
 

 

 

 

 

Episode 5: Die Colosseum    

Kerngedagte: Die Colosseum was altyd ‘n plek van dood. Daar het nie wreedste 

gevegte daar plaasgevind. Vandag word die mooiste musiekkonserte daar gehou. 

Golgota was ook eers ‘n plek van dood. Die kruis was ‘n teken van dood en het mense 

baie bang gemaak. Jesus het alles kom verander. Deur dit wat Hy vir ons gedoen het, 

het ons skoon geword van die sonde wat ons so vuil gemaak het. Romeine 10:8 -13 

 

 

Doelwit: Kinders gaan kyk na die gedeelte in Matteus waar Jesus voor Pilatus 

uitgelewer word om weer ‘n nuwe betekenis van Sy genade te ontvang.  Kinders 

gaan die geleentheid kry om hul harte vir Jesus te gee, of ’n nuwe toewyding tot Hom 

te maak.  
             

Sleutelteks: Romeine 10:8 -13, Romeine 10:14-15, Romeine 8:13-17, Kolossense 1:13-14 

Bybelverhaal: Jesus word aan Pliatus uitgelewer  - Matteus 27:1-44, Lukas 23:34 

Opsomming: 

Die Colosseum word as een van die 7 wonders van die wêreld beskou. Dit is die 

grootste amfiteater in die wêreld met sitplek vir 50 000 mense. Toeskouers kon verniet 

ingaan by die Colosseum om die vreeslikste gevegte te sien en eintlik was die 

Colosseum ‘n plek van dood.  Gladiator vegters het teen mekaar baklei tot die dood 

toe.  Daar was selfs gevegte waar daar oor die duisend diere wreed gejag en 

doodgemaak is in een dag!  Wanneer die geveg tot ‘n einde kom, kon die toeskouers 

besluit of die verloorder in genade gespaar sou word en of hy net daar doodgemaak 

moes word. Die Keiser het dan die finale beslissing gegee en die toeskouers se besluit 

is uitgevoer. Die gedrag herinner ons aan Pilatus wat ook ingegee het vir die 

toeskouers en beveel het dat Jesus gekruisig moes word.  Dit is moeilik om nie ontsteld 

of kwaad te word vir die gedrag van die Romeine wanneer ons aan hierdie dinge 

dink nie. Ons sukkel om hulle te vergewe omdat hulle so wreed was, veral toe hulle vir 

Jesus laat kruisig het. Jesus het egter vir ons kom wys wie die werklike skuldiges is. Hy 

het die volle prys betaal sodat ons vrygemaak kan word van ons sonde wat van ons 

gevangenes maak. Beide die Colosseum en die kruis se betekenis is eintlik ‘n plek van 

dood. Jesus se liefde vir ons het egter die betekenis van die kruis heeltemal kom 

verander.  

 

Sondag 06 Maart 



Wanneer mens die wrede dinge hoor wat die Romeine in die Colosseum aangevang 

het, kan ‘n mens kan nie help om terug te dink aan toe Jesus voor Pilatus verskyn het 

nie. Dit was tog ook die Romeine wat tydens Jesus se verhoor in beheer was. Toe Jesus 

voor Pilatus verskyn het, het Pilatus gesien dat Jesus onskuldig is. Selfs Pilatus se vrou 

het vir hom ‘n boodskap laat stuur om te sê dat hy niks te doen moet hê wat wat met 

Jesus gebeur nie, want sy het ‘n verskriklike droom oor Jesus gehad. Pilatus was 

verbaas dat Jesus niks gesê het oor al die nare dinge waarvan Hy beskuldig is nie. 

Omdat Jesus nie terugbaklei het vir sy vryheid nie, het Pilatus aan ’n ander plan gedink 

om die situasie maklik op te los. Hy het vir die skare gevra of hulle vir Jesus Christus wil 

vrylaat en of hulle vir Jesus Barabbas, ‘n gevangene wat verdien het om gestraf te 

word wil vrylaat.  
   

Weereens was goewerneur Pilatus verstom oor die mense se reaksie. “Kruisig Hom!” 

