasfees kerk toe gaan nie, omdat hulle ingeperk is. Bid dat ons nie sal
nalaat om Paasfees te vier nie, en dat die Here ons op ‘n kosbare en besonderse
manier hierdie Paastyd sal seen.

Gesins“challenge”
Volgens oorlewering het Jesus die dissipels se voete die Donderdagaand voor Goeie
Vrydag gewas. Om dit te vier hou julle ’n skottel vol seepwater en ’n handdoek
gereed. Lees dan saam uit Johannes 13:1-17 hoe Jesus tydens die Paasmaaltyd
elke dissipel se vuil voete gewas het. Só het Hy dit duidelik gemaak dat Hy nie
gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Dit is dan ook elke
Jesusvolgeling se roeping.
Elke gesinslid kry ’n beurt om iemand anders se voete te was en af te droog. Vra
daarna aan mekaar wat dit vir elkeen beteken het. Hou dan daardie einste skottel op
’n prominente plek in die huis, sodat julle gedurig daaraan herinner kan word dat julle
mekaar moet dien.
Foto Challenge: Diensbaarheid

Dag 20
Die donkerste uur
Hebreers 10:19-20
“Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die
heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir
ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.” Hebreers 10:19
(Die Boodskap vertaling)
“My liewe vriende, ons hoef nou nie meer onseker of bang te wees om na
God toe te gaan waar Hy in die Heiligste deel is nie. Ons kan dit doen omdat
Jesus vir ons gesterf het”
Lees Markus 15:21-41
Hoewel Pilatus niks kon kry wat Jesus verkeerd gedoen het nie, het hy Jesus
gestuur om gekruisig te word. Die soldate het Jesus die swaar houtkruis laat dra. ‘n
Groot skare het hulle na die heuwel buite die stad gevolg.
Toe hulle by die plek kom wat Kopbeenplek genoem word, het die soldate Jesus aan
die dwarshout van die kruis vasgespyker en die kruis opgelig. Hulle het ook twee
misdadigers saam met Hom gekruisig: een aan Sy regterkant en een aan Sy
linkerkant. Jesus se toe: “Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen
nie.”
Die soldate het sy klere tussen hulle verdeel deur met dobbelsteentjies te besluit wie
watter klere moet kry. Teen die middag het ‘n duisternis vir drie ure lank oor die land
gesak. Skielik het die swaar gordyn in die tempel middeldeur geskeur. Toe roep
Jesus uit: “Vader, in U hande gee Ek my gees oor.” En met hierdie woorde het Hy
gesterf.
Toe Jesus sterf, het Hy ons sonde en skuld op Hom geneem en gemaak dat ons
naby aan God kan kom. Die Here self het die gordyn van bo na onder geskeur om
daarmee te wys dat almal in sy teenwoordigheid mag kom. As ons vir Jesus vra om
ons te vergewe, vat Hy ons sonde weg en maak alles rein sodat ons die Here kan
ontmoet.

Gesinsaktiwiteit
Laai “Die Paasfees verhaal inkleurboekie” af wat saam met die Bybelstudies afgelaai
kan word op die web blad. Lees die verhaal saam met mekaar deur en die wat wil
kan die inkleurboekie uitdruk en dit inkleur.
Gesinsgebed
Gesels met die Here oor dit wat julle beleef tydens hierdie jaar se Paasfees.

Gesins“challenge”
Wens julle vriende, familie en bure ‘n geseende Paastyd toe deur vir hulle
boodskappe te stuur.

Foto Challenge: Goeie Vrydag

Dag 21
Die graf van ‘n vreemdeling
Johannes 19:42
“Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die
sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was.”
Lees Johannes 19:28-42
Jesus was die Vrydag middag, op Goeie Vrydag dood. Omdat die volgende dag ‘n
spesiale Sabbatdag vir die Jode was, wou hulle niemand aan die kruis laat bly hang
nie. Josef van Arimatea (nie dieselfde Josef wat Jesus se aardse pa was nie), ‘n
geheime dissipel van Jesus, het by Pilatus toestemming gekry om Jesus se liggaam
van die kruis af te haal om te begrawe. Toe het Josef en Nikodemus Jesus se
liggaam in linne toegedraai. Josef het ‘n lee graf in ‘n groot tuin daarnaby besit. Hulle
het Jesus se liggaam daarheen geneem en in die graf neergele en ‘n groot klip voor
die opening gerol.
Jesus word ons Messias genoem. Die woord Messias is die Hebreeuse woord vir
“die Gesalfde”, die Een wat deur die Here gestuur is om ons te red (Miga 5:2-5).
Reeds honderde jare voordat Jesus na die aarde toe gekom het, het die profete en
skrywers van die Ou Testament dinge voorspel wat die mense sou help om Hom te
herken wanneer Hy kom. Hoewel dit vir ons duidelik is dat hulle daar na Jesus
verwys, het die Jode van Sy tyd Jesus as ‘n gewone mens beskou. Hulle het Hom
nie as die Messias herken nie. Hier volg ‘n paar van die voorspellings wat waar
geword het toe Jesus gesterf het. Lees dit en besef die wonder van wat by Jesus se
kruis gebeur het – soveel mense in die Ou Testamentiese tyd het uitgesien daarna:
•
•
•

