
 

 

 

 

Lydenstyd reisgids 

‘n 40 dae reis van 

geestelike verdieping 

 

Lydenstyd strek vanaf Aswoensdag tot Stil Saterdag, die dag voor Opstandingsondag. Indien die 

Sondae in hierdie tyd uitgesluit word, is dit ’n tydperk van 40 dae, dieselfde aantal dae wat Jesus in 

die woestyn deurgebring het. Sondae was nog altyd vieringsdae vir die kerk en daarom nie deel 

van die vastyd van Lydenstyd nie. Lydenstyd help ons om die ware betekenis van Jesus se 

opstanding te begryp omdat ons onsself herinner aan sy lyding wat dit voorafgegaan het. 

Lydenstyd begin op Aswoensdag. Op hierdie dag is die gebruik dat ons spesifiek nadink oor ons 

sterflikheid en ons sonde. Aswoensdag, en Lydenstyd wat daarop volg, is tradisioneel ’n tyd van 

geestelike vernuwing in die lewe van gelowiges en gemeentes. Een algemene gebruik in die kerk 

tydens Lydenstyd is VAS. Dit behels dat ons ons weerhou van sekere voedselsoorte (bv. vleis, 

koffie), lekkernye (bv. sjokolade, alle suiker) of aktiwiteite (koerant lees, TV kyk). Op hierdie manier 

identifiseer ons onsself met Jesus se lyding en "waak" ons saam met Hom. Wanneer ons dit doen, 

verskerp dit ons belewenis van Jesus se lyding en uiteindelik ook van sy opstanding. Later meer oor 

vas en die ander klassieke geloofsgewoontes van Lydenstyd. 

Geskiedenis: Die 40-dae-tydperk voor Opstandingsondag is reeds in die jaar 313 n.C. as ’n 

amptelike viering op die Christelike kalender aangedui. Om dit reg te bereken, moet jy egter die 

ses Sondae voor Paasnaweek buite rekening laat, want ’n Sondag is nooit as ’n Lydensdag beskou 

nie, maar as ’n dag van hoop. So kom ’n mens op die datum van Aswoensdag uit. Hierdie presiese 

datum verskil egter van jaar tot jaar as gevolg van ’n kerklike reëling om die datum van Paasfees 

vas te stel. Die kerklike reëling rondom die bepaling van die datum van Paasfees is soos volg: 21 

Maart is die dag en nag ewe lank. Dis ook ’n datum redelik naby aan die Joodse maand Nisan 

(afhangend van die stand van die maan) waartydens die Pasga gewoonlik gevier is. Paasfees val 

vervolgens op die eerste Sondag wat volg op die eerste volmaan ná 21 Maart. Paasfees kan dus 

nooit vroeër as 22 Maart wees nie en nooit later as 25 April nie. 

Aswoensdag: In die ou tradisie is die palmtakke wat tydens die vorige jaar se palmsondag erediens 

gebruik is iewers gebêre. Net voor Aswoensdag word hierdie takke verbrand. Op Aswoensdag het 

gelowiges dan vroegoggend bymekaar gekom en met die duim ‘n kruis-merk met die as op mekaar 

se voorkoppe gemaak. En so begin die reis na Pase elke jaar.  

Christene het deur die eeue Lydenstyd gebruik as ’n innerlike reis van selfontdekking en geestelike 

verdieping en vernuwing totdat die nuwe mens op Opstandingsondag saam met Jesus deur die 

dood breek. Dit is ’n 40-dae-reis van sterf en weer begin, van dood en opstanding. Lydenstyd is ’n 



geleentheid om jou begeerte na God aan te wakker, om nader te groei aan Jesus Christus. Tydens 

Lydenstyd 2019 wil ons, in lyn met ons jaartema rondom geestelike verdieping, mekaar uitnooi om 

saam op reis te kom - ’n geestelike reis om God opnuut te ontdek en ons verhouding met Hom te 

verdiep. 

Aan die hand van die boek “40 dae tot hoop, ’n reis deur lydenstyd” deur Ronell Bezuidenhout, kan 

ons saam reis met die Here en met mekaar. Vanaf Aswoensdag tot en met Stil Saterdag sal daar ’n 

daaglikse oordenking en ’n geloofsgewoonte vir inoefening langs die reispad wees. Jy kan self 

besluit hoe jy hierdie reisgids gaan gebruik. Elke dag het ’n teks om te lees – gebruik dalk Lectio 

Devina hiervoor. Elke dag het ’n uitdaging en ’n geloofsgewoonte. Onthou geloofsgewoontes neem 

tyd om werklik gewoontes te word. Oefen dus daagliks. 

Die klassieke Lydenstydgewoontes: Daar is klassiek drie spesifieke geloofsgewoontes tydens 

hierdie 40 dae ingeoefen. Geloofsgewoontes is hulpmiddels om ons te help om die alledaagse 

weer as heilig te beleef, om ons te help om God raak te sien in alles rondom ons. 