Kruisig vir Jesus Christus en laat Barabbas die gevange vry.  Pilatus het ‘n bak met 

water geneem en sy hande voor die skare gewas. Hy het dit gedoen om vir hulle te 

wys dat hy onskuldig is in die besluit wat hier gemaak is. Die skare het gejuig. “Laat die 

skuld vir Sy bloed op ons en ons kinders rus.” Hierdie woorde bring skoon trane in ons 

oë. As die mense maar net geweet het wat hulle daar sê. Ons sou ook graag soos 

Pilatus ons hande wou was en besluit dat ons onskuldig is en niks met die dood van 

Jesus te doen het nie. Kinders van Jesus weet egter dat ons ook soos die skare kan sê 

dat Sy bloed oor ons en ons kinders rus, maar vir ons het dit ‘n hele ander betekenis. 

Deur Sy bonatuurlike genade en liefde vir ons, het Jesus Sy wrede dood and die kruis 

gebruik om elke skuldige mens op aarde vry te maak van die sonde wat ons 

gevangenes maak.  Die gedagte dat Jesus aan die kruis gehang het vir jou sonde en 

dat Hy ter wille van jou al die pyn verduur het, het jou tot op jou knieë voor Hom 

gebring. Hy het jou opgetel, ‘n kroon op jou kop gesit en jou ‘n Koningskind gemaak.     

 

Ons kan eenvoudig nie toelaat dat die verhaal van Jesus se kruisiging iets is waaraan 

ons gewoond raak nie. Hoe is dit moontlik dat ons na die Colosseum kan kyk en kwaad 

word oor al die verkeerde dinge wat daar gebeur het, maar ons kyk na die Kruis en 

sien net Jesus se liefde vir ons raak? As ‘n mens mooi daaroor dink, behoort ons mos 

eintlik dieselfde gevoelens te deel wanneer ons na die twee dinge kyk. Tog wanneer 

ons die kruis sien, ervaar Jesus se oorweldigende genade en besef ons net weer hoe 

ons vrygemaak is van ’n ewige dood. As jy nog nie werklik besef het wat Jesus vir jou 

gedoen het aan die kruis nie, kan jy nie langer soos Pilatus jou hande was en jouself 

onskuldig maak van Jesus se kruisdood nie. Jy kan vandag nog Sy bloed op jou laat 

rus, as jy besef wat daardie woorde werklik beteken. Jy kan vandag nog die vergifnis 

van sonde waarvoor Hy met Sy bloed betaal het vir jou vat. Wanneer jy kies om skuldig 

te wees aan Jesus se Kruisdood, ontvang jy ook Sy Verlossing. Jou sonde het van jou  

ook ’n plek van dood gemaak. Sonder Jesus is daar geen hoop dat jy ooit van jou 

sonde kan loskom nie. Hy het dit besef en in Sy groot liefde vir jou, het Hy die skuld wat 

op jou was op Homself geneem. Hy is doo din jou plek, sodat jy die Ewige Lewe kan 

hê! Dankie Jesus!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lees saam: Romeine 10:8 – 13, Romeine 10:14-15, Romeine 8:13-17, Kolossense 1:13-14 

Gesels saam: Ons kan eenvoudig nie toelaat dat die verhaal van Jesus se kruisiging iets 

is waaraan ons gewoond raak nie. Hoe is dit moontlik dat ons na die Colosseum kan 

kyk en kwaad word oor al die verkeerde dinge wat daar gebeur het, maar ons kyk 

na die Kruis en sien net Jesus se liefde vir ons raak? As ‘n mens mooi daaroor dink, 

behoort ons mos eintlik dieselfde gevoelens te deel wanneer ons na die twee dinge 

kyk. Tog wanneer ons die kruis sien, ervaar Jesus se oorweldigende genade en besef 

ons net weer hoe ons vrygemaak is van ’n ewige dood. As jy nog nie werklik besef het 

wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis nie, kan jy nie langer soos Pilatus jou hande 

was en jouself onskuldig maak van Jesus se kruisdood nie. Jy kan vandag nog Sy bloed 

