
INSTRUKSIES:

Gebruik die volgende prentjies om die Paasfees woorde hieronder te ontsyfer. Skryf neer wat die 
prentjie is bv. mes en vat dan die volgende letters van die woorde mes weg: - me. Net die “s” van 
mes sal dan oorbly. Gebruik dan die ‘s’ saam met die ander prentjies om die Paasfees woord te 
ontsyfer. Wanneer julle met hierdie aktiwiteit klaar is, gebruik dan die Paasfees woorde om die 
Paasverhaal mee te voltooi.









Antwoorde:

1. Paasfees

2. Dissipels

3. Judas

4. Sterf

5. Sondes

6. Nagmaal 

7. Tuin 

8. Getsemane 

9. Priesters 

10.Gekruisig 

11.Geslaan 

12.Kruis 

13.Volbring 

14.Satan 

15.Doeke 

16.Rotsgraf 

17.Opgestaan 

18.Leeg 

19.Leef 



Dis 1.__________ in Jerusalem, en Jesus en sy dissipels vier ook 1._________. Jesus vra vir sy 

2. ____________ om ‘n spesiale kamer daarvoor reg te kry, en terwyl hulle aan die tafel sit wys 

Hy vir hulle dat 3. ____________ Hom gaan verraai.

Jesus weet dat Hy gaan 4.___________Hy wil hê ons moet altyd onthou dat Hy vir ons 

5.__________gesterf het, en daarom stel Hy die eerste 6.____________ saam met Sy 

2.______________ in. Vandag vier ons wat in Jesus glo nog altyd die 6.______________ 

want dan onthou ons dat God vir Jesus gestuur het om ons 5.__________ weg te neem.

Nadat Jesus en sy 2._____________ klaar die 6._____________ gebruik het, gaan hulle na 

‘n 7.___________ met die naam 8.__________________ waar Jesus gevang word, omdat 

3.______________ vir die 9.____________ gewys het waar om Jesus te kry.

Die Jode, Jesus se eie mense, het besluit dat Hy 10.___________ moes word. Nadat Jesus 

BAIE 11.______________ was, het hulle Hom aan die 12.___________ vasgespyker. 

Jesus het BAIE swaar gekry aan die 12. ____________ en net voordat Hy dood is het Hy gesê: 

“Dit is 13. ______________”. Dit beteken: nou is die 5. __________ klaar betaal, Jesus het 

14. __________ oorwin en hy het geen mag meer oor ons nie. 

Na Jesus se dood is Hy in 15. ___________ toegedraai en in ‘n 16. ___________ gesit met 

‘n groot klip voor. Twee dae nadat Jesus dood was, het Hy uit die dood uit 

17. __________________, Maria Magdalena en van Jesus se 2. _____________ het 



gesien dat Sy graf 18. __________ was en dit vir die ander 2. __________________ gaan 

vertel.

Jesus het 17. ___________________, Hy 19. ___________, Hy het die dood oorwin sodat 

5. _________________ geen mag meer oor ons hoef te hê nie.



Antwoorde:

Dis 1.Paasfees in Jerusalem, en Jesus en sy dissipels vier ook 1.Paasfees. Jesus vra vir sy 

2.Dissipels om ‘n spesiale kamer daarvoor reg te kry, en terwyl hulle aan die tafel sit wys Hy vir 

hulle dat 3.Judas Hom gaan verraai.

Jesus weet dat Hy gaan 4.Sterf. Hy wil hê ons moet altyd onthou dat Hy vir ons 5.Sondes gesterf 

het, en daarom stel Hy die eerste 6.Nagmaal saam met Sy 2.Dissipels in. Vandag vier ons wat in 

Jesus glo nog altyd die 6.Nagmaal, want dan onthou ons dat God vir Jesus gestuur het om ons 

5.Sondes weg te neem.

Nadat Jesus en sy 2.Dissipels klaar die 6.Nagmaal gebruik het, gaan hulle na ‘n 7.Tuin met die 

naam  8.Getsemane waar Jesus gevang word, omdat 3.Judas vir die 9.Priesters gewys het waar 

om Jesus te kry.

Die Jode, Jesus se eie mense, het besluit dat Hy 10.Gekruisig moes word. Nadat Jesus BAIE 

11.Geslaan was, het hulle Hom aan die 12.Kruis vasgespyker. 

Jesus het BAIE swaar gekry aan die 12.Kruis, en net voordat Hy dood is het Hy gesê: “Dit is 

13.Volbring”. Dit beteken: nou is die 5.Sonde klaar betaal, Jesus het 14.Satan oorwin en hy het 

geen mag meer oor ons nie. 

Na Jesus se dood is Hy in 15.Doeke toegedraai en in ‘n 16.Rotsgraf gesit met ‘n groot klip voor.

Twee dae nadat Jesus dood was, het Hy uit die dood uit 17.Opgestaan, Maria Magdalena en van 

Jesus se 2.Dissipels het gesien dat Sy graf 18.Leeg was en dit vir die ander 2.Dissipels gaan 
vertel.

Jesus het 17.Opgestaan, Hy 19.Leef, Hy het die dood oorwin sodat 5.Satan geen mag meer oor 

ons hoef te hê nie.