Geloofsgewoontes word deur herhaling ingeoefen totdat dit gevestig is in ons lewens. Reeds 

sedert die 4de eeu is die gewoontes van VAS, BID en GEE deur gelowiges ingeoefen tydens hierdie 

40 dae van reis na geestelike verdieping.  

VAS: Mense gee bv. sjokolade of koffie of iets soortgelyks prys tydens Lydenstyd. Die vraag is wat 

gebeur na die 40 dae? Onthou, hierdie reis is nie ’n oefening in wilskrag of selfdissipline nie, maar 

’n reis wat jou wil help om na jou eie toegeklemde hande te kyk wat jou daarvan weerhou om 

voluit te leef. Voordat jy iets prysgee, moet jy dus weet waaraan jy geheg is. 

BID: Onthou ook dat hierdie reis altyd ’n gebedsreis is. Elke tree is ’n gesprek met God. Daar word 

gevra/gebid : Hoe word ek wat U bedoel het ek moet wees? Waarom weerstaan ek die werk van 

die Gees in my om Christus-gelykvormig te word? 

GEE: Op hierdie reis sal jy agterkom dat jou laste – soms noem ons dit besittings – jou platdruk. 

Om hiervan vry te kom, moet ons begin om vrygewigheid te beoefen. Dit is egter baie meer as om 

net van geld of besittings ontslae te raak. Dit vra ook baie meer as jou goedheid. Ons moet leer om   

onsself prys te gee, want dan sal ons begin verstaan dat “hoop” se ander naam “vryheid” is. 

Kom dus saam op hierdie pelgrimsreis, nie te voet nie, maar na binne. Pelgrimsreise het die 

reisiger nog altyd gedwing om van elke tree bewus te wees. ’n Pelgrimsreis is dus altyd ’n oefening 

in HIERwees. Met elke tree moet jy jou vrede in die oë kyk, jou slegte gewoontes konfronteer, jou 

ek-gerigtheid raaksien. Waag dit om saam te reis! 

6 Maart : As-Woensdag > Jou default 

Daar is net een rede om jou aan hierdie 40-dae-reis te verbind – jou behoefte aan 

geloofsverdieping, jou behoefte om bewustelik van God te leef en naby aan Hom te leef. Dit is ’n 

reis van herbesin en oorbegin. Onthou, God begeer om in jou teenwoordigheid te wees – dat jy na 

Hom gedraai sal leef, jou oë op Hom. 

Psalm 27:4 > een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe 

mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in Sy 

tempel [1953] 



Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag 

woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. [1983] 

Dit wat ek begeer, is ook altyd dat ek dit sal najaag. My default is altyd my eie begeerte – dit 

bepaal my lewe se koers. Lydenstyd wil ons hart se begeertes ondersoek. Waarna smag jy – ons 

het soveel keuses en soveel moontlikhede – maar die vraag bly: Wat is die een ding wat jy, met 

alles in jou, in hierdie tyd wil najaag? Een manier om in voeling te kom met jou diepste begeertes, 

is die geloofsgewoontes van JOERNAAL hou ... skryf ’n woord of ’n gedagte wat by jou opkom neer. 

Soek daardie een ding wat jy begeer. 

Geloofsgewoonte 1: Die kruis op jou voorkop 

God is ’n God van tweede kanse en oorbegin. Daar is by Hom altyd hoop op nuwe moontlikhede. Jy 

moet wel eerlik na jou ou en dalk slegte lewenspatrone kyk. Om jou daaraan te herinner dat jy 

weer ’n kans op vernuwing kry, gebruik die ritueel wat tradisioneel op Aswoensdag gebruik word. 

Gebruik AS en maak ’n kruis met jou duim op jou voorkop of jou hand. Moet dit nie te gou afwas 

nie. Jy sou dit ook gedurende die hele Lydenstyd kon herhaal, daagliks. Dit sê: Dit is waar ek 

vandaan kom, met as op my hoof. Ek is op pad na die opstanding. [wenk: meng die as met ’n klein 

bietjie olyfolie] 

7 Maart : Donderdag > Metamorfose 

Ons – en mense – kan verander, al wil ons dit nie altyd glo nie. Ons kan nie mense verander nie. 

Mense kan wel, want ons het beheer oor ons keuses. Grondige verandering is hervorming. Die 

Bybel praat so daaroor in Gal 4:19 > “laat julle gevorm word totdat die vorm van Jesus in julle vorm 

aanneem.” Dink ook aan Romeine 12: 1, 2 > “En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond 

van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom 

aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2Julle moenie aan 

hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. 

Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en 

volmaak is.” Metamorfose is om oor ’n bepaalde tydperk deur verskillende fases te gaan sodat jy 

word wat jy bedoel is om te wees. Kyk dus of jy jou eie verandering kan raaksien, want anders 

gaan jy nooit weet of jy groei nie. Maar hoe meet ons persoonlike groei in ons lewens? Begin by 

Aswoensdag se vraag: Here, laat ek tog weet wat daardie een ding is! Help my verstaan hoe die 

vorm lyk wat U vir Jesus gebruik het en help my om my vorm daaraan te toets.  