op jou laat rus, as jy besef wat daardie woorde werklik beteken. Jy kan vandag nog 

die vergifnis van sonde waarvoor Hy met Sy bloed betaal het vir jou vat. Wanneer jy 

kies om skuldig te wees aan Jesus se Kruisdood, ontvang jy ook Sy Verlossing. Jou 

sonde het van jou  ook ’n plek van dood gemaak. Sonder Jesus is daar geen hoop 

dat jy ooit van jou sonde kan loskom nie. Hy het dit besef en in Sy groot liefde vir jou, 

het Hy die skuld wat op jou was op Homself geneem. Hy is doo din jou plek, sodat jy 

die Ewige Lewe kan hê! Dankie Jesus!  

Kom ons maak iets spesiaal om na te dink oor vandag se les. 

1. Deel vir die kinders die volgende items uit: 

 ‘n Kruis aktiwiteitsvel 

 

2. Elke kind gaan hul kruis versier met hul eie vingerafdrukke. Gebruik verskillende 

vingers vir die verskillende kleure verf wat gebruik gaan word.  Die aktiwiteit is om 

uit te beeld hoe ons nie soos Pilatus ons hande was en onskuldig is van Jesus se 

kruisdood nie. Dit dien ook as ‘n aktiwiteit vir kinders om Jesus se Verlossing vir die 

eerste keer te kies of ‘n nuwe toewyding te maak.  BELANGRIK: Skep asb ’n veilige 

omgewing in jou klas waar kinders kan nadink oor hul lewe en werklik deur hierdie 

opdrag werk. Nooi ook die kinders uit om na die les met jou te kom praat of saam 

met jou te kom bid oor die besluit wat hul vandag geneem het. Vra ook hierdie 

kinders of jy dit wat hul vandag besluit het met hul ouers kan bespreek. 

 

3.  Moedig kinders aan om hierdie kunswerk op ‘n plek te sit waar hul gereeld 

herinner kan word aan dit wat hul vandag besluit het. Moedig hul ook aan om dit 

te gebruik om met iemand anders te praat oor Verlossing in Jesus.  

 

4. Na die aktiwiteit kan kinders badkamer toe gaan om hul hande te was. Soos wat 

hul hul hande was, kan hul bid en die Jesus dankie sê dat Hy hul skoon was van 

hul sonde.  

  

*Samevatting: Beide die Colosseum en die kruis se betekenis is eintlik ‘n plek van dood. 

Jesus se liefde vir ons het egter die betekenis van die kruis heeltemal kom verander. 

Wanneer ons die kruis sien, dink ons aan hoe Jesus in ons plek kom staan het en hoe 

Hy al ons sonde op Homself geneem het sodat ons vrygemaak kan word. 

 

Gesels oor die vrae op die raamwerk indien daar tyd oor is. 

Aktiwiteit:  Maak jou hande vuil.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verken julle gedagtes: 

In Romeine 7:22-23 beskryf Paulus hoe hy so graag die goeie dinge wil doen, maar hoe hy ‘n gevangene 

is van die sonde wat hy doen.  

1. Waarom kan sonde ons soos ‘n gevangene laat voel? 
2. Wat gebeur wanneer mens soos ‘n gevangene van jou sonde voel?  

 

In Romeine 8:1-4 vertel Paulus hoe hy vrygemaak is van die sonde wat hom gevange geneem het. 
 

3. Hoe het God mense verlos van die sonde wat hul gevange hou?  

4. Wat kry kinders van God in die plek van sonde, wanneer hul kies dat Jesus vir hul sonde moes sterf? 

 

Romeine 10:9-15  leer vir ons presies hoe ons Jesus se Verlossing oor ons eie lewens kan kry.   

5. Wat beteken dit om te kies dat Jesus die Here is? 

6. Wat beteken dit om jou sonde te bely? 

7. Wat beteken dit om met jou hart te glo dat Jesus uit die dood opgewek is? 

8. Hoe gaan iemand wat glo en bely se lewe verander?  

9. Watter belangrike opdrag kry die mense wat glo en bely in Jesus aan die einde van hierdie 

gedeelte?  

