
 

 

Lydenstyd reisgids 

‘n 40 dae reis van 

geestelike verdieping 

DEEL 2 

 

 

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. 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. 

Reisgids deel 2 : 10-16 Maart 

Sondag 10 Maart – eerste Sondag in Lydenstyd: Gebed as jou intiemste jy 

Die brose God van Genesis 3:9 vra: Waar is jy? God soek ons geselskap, ons teenwoordigheid. Carlo Corretto skryf: 

“The soul converses with God with a single loving glance, although this may often be accompanied by dryness and 

suffering.” Hoe kom ons by hierdie “single loving glance uit”? Dit begin by die sekerheid dat God ons hoor. Bid deur 

te praat met God. Maar wat as God nie jou gebed verhoor nie? Daarom moet ons weer dink oor ons idee van gebed 

en dit begin by die vraag: Wie is God vir jou? ... en hoe kommunikeer jy met hierdie God? Dink gou hieroor. Sien jy 

kans om alle beheer aan God oor te gee, want gebed is juis om buite beheer te wees? Om aan God oorgegee te 

wees, dit is tog wat intimiteit is – dat niks die eenheid wat ons met God het kan verbreek nie. As ek egter self beheer 

wil oorneem, word ons eenwees met God versluier. As gebed ’n totale prysgawe van myself is, hou ek op verwag dat 

God sekere dinge vir my moet doen. Gebed word nou liefdestaal. Gebed kan nou nie meer net lippetaal wees nie ... 

dit word hartstaal. Dink nou: Ken jy daardie oomblik wanneer jy God jou in jou naakte broosheid toelaat om jou 

nader te trek, in sy ruimte in – daar is woorde onnodig. Daar gee jy beheer oor, laat val jy die maskers, leef in 

verwondering. Ons kan gebed steeds as praat en vra en bely beskou. Maar daar is ook meer: dit gebeur wanneer 

gebed naaktheid voor God word. 

Maandag 11 Maart – Gemaksones 

Wanneer laas het jy tyd daaraan afgestaan om oor jou lewe te dink? Wanneer laas het jy jouself met ongemaklike 

vrae besig gehou? Vrae soos: Is ek regtig wie ek dink ek is? Glo ek regtig wat ek sê ek glo? Hoe lyk egtheid, 

integriteit? Wat steek ek weg? Richard Rohr skryf: “During these 40 days of lent, let us allow ourselves to be known. 

All the way through. Nothing to hide in ourselves, from ourselves, or from God. Allow yourself to be fully known, and 

you will know what you need to know.” Laat die kollig van God voluit op jou lewe val. As jy eerlik na jou lewe kyk, is 

so ‘n ontbloting aanvanklik ’n bedreiging. Die Psalmdigter van Ps 139 roep uit: Waar sal ek gaan om U te ontglip? 

Hoe gaan ek van U ontslae raak? U weet alles. My praat en my gedagtes is bekend aan U, my lofliedere en my leuens, 

my barmhartigheid en my brutaliteit. Die wete dat U alles van my weet, oorweldig my! Neem hierdie uitdaging aan: 



Laat God toe om die versluierde EGTE jy na vore te bring. Onthou, jy is na God se beeld gemaak. As jy “soos God” 

gemaak is, dan is dit tog hoe God jou ware menswees veronderstel het om te wees. 

 Wat beteken dit dat God jou gedagtes, jou binnekant ken? 

 Wat probeer jy dalk nog wegsteek? 

 Watter gemaksones weerhou jou daarvan om eerlik teenoor jouself te wees? 

Ps 139 gebed > Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die 

verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad! 

Geloofsgewoonte 5: ’n Oefening in oorbegin 

Die ou kerkvader, Benedictus, het gelowiges wat struikel en weer moet opstaan so bemoedig: “Dan begin ons maar 

weer ...” In plaas daarvan dat hy oor slegwees gepreek het, klink sy woorde so: “Dan begin ons maar weer ...” 

ONTHOU, die God wat ons so goed ken, is die God van oorbegin, van nuwe kanse, van weer en weer en weer. Dit is 

sekerlik wat GENADE beteken. Gun jy jou dit om oor te begin? Of kasty jy jou oor jou mislukkings? 