Gebed: Here, hervorm my tot my ware self! 

Geloofsgewoonte 2: Skakel oor na ’n laer rat 

Dit vra ’n stadiger leefritme as jy jouself dieper wil leer ken. Dit vra stilword om die Gees se 

fluistering te hoor. Ons moet leer om terug te kyk en vorentoe te kyk. Deur terug te kyk, 

ondersoek jy jou toewyding. Deur vorentoe te kyk, herinner die Gees jou aan jou proses van 

metamorfose. Geen mens wat met eerlike selfondersoek besig is, beland nie ook by ontnugtering 

oor hom/haarself nie. Ons kan maar net huil oor ons gebrokenheid. Geloofsgewoonte vir vandag: 

Waar in jou week sal jy ’n ekstra tydjie kan inruim om, sonder om gejaagd te wees, oor jou lewe na 

te dink? Oorweeg dit om daagliks tyd opsy te sit vir stilte en afsondering en om jou lewe met ’n 

rustiger ritme te leef. 



8 Maart: Vrydag > Verspeelde kanse 

Die digter skryf: Vandag hier, môre nie meer nie. Ons hele lewe verloop tussen vandag en môre. 

Leef jy onnadenkend? Gaan jy onnadenkend met ander mense om? Hoe maklik kyk ek mis waar ek 

kon raaksien, stap ek verby waar ek kon stilstaan? 

Thomas Merton skryf: “If you want to identify me, ask me not where I live, or what I like to eat, or 

how I comb my hair, but ask me what I am living for, in detail, and ask me what I think is keeping 

me from living fully for the things I want to live for.” Moenie jou kans op die lewe verspeel nie. 

Moenie met huiwering of onsekerheid leef nie. Wees gefokus, jou lewe is kosbaar. Bid saam met 

die Psalmdigter: “Moet tog nie dat my lewe nutteloos wees nie.” [Ps 119:37] 

Lees Ps 103: 14“Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. 15Die mens, 

sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van ’n veldblom wat oopgaan: 16as die woestynwind 

daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. 17Maar onverganklik is die liefde van die Here vir 

dié wat Hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, 18vir dié wat getrou bly aan sy verbond en 

sy voorskrifte nakom.” 

Geloofsgewoonte 3: Maak jou potlood skerp 

Die geloofsgewoonte om Joernaal te hou, is ’n goeie manier om jou te help nadink oor jou 

huiwerigheid of besluiteloosheid. Maar sommige mense voel ongemaklik met ’n gedurige 

gekarring in hul eie gedagtes. Joernaal-hou gaan nie oor mooi skryf nie – juis oor biddend skryf. Dit 

is nie ’n verslag oor jou doen en late nie, maar help jou om jou lewe te bedink, om te ontdek wat 

jou daarvan weerhou om te leef soos wat jy bedoel is om te leef. 

9 Maart: Saterdag > Stilhouplek 

Elke reis het ’n stilhouplek nodig. Probeer vandag “unplug” van die normale. Die ou geloofsvaders 

en -moeders het geglo dat jy minstens een dag per week êrens in die natuur moet kom – dit dwing 

jou om na ander dinge te kyk as waarna jy gewoonlik kyk. In Genesis 15 as Abram by God kla, nooi 

God hom om na die sterre te kyk. Haal jou oogklappe af en kyk na die groter wêreld waarvan jy 

deel is. Gun jouself vandag ’n stilhouplek sodat jy die waarde van jou lewe kan oordink. 

Genesis 15: 5“Toe het die Here vir Abram buitentoe laat gaan en vir hom gesê: ‘Kyk op na die 

hemel en tel die sterre as jy kan.’ Verder sê die Here vir hom: ‘So baie sal jou nageslag wees.’ 

6Abram het toe in die Here geglo, en die Here het dit goedgevind dat Abram so volgens die wil van 

die Here gehandel het.” 

Geloofsgewoonte 4 – Die sewe klassieke gewoontes 

Geloofsgewoontes help ons om in toewyding aan God en ons diens aan ons medemens te groei. 

Deur die eeue was daar veral 7 gewoontes wat gelowiges gehelp het om staande te bly. Drie het te 

doen met ons leefwyse en lewe: om te vas, om te gee en om die geloofsmaaltyd saam met 

medegelowiges te vier. Nog drie het te doen met die bestuur van ons tyd: vaste tye vir gebed, die 

viering van ’n rusdag en om die lewe volgens seisoene te leef. Die sewende gewoonte raak jou 

liggaam en tyd: ’n pelgrimsreis. Dit gaan oor hierdie vrae: Hoe maak ek ruimte vir God in my besige 

lewe? Gebruik hierdie geloofsgewoontes vir jou eie lewe se vorming sodat daar oor jou lewe staan: 

Vir die Here! 

 