 

Gaan lees die verhaal van Jesus se kruisiging waar hy voor Pilatus verskyn (Johannes 19:17-27).  

 

10. Waarom dink jy het Jesus nie terugbaklei teen die valse dinge wat oor Hom gesê is nie?  

 

11. Die Colosseum en die kruis se betekenis is eintlik ‘n plek van dood. Hoe het Jesus die betekenis 

van die kruis kom verander?    

 

12. Hoe kan jy die Colosseum gebruik om iemand na Verlossing in Jesus te lei?  

 

13. Kolossense 1:13-14 is so mooi beskrywing van wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. 

Gebruik jou kunswerk wat jy vandag gemaak het om vir iemand te verduidelik hoe hul 

Jesus se Verlossing vir hul eie lewe kan kry.  
 

 

 



Vastrap Vasteland Versamelstukkie: 

Kinders gaan weekliks ’n versamelstukkie maak om hul aan die kosbare boodskap 

van die week te herinner. Moedig die kinders aan om hierdie versamelstukkies op ’n 

spesiale plek in die huis te plaas, of elke week vir iemand te gee. Dit is belangrik om 

die kinders aan te moedig om weekliks die boodskap met iemand te deel.  

Instruksies:  

1. Deel vir elke kind ‘n roomys stokkie uit 

2. Sny die prentjies van die wêreld landmerke los vanmekaar en deel vir elke 

kind een uit 

3. Sny die boodskap vir die dag strokies los van mekaar en gee vir elke kind ‘n 

strokie  

4. Kinders gaan nou die landmerk en die boodskap stokie versier en dan op die 

roomys stokkie plak.    

5. Deel vir elke kind ‘n aktiwiteitsvel en ‘n inkleurvel uit. Indien daar tyd oor is., 

kan julle as klas begin met die aktiwiteitsvel. Moedig kinders aan om die 

aktiwiteitsvel saam met hul gesinne by die huis te voltooi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vandag het ........................................................ besluit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kruis was ‘n teken van dood. Jesus het in Sy liefde die kruis kom verander na die plek 

waar ek lewe gevind het. Ek glo in my hart dat Jesus in my plek gesterf het vir my sonde, 

omdat Hy vir my lief is. Ek vertel vir Jesus van al my sondes en plaas dit voor Sy voete neer. 

Pilatus het sy hande gewas en gesê dat hy onskuldig is. Vandag kies ek om my hande vuil te 

maak, terwyl ek vir Jesus vertel hoe nodig ek Hom het.   

 

Datum:.................................... 

1. Blou = Besef jy het 

Jesus nodig 

Dink na oor Jesus se dood aan die 

kruis en waarom Hy dit gedoen het. 

Praat met Hom daaroor 

2. Swart = Praat oor jou 

sonde  

Dink aan die sondes wat jou soos ‘n 

gevangene laat voel. Deel dit met 

Jesus 

4. Groen = Groei aan my 
nuwe lewe  

Dink oor die verkillende dinge wat 
jy graag in jou hart wil laat groei, 
sodat jy meer soos Jesus kan lyk. 

Vertel hierdie dinge vir Jesus  

3. Rooi = Nooi Jesus in  

Nooi Jesus uit om in jou hart te 

kom woon. Vra vir Hom om die 

Heilige Gees vir jou te stuur om jou 

lewe te kom verander om soos ‘n 

Koningskind te leef.  

4. Geel = Skyn Sy lig  
Dink oor die verkillende maniere 
hoe jy kan gaan leef om vir ander 

mense kan wys en vertel hoe Jesus 
jou lewe verander het. Deel hierdie 

planne met Jesus 

Hy wat ......................................verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in 

die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ........................................ die verlossing het deur 

Sy bloed.  