Hulle het Sy klere verdeel en onder mekaar lootjies getrek oor Sy mantel.
(Psalm 22:19)
Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige: geen been word
gebreek nie (Psalml 34:21)
Hulle sal na Hom kyk vir wie hulle doodgesteek het (Sagaria 12:10)

Gesinsaktiwiteit
Die Saterdag na Goeie Vrydag staan ook bekend as “Heilige Saterdag”. Beplan
vandag saam aan Paassondag (more) se feesmaal. Gee vir elkeen ’n spesifieke
opdrag om die huis mooi te versier en gereed te kry sodat Jesus se opstanding
behoorlik gevier kan word.
Gesinsgebed
Bid vir julle viering van more se Opstanding Sondag dat die Here julle sal help om
heilige oomblikke te skep waar julle die wonder van Jesus se opstanding kan vier.

Gesins“challenge”
Heilige Saterdag word baie maal gevier in stilte omrede dit die dag was tussen die
kruisiging van Jesus en Sy opstanding. Neem ‘n tydjie om sil saam te wees en te
dink aan Jesus se kruis en Sy opstanding uit die dood wat ons more gaan vier.

Foto Challenge: Heilige Stilte

Dag 22
Opstanding Sondag
Johannes 11: 25
“Jesus sê vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al
het hy ook gesterwe...”
Lees Johannes 20:1-10
Jesus se graf was geseël met ‘n groot klip wat voor die ingang gerol is en soldate
moes daar wag staan sodat niemand Jesus se liggaam kon steel nie.
Dit het Jesus nie gekeer om drie dae later uit die dood op te staan nie. ‘n Engel het
die klip voor die graf weggerol. Die wagte was so bang dat hulle begin bewe en
neergeval het. Dit het gelyk of hulle dood was.
Jesus het weer geleef!
Toe Maria Magdalena en ‘n ander vrou wat ook Maria genoem is (nie Jesus se ma
nie) na die graf gegaan het, het die engel vir hulle gesê dat Hy nie meer daar is nie.
Hy is opgewek uit die dood, presies soos wat Hy vertel het. Jesus het aan die twee
vroue verskyn terwyl hulle op pad terug was na die huis waar die dissipels almal
bymekaar was. Jesus het vir hulle gesê dat hulle vir al die ander moet gaan vertel
dat Hy nie meer dood is nie, maar leef. Later het Jesus ook aan die dissipels
verskyn.
“Opstanding” beteken om opgewek te word of terug te kom uit die dood. Die
“opstanding” is ‘n woord wat vir ons meer vertel van die oomblik toe Jesus die dood
oorwin het en uit die graf uit opgestaan en weer op die aarde geleef het. As Christus
nie uit die dood uit opgestaan het nadat Hy dood gemaak is nie, sou ons geloof nie
dieselfde gewees het nie. As Jesus nie opgestaan het nie, sou daar geen belofte
wees dat ons na die dood saam met Hom sal leef nie. Maar Jesus het uit die dood
opgestaan, en ons sal ook.
Paassondag is die dag waarop Christene Jesus se opstanding uit die dood vier. Vir
ons is dit so ‘n belangrike dag dat ons, ons kalenders daarvolgens aangepas het.
Christus se volgelinge het na Sy opstanding uit die dood, nie meer hulle Sabbatdag
op Saterdae gevier nie, maar op Sondae. Dit was vir hulle ‘n teken en herinnering
daaraan dat Jesus op Opstanding Sondag oorwinnend opgestaan het uit die dood.
Christus se opstanding is een van die heel belangrikste dinge wat Hom anders maak
as enige ander god in hierdie wêreld. Hy sal waarlik vir ewig leef; ook ons sal vir
ewig lewe omdat ons lief is vir Jesus met ons hele hart, siel, krag en verstand.

Gesinsaktiwiteit
Geniet vandag die feesmaal wat julle beplan het en gereed gekry het. Terwyl julle
saam fees vier en eet, vertel vir mekaar wat Jesus se kruisinging, Sy opstanding en
oorwinning oor die dood vir julle beteken.

Gesinsgebed
Gee vir elkeen in die gesin geleentheid om in hulle eie woorde die Here te dank dat
Hy vir julle die dood oorwin het.

Gesins“challenge”
Maak almal vroegoggend wakker, sodat julle saam die son kan sien opkom en só
Jesus se opstanding kan begin vier. Lees Matteus 28:1-10 hardop saam. Deel
daarna paaseiers aan almal uit. Maar voordat die paaseiers geëet word, laat iemand
die volgende voorlees:
•
•
•

•

’n Marshmallow-paaseier laat jou aan ’n regte eier dink, en ’n eier is ’n simbool
van lewe.
Die sjokolade-paaseier is leeg aan die binnekant, en dit herinner jou aan die leë
graf.
Die sjokolade herinner jou boonop daaraan dat Jesus vir jou die soetste en
lekkerste soort lewe gegee het (Joh. 10:10). Die soetigheid laat dink ons aan
Jesus se oorwinning oor die dood.
Paasfees se vernaamste simbool is die opkomende son. Dit herinner ons daaraan
dat Jesus lankal reeds die duiwel en sy vriende – sonde en dood – oorwin het.
Niks kan jou ooit van God se liefde skei nie.
Foto Challenge: Opstanding

