
 

HUISGELOOF – LYDENSTYD 2019 #2 

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 #2 

Huisgeloof 
Lydenstyd 2019 Week 2 

Jesus was die dissipels se voete: Ons dien mekaar soos Jesus 

Lees saam 

Johannes 13:1-17 

Vertel 

Jesus was ‘n leier, maar soos wat Hy ‘n ander tipe Koning was, was Hy ook ‘n ander tipe leier 

as ‘n gewone baas. Jesus was bereid om sy dissipels se voete te was – dit was gewoonlik die 

werk van ‘n slaaf – iemand wat niemand se baas was nie en as baie onbelangrik gesien is. 

Jesus wou vir sy dissipels leer dat hulle ook bereid moet wees om ander mense te dien en dat 

hulle nie die base moet probeer wees nie – soos Jesus met sy voorbeeld vir hulle wys. 

Gesels 

Jesus wys vir ons dat ‘n leier op sy knieë kan sit en mense se vuil voete was. Wat sê dit vir ons 

oor hoe ons lewe as Jesus se volgelinge as Hy hierdie tipe leier is? 

Uitstalling en simbool 

Sit ‘n bak/skottel en waslap/handdoek by julle uitstalling by om julle te herinner dat Jesus 

ons leer om te dien deur sy dissipels se voete te was. 

Uitdaging 

Dink aan maniere hoe julle mekaar kan dien in julle huis hierdie week. Elkeen moet ‘n beurt 

kry om vir elke ander persoon te dien. Help mekaar om aan maniere te dink as julle nie kan 

nie, bv. was miskien die skottelgoed nadat jou ouer vir jou kos gemaak het, verf iemand se 

naels, bring vir iemand koffie of koeldrank terwyl hulle leer of huiswerk doen, ens. 

Ekstra Idee 

Julle kan dalk selfs aan die einde van julle huisgelooftyd mekaar se voete was en kans gee dat 

elkeen die ander familielede se voete was. 