– Kolossense 1:13-14 (1953) 

As jy vandag jou hart vir Jesus wil gee, of weer vir Hom sê dat jy Hom kies, kan jy jou naam in die oop gedeeltes skryf. As 

jy nog onseker is of iemand nodig het om vir jou te bid, kan jy eers met jou ouers of kleingroep leier praat om jou te help.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

Deur Jesus se liefde verander Hy ‘n plek van dood in ‘n 
plek van Lewe 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liewe Ouer(s),  

Jou kind het vandag deelgeneem aan ’n aktiwiteit waar hul blootgestel is aan ‘n gebed om hul harte vir 

Jesus te gee of ‘n nuwe toewyding tot Hom te maak.  Ons besef dat elke persoon se geloofsreis met Jesus 

verskil. Om hierdie rede is ‘n omgewing in die klas geskep waar hul kon nadink en reflekteer oor hul eie 

lewens, sonder om geforseer te voel om ‘n besluit te neem.   As vennote in Christus wil ons graag ons 

ondersteuning vir julle bied om as ouers weer jul kind te ondersteun in hierdie groot geloofstap. Praat met 

jou kind oor die aktiwiteit en jy as ouer kan selfs deur die aktiwiteit saam met jou kind werk om hul te 

ondersteun. Ons nooi jul ook uit om met ons kontak te maak indien julle verdere leesmateriaal of gebed 

nodig het. Stuur gerus ’n e-pos aan annette@kerk.co.za en vertel vir ons hoe ons julle kan ondersteun.  

Jesus liefde 

Die Kinderkerk Span 

 

Liewe Ouer(s),  

Jou kind het vandag deelgeneem aan ’n aktiwiteit waar hul blootgestel is aan ‘n gebed om hul harte vir 

Jesus te gee of ‘n nuwe toewyding tot Hom te maak.  Ons besef dat elke persoon se geloofsreis met Jesus 

verskil. Om hierdie rede is ‘n omgewing in die klas geskep waar hul kon nadink en reflekteer oor hul eie 

lewens, sonder om geforseer te voel om ‘n besluit te neem.   As vennote in Christus wil ons graag ons 

ondersteuning vir julle bied om as ouers weer jul kind te ondersteun in hierdie groot geloofstap. Praat met 

jou kind oor die aktiwiteit en jy as ouer kan selfs deur die aktiwiteit saam met jou kind werk om hul te 

ondersteun. Ons nooi jul ook uit om met ons kontak te maak indien julle verdere leesmateriaal of gebed 

nodig het. Stuur gerus ’n e-pos aan annette@kerk.co.za en vertel vir ons hoe ons julle kan ondersteun.  

Jesus liefde 

Die Kinderkerk Span 

 

Liewe Ouer(s),  

Jou kind het vandag deelgeneem aan ’n aktiwiteit waar hul blootgestel is aan ‘n gebed om hul harte vir 

Jesus te gee of ‘n nuwe toewyding tot Hom te maak.  Ons besef dat elke persoon se geloofsreis met Jesus 

verskil. Om hierdie rede is ‘n omgewing in die klas geskep waar hul kon nadink en reflekteer oor hul eie 

lewens, sonder om geforseer te voel om ‘n besluit te neem.   As vennote in Christus wil ons graag ons 

ondersteuning vir julle bied om as ouers weer jul kind te ondersteun in hierdie groot geloofstap. Praat met 

jou kind oor die aktiwiteit en jy as ouer kan selfs deur die aktiwiteit saam met jou kind werk om hul te 

ondersteun. Ons nooi jul ook uit om met ons kontak te maak indien julle verdere leesmateriaal of gebed 

nodig het. Stuur gerus ’n e-pos aan annette@kerk.co.za en vertel vir ons hoe ons julle kan ondersteun.  

Jesus liefde 

Die Kinderkerk Span 
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Vastrap Vasteland 
Episode 8: 

Die Colosseum 
 

Vastrap, raaktrap in geloof elke tree,  
Om my allerbeste vir Jesus te gee.  

Kom sweef oor die wêreld heen en weer,  
Saam gaan ons meer van Jesus leer. 