 

Dinsdag 12 Maart – “Heaven is real” ... hier op aarde! 

Jesus is gekruisig sodat ons sondes vergewe kan word en ons hemel toe kan gaan. Maar stem dit ooreen met wat 

Jesus ons geleer het? Jesus roep nie mense om agter Hom aan te gaan hemel toe nie. VOLG MY, bekeer jou. Tel jou 

kruis op. Dit beteken niks minder nie as dit: Kom, loop die pad saam met My, maar weet by voorbaat dat hierdie pad 

jou jou lewe gaan kos. Op hierdie pad gaan jy oor selfprysgawe leer, oor liefde vir jou vyand, oor hoe om vir die 

swakkes en broses te sorg. Ek bestaan nie op die Jesus-pad nie , dit is nou slegs, Ek is ... Jesus. As jy dink jy kan met 

hierdie pad hemel toe gaan sonder om ’n totaal veranderde “jy” te word, maak jy ‘n fout. Hierdie pad gaan oor ’n 

nuwe leefstyl. Hierdie Jesus-pad wat in “Jerusalem” eindig, maak die gewone alledaagse lewe nou reeds “hemel”. Is 

jy steeds vasgevang in die “belofte” van eendag hemel toe gaan? Lees Markus 8:34-38 > Jesus het toe die menigte 

mense saam met sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 

verloën, sy kruis opneem en My volg, 35want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir 

My en die evangelie verloor, sal dit behou. 36Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe 

te verloor? 37Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? 38Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van 

hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom saam met die 

heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader.” 

Geloofsgewoonte 6: Bedink geloofsgroei 

Geestelike vorming is die metamorfose van die ou mens na jou egte self. Jy word wie jy bedoel is om te wees. 

Geloofsgewoontes is van die vroegste tye af deel van die geloofsreis. Mense het geweet dat as jy op hierdie Jesus- 

pad staande wil bly, sal jy moet oefen. Maar ons het onfikse reisigers geword, omdat ons so graag gered word ter 

wille van “eendag”. Nou het ons min of geen invloed op ons omgewing nie – ons word nie wie ons behoort te wees 

nie. Dus: wat doen jy om jou karakter al hoe meer te laat groei sodat dit in ooreenstemming met Jesus se karakter 

sal wees? 

 

Woensdag 13 Maart: Slegte bemarking 

Wat het die Jesus-pad so aanloklik gemaak dat die eerste dissipels alles laat staan het en Jesus net daar gevolg het? 

Hierdie eerste pelgrims was mense sonder enige politieke of ekonomiese mag. Hulle was die “nobodies” van destyds. 

Tog moes hulle alles los en op ’n nuwe pad agter Jesus aangaan. Wat hou hierdie keuse vir ons vandag in? As die 

Jesus-pad net ’n tipe versekeringspolis is terwyl ek ongestoord op my eie pad aangaan, sal ek nooit die radikaliteit 

van Jesus se roep begryp nie. As Jesus bloot ’n “add-on” is, sal ek my geloof bloot ervaar as ’n lewe wat gerieflik kan 

voortgaan - darem MET Jesus, sodat dit voortaan selfs nog beter sal gaan. Maar dan mis ons die punt van Jesus se 

roep tot kruisdra. Bonhoeffer skryf: “When Christ calls a man, He bids him come and die.” Op hierdie pad sterf jy 

soos die Een wie jy volg. Dus: wanneer jy die Jesus-pad betree, verander alles. “Goed vir my” is nie meer jou 

lewensrigting nie; “Goed vir jou” word jou fokus. Lees: Markus 1 > 16 Eendag toe Jesus langs die See van Galilea 



loop, het Hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. 

Hulle was vissers van beroep. 17Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van 

mense maak.” 18Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg. 19Toe Hy 'n entjie verder gaan, het Hy vir 

Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes gesien waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak, 

20en dadelik het Hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Sebedeus, net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat 

en saam met Jesus gegaan. 

