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Inleiding tot Reeks 

Hierdie jaar wil ons graag families help om Lydenstyd en die belangrikheid daarvan te beleef 

deur middel van die huisgeloof wat julle saam tydens hierdie kerkjaarseisoen. Ons is nou hier 

in die kerkkalender: 

Lydenstyd is die deel van Jesus se lewe voor Hy aan die kruis gesterf het, waar hy ook 

swaargekry het. 

Families word uitgedaag om tuis ‘n simboliese uitstalling te bou vir Lydenstyd en dit te gebruik 

om met mekaar te gesels oor die betekenis van Lydenstyd. Vir hierdie uitstalling kan julle ‘n 

kruis gebruik en ander items wat verwys na verhale uit Jesus se lydensverhaal, bv. munte, 

dobbelsteen, spykers, doringkroon, olie, klip, ens. Elke week se huisgeloof sal ook nog ‘n 

simbool hê wat julle kan byvoeg tot julle uitstalling. 

LW Ons gaan ander teksgedeeltes gebruik vir hierdie huisgeloof-reeks as wat in die eredienste 

en kategese gebruik gaan word sodat ons met die huisgeloof kan fokus op die gebeure en 

basiese betekenis van Lydenstyd. 



 

HUISGELOOF – LYDENSTYD 2019 #1 

Huisgeloof 
Lydenstyd 2019 Week 1 

Jesus se intog in Jerusalem: Loof die Koning! Ook as jy swaarkry 

Lees saam 

Matteus 21:1-11 

Vertel 

Jesus is ‘n Koning, maar ‘n ander tipe koning. Hy is ‘n Koning wat ons swaarkry op Hom 

geneem het (aan die kruis). Hy is ‘n nederige koning wat op ‘n donkie ry (nie op ‘n perd of in 

strydwa nie). Hy is ‘n Koning wat lief is vir mense en hartseer is as mense hartseer is, of deur 

moeilike tye gaan. 

Gesels 

Jesus verstaan ook vir jou, en weet wanneer jy hartseer is. Hoe kan ons Jesus nog loof in die 

tye wat ons swaarkry? 

Uitstalling en simbool 

Die pers kleur van Lydenstyd herinner ons daaraan dat Jesus ‘n Koning is. Kom ons loof hom 

as koning net soos die mense gedoen het toe Hy Jerusalem op ‘n donkie binnegery het. Die 

lap herinner ons aan die klere wat die mense voor die donkie gegooi het, en pers herinner 

ons aan Lydenstyd. Sit ‘n stukkie pers lap by julle uitstalling by die huis. 

Uitdaging 

Bou julle uitstalling saam in julle huis en gesels met mekaar oor die simbole wat julle neersit 

en wat Lydenstyd beteken. Gesels ook oor die kerkjaar as julle nog nie het nie. 