 
 

Vandag het ons die Colosseum  in  

Rome in Italië besoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: 

 

Vastrap Feit: 
Die Colosseum word as een van die Sewe Wonders van die Wêreld beskou. Dit is die grootste 

amfiteater in die wêreld met sitplek vir 50 000 mense. Toeskouers kon verniet ingaan by die Colosseum 

om die vreeslikste gevegte te sien en eintlik was die Colosseum ‘n plek van dood.  Gladiator vegters 

het teen mekaar baklei tot die dood toe.  Wanneer die geveg tot ‘n einde kom, kon die toeskouers 

besluit of die verloorder in genade gespaar sou word en of hy net daar doodgemaak moes word. Die 

Keiser het dan die finale beslissing gegee en die toeskouers se besluit is uitgevoer.   

Deur Jesus se liefde vir ons verander Hy ‘n plek van dood in ‘n plek van Lewe  

Toe Jesus voor Pilatus verskyn het, het Hy vir ons gewys hoe lief Hy ons het. Die skare het besluit 

dat Barabbas vrygelaat moet word en Jesus het in Sy plek gesterf. So sterf Jesus ook in die plek 

van elkeen wat Lewe in Hom kies – Matteus 27:1-44 

Romeine 10:8 -13, Romeine 10:14-15, Romeine 8:13-17, Kolossense 1:13-14 

 

Een van 

die 7 

Wêreld 

Wonders 

06 Maart 2022 



 

Knap gedaan Vastrap Dappertrappers! 

Julle het sowaar raakgetrap in julle verkenningstog op vandag se reis. Gaan verken nou julle gedagtes 

nóg verder, deur met julle familie te gesels oor wat julle geleer het. Saam kan julle vastrap en ‘n groot 

tree in geloof gee: 

 

 

 

 

Vastrap Dappertrappers se 

Verkenningsnotas: 
 

Verken julle gedagtes: 

In Romeine 7:22-23 beskryf Paulus hoe hy so graag die goeie dinge wil doen, maar hoe hy ‘n gevangene 

is van die sonde wat hy doen.  

1. Waarom kan sonde ons soos ‘n gevangene laat voel? 
2. Wat gebeur wanneer mens soos ‘n gevangene van jou sonde voel?  

 

In Romeine 8:1-4 vertel Paulus hoe hy vrygemaak is van die sonde wat hom gevange geneem het. 
 

3. Hoe het God mense verlos van die sonde wat hul gevange hou?  

4. Wat kry kinders van God in die plek van sonde, wanneer hul kies dat Jesus vir hul sonde moes sterf? 

 

Romeine 10:9-15  leer vir ons presies hoe ons Jesus se Verlossing oor ons eie lewens kan kry.   

5. Wat beteken dit om te kies dat Jesus die Here is? 

6. Wat beteken dit om jou sonde te bely? 

7. Wat beteken dit om met jou hart te glo dat Jesus uit die dood opgewek is? 

8. Hoe gaan iemand wat glo en bely se lewe verander?  

9. Watter belangrike opdrag kry die mense wat glo en bely in Jesus aan die einde van hierdie 

gedeelte?  

 

Gaan lees die verhaal van Jesus se kruisiging waar hy voor Pilatus verskyn (Johannes 19:17-27).  

 

10. Waarom dink jy het Jesus nie terugbaklei teen die valse dinge wat oor Hom gesê is nie?  

 

11. Die Colosseum en die kruis se betekenis is eintlik ‘n plek van dood. Hoe het Jesus die betekenis 

van die kruis kom verander?    

 

12. Hoe kan jy die Colosseum gebruik om iemand na Verlossing in Jesus te lei?  
 

Kolossense 1:13-14 is so mooi beskrywing van wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. 

Gebruik jou kunswerk wat jy vandag gemaak het om vir iemand te verduidelik hoe hul Jesus 

se Verlossing vir hul eie lewe kan kry.  
 

 

 

Klaar gebou, so wat nou?  

Dink saam as gesin aan 1 nuwe bousteen wat julle graag in julle gesin se manier van dinge doen wil inbou. 

Onthou, as boustene spesifiek, meetbaar, haalbaar en realisties is, dan is dit vir ons makliker om te weet of 

ons dit reggekry het om die bousteen werklik in te bou.  

Vir hierdie hele week gaan ons: 

............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 