Geloofsgewoonte 7: Bedink WAAROM, dan HOE 

Dit was nog altyd gelowiges se behoefte om ’n lewe van intimiteit met God te kan ervaar. Dit is die WAAROM van 

geloofgewoontes. Ons doen dit om bewustelik van God te leef. Hoe leef ons so ’n lewe? Deur geloofsgewoontes aan 

te kweek. Ons het behoefte aan gesprek met God, maar hoe moet ek bid? Ons wil ander help, maar hoe moet ons te 

werk gaan? Ons moet die Bybel verantwoordelik lees, maar presies hoe kry ek dit reg? Paulus se raad aan Timotius in 

1 Tim 4:7 > “OEFEN jou om in toewyding aan God te leef.” Dit is waarmee geloofsgewoontes ons wil help. Dit is die 

HOE. Identifiseer nou een faset van jou lewe waar groei nodig is. Watter geloofsgewoonte gaan jou help om te 

groei? 

Donderdag 14 Maart: EGO-bestuur 

Ek en Ego se blindekolle maak dat ons net onsself raaksien en niemand anders nie. Ek aanbid by die altaar van die 
SELF. In die Saligsprekinge onthul Jesus wie gelukkig is. Ek en EGO se saligsprekinge sal anders klink, bv: gelukkig is 
hulle wat “happy go lucky” deur die lewe gaan en glad nie deur ander se probleme en pyn gepla word nie. 
Buitendien: Wat kan jy nou eintlik daaraan doen? Teenoor Mat 5: 3“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van 
God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 4Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 
5Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg 
is, want hulle sal versadig word. 7Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 
8Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van 
God genoem word. 10Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die 
koninkryk van die hemel. 11“Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al 
wat sleg is van julle sê. 12Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete 
voor julle net so vervolg.” 
Hoe groot is jou EGO? Seker nie te erg nie. Jy gaan nie iemand doelbewus seermaak nie, maar jy gaan niemand 

aanhou help as hy nie homself wil help nie. Beslis ook nie as hy nie genoeg waardering het vir wat jy vir hom doen 

nie. Oordink > Joan Chittister skryf: “ Lent is the period in which, learning to abstain from adoring at the shrine of the 

self, we come to see beyond the divinity we have made of ourselves to the devine will for all the world.” 

Geloofsgewoonte 8: Kyk weer ... en weer ... en bly bid 

Geloofsgewoontes gaan oor lewe - om ons in te oefen om die soort mens te word wat oë het en werklik raaksien, 

ore het en werklik hoor. Dit is soveel makliker om weg te kyk en ons oor te gee aan oppervlakkige plesier. Een van 

die geloofsgewoontes wat christene deur die eeue beoefen het, is die JESUS-gebed. Dit lui so: “Jesus, wees my, arme 

sondaar, genadig. Christus, wees my, arme sondaar, genadig!” En jy sê dit oor en oor. Aanvanklik is dit ’n 

skuldbelydenis, maar hoe dieper dit jou in jou hart raak, hoe eerliker word jy. Nou sing jy die klaaglied op jou knieë; 

dit word ’n pleit: “Wees my genadig!” Dit word ook ’n geloofsbelydenis: “Here, net U kan vergewe” ... ’n getuienis: 

“Dit IS die Here wat vergewe.” En so gaan jy aan, verder en verder, dieper en dieper. Dit is nie ’n gebed vir haastige 

mense nie. Uitdaging: maak dit jou lydenstydgebed. Sien jy kans? 

 

Vrydag 15 Maart : Gister se lesse 

Ons lewe vorentoe, maar ons verstaan agteruit. [Soren Kierkegaard] Ek moet nooit ’n gevangene van gister word nie, 
maar ons moet die verlede se lesse leer en nie weer dieselfde foute maak nie. Oorsaak en gevolg kan nooit die laaste 
sê in ons lewens hê nie, want daar is genade. Genade maak nuwe paaie moontlik. Genade beteken dat jou foute nie 
die laaste sê het nie. Onthou, nuwe moontlikhede is God se geskenk aan sy kinders. Lees Jesaja 43:18-19 > “18Maar 
moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. 19Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op  
die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn 'n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere 
ontspring.” Ons onthou egter ook die verlede se vervulde beloftes en dit help ons om die toekoms tegemoet te gaan. 



Daarom is daar altyd hoop. Psalm 105:5-10 adem hierdie waarheid. “5Julle moet dink aan die magtige dade wat Hy 
gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel, 6julle, nageslag van Abraham sy dienaar, 
nakomelinge van Jakob vir wie Hy uitverkies het. 7Hy, die Here, is ons God; sy reddingsdade strek oor die hele aarde. 
8Hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat Hy aan duisende geslagte toegesê het, 9die verbond wat Hy met 
Abraham gesluit het, sy eed aan Isak. 10Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging, vir Israel as verbond wat 
altyd sal bestaan.” 
 
Op ’n innerlike reis, waar elke dag ’n tree vorentoe is, moet ’n mens jou voorafgaande voetstappe bedink. Wat leer 

jou verlede jou oor die toekoms? Wat leer jou verlede jou oor genade? Glo jy regtig in hoop? Het jy hoop vir ons 

land? 

Geloofsgewoonte 9: 5 vrae 

 Wat is dit wat in Lydenstyd vir jou so belangrik is dat jy bereid sal wees om weer te begin? 

 As jy op Opstandingsondag saam met Jesus opstaan – wat wil jy hê moet anders in jou lewe wees? En: 

Watter uitwerking moet hierdie 40dae reis op die res van jou lewe hê? 

 Watter gewoonte wil jy tussen nou en die einde van Pase uit jou lewe UIToefen; watter gewoonte wil jy 

INoefen? 

 Jy kan nie ’n probleem op dieselfde manier probeer oplos as ’n vorige keer en verwag om ’n ander uitslag te 

kry nie. Wat dink jy sal jy hierdie keer moet verander om ’n ou gewoonte af te sterf en ’n nuwe gewoonte in 

te oefen? 

 Voltooi hierdie sin: Vandag kies ek om ... 

Saterdag 16 Maart: Gebedsonderbreking 

Wat is die geloofsgewoonte van onderbreking? Wat sou die waarde daarvan wees om jou daaglikse roetine 

herhaaldelik te onderbreek, en dit om te bid? In die Bybel sien ons dat daar destyds verskillende gebedstye 

onderhou is. Psalm 119:164 sê dat die psalmdigter sewe keer op ’n dag bid. Psalm 55:17 sê dat die skrywer in die 

oggend, middag en aand gebid het. Dit was algemeen om 3 keer per dag te bid. Kyk maar na Daniël 6:11 > Toe Daniël 

hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant 

toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te kniel en Hom 

te prys, te aanbid en te dank.” Is ons dalk bang dat iets net ’n gewoonte raak en daarom doen ons dit liewer glad nie? 

Rituele is juis daardie herhalende dinge wat ons doen omdat dit vir ons dieper betekenis het. En die 

geloofsgewoonte van onderbreking om te bid herinner ons gedurig aan God – help ons om bewustelik te leef. Ons 

lewens is in God se hande – ons is nie in beheer nie, en dit is waaraan hierdie onderbrekings ons herinner. Daarom is 

die uitdaging om in hierdie Lydenstyd hierdie gewoonte in te oefen. Doelbewuste en soms selfs ongemaklike 

onderbrekings in jou dag om jou daaraan te herinner dat jy en jou tyd aan God behoort, dat dit waarmee jy besig is 

aan God behoort. Hoe lyk jou gebedsritme? Is daar ’n moontlikheid vir verandering? 

Geloofsgewoonte 10: Bedink die ure in jou dag 

Geloofsgewoontes beteken dat jy doelbewus tyd inruim in jou dag om kontak-oomblikke met God te skep. Dis nie 

asof God nie die heeldag teenwoordig is nie, dis net dat ons dit nie die hele dag lank onthou nie. Daarom die 

uitdaging tot die gewoonte van heilige onderbrekings. Daar is soveel maniere waarop ’n mens te werk sou kon gaan 

om jou dag op hierdie wyse in te rig: 

 Sing die Onse Vader as jy op pad is werk toe. 

 Bid Psalm 23 as jy op pad is huis toe. 

 Bid elke keer  as jy tee of koffie drink vir iets of iemand spesifiek. 

 As jy kan stap, hardloop, fietsry, gesond is – wees bewus van jou sintuie en jou gesondheid en bid vir iemand 

wat siek is, oud is, broos is. 

 Probeer om een keer per dag iewers alleen in stilte net in God se teenwoordigheid te sit en sy geselskap te 

geniet. 

 Onderbreek jou gewone dagritme een of twee keer om spesifiek te bid. 


