
 

 

Lydenstyd reisgids 

‘n 40 dae reis van 

geestelike verdieping 

DEEL 3 

 

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 3 : 17 - 23 Maart 

Sondag 17 Maart - Tweede Sondag in Lydenstyd: Genees my! 

Gebed is een van die pilare waarop Lydenstyd rus. Gebed as skuldbelydenis. Maar wie kan nou 

vir 40 dae aaneen bid: “Vergewe Here!” Psalm 139 help ons met woorde vir hierdie gebede.  

“23Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. 24Kyk of ek 

nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” In The Message-vertaling klink 

dit so: “Investigate my life, O God, find out everything about me; Cross-examine and test me, 

    get a clear picture of what I’m about; See for yourself whether I’ve done anything wrong— 

    then guide me on the road to eternal life.” 

Hoe sal ons voel as God ons onder kruisverhoor neem, ons ondersoek met ’n vergrootglas? Die 

digter van Psalm 32 het ook geweet jy kan niks vir God wegsteek nie.  “3Toe ek oor my sonde 

geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4U hand het dag en 

nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Sela 5Toe het ek my 

sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê: “Voor die Here bely ek my 

opstandigheid,” en U het my skuld vergewe.” Terwyl ons onthou dat Sondag die dag is waarop 

HOOP gevier word, weet ons dit sou gevaarlik wees as dit ’n goedkoop viering sou wees. 

Skuldbelydenis vra eerlikheid. Skuldbelydenis is ’n hulpmiddel wat God ons gee – vir ons ontwil.   

Dit is tog nie asof ons iets vir God gaan vertel wat Hy nog nie weet nie. Maar dit wat ons van God 

weerhou, bring skeiding tussen ons en God. Tog kan ons ook weet ... die kruis maak van ons 

mense wat kan bely.  

Gebed: [Augustinus van Hippo] O Here, die huis van my siel is beknop – verruim dit sodat U kan 

binnekom. Dit is ’n bouval – herstel dit. As die toestand daarvan vir U ’n aanstoot is, ek weet, ek 

bely dit ... maar wie sal dit skoonmaak? By wie anders as by U kan ek daaroor kla? Reinig my tog 

ook van my geheime tekortkominge, o Here. Bewaar my van al my verkeerdheid, selfs as ek self 

nie eens daarvan bewus is nie. 



 

Maandag 18 Maart : Oorgegee aan nou 

Hoe maklik steur jy jou aan iemand anders se mening? Dikwels is ons gevangenes van iets wat 

gister of selfs verlede week of jaar gebeur het. Maar ons moet bewustelik van NOU leef en laat los 

wat nie nou is nie, bloot omdat dit nie nou is nie – dit is verby! Iemand het ook gesê: Hoekom 

heelweek wag op Vrydag, heeljaar wag op somer, ’n leeftyd wag op iets anders? Jakobus skryf 

hieroor in Jak 4: 13-17. Die gedeelte wil ons nie bloot leer oor hoe ons oor môre moet dink nie,  

maar veral ook hoe ons vandag behoort te leef. “13Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal 

ons na dié en dié stad toe gaan en ’n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld 

maak.” 14Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n 

oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. 15Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe 

en sal ons dit of dat doen.” 16Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke 

grootpratery is verkeerd. 17As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is 

dit sonde.” 

 Watter irritasies dra jy saam met jou hierdie week in? 

 Kan jy dit vandag verander? Indien nie, hoe gaan JY verander? 

 Wat probeer jy beheer wat jou lewe nie vir jou lekker maak nie? 

 Wat is dit wat jy met liefde en deernis in jou lewe moet aanvaar? 

Geloofsgewoonte 11: Volg die vyfpuntplan 

Ons gebed fokus nou veral op die raaksien van ons ou gewoontes en die omdraai terug na 

God se pad. Dit word ’n “gebed van daaglikse ondersoek” genoem. Raak eers stil by die 

Here... 

1. Herinner jou daaraan dat jy in God se teenwoordigheid is. 

God weet alles van jou en kyk steeds met oë vol liefde na jou. Hy wil jou begelei om die 

mens te word wat Hy bedoel het jy moet wees. 

2. Kyk met verwondering en waardering na jou dag. Dank God! 

3. Vra die Gees se begeleiding om met eerlikheid na jou dag se tekortkominge te kyk. 

4. Herleef jou dag in jou verbeelding. Wat leer jy van jouself? Probeer agterkom hoe God in 

jou lewe betrokke is. Dink aan die kere toe jy dit reggekry het om lief te hê. Dink aan jou 

patrone en gewoontes. Hoe vergelyk dit met jou roeping om soos Jesus te lyk? 

5. Oorgee en nuutword. Hoe sal jy môre iets anders wil doen? 

 

Dinsdag 19 Maart:  Ritmes vir die lewe 

 

Alle dinge in die lewe het nie altyd ’n gelukkige einde nie; daarom moet ons leer om so te leef 

dat telleurstellings ons nie bitter laat nie. Daar kom nooit ’n waarborg saam met ons planne nie en 

pyn is deel van ons lewe. Pyn is nie in almal se lewens ewe traumaties nie, maar elkeen van ons 

het dinge wat ons moet laat vaar, want wat gebeur as bitterheid jou dag verteer? Ons het elkeen 

die keuse om te besluit watter invloed pyn of hartseer in ons lewens gaan uitoefen. Onthou, die 

lewe bied aan almal die ritme van verandering. Daar is ’n tyd vir alles, sê die Prediker. Prediker 3:1-

8: “1Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: 2daar is 'n tyd om gebore te 

word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 3'n tyd om 'n lewe te 

neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 4'n tyd om te huil, 'n tyd 

om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 5'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd 

om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 6'n tyd 

om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 7'n tyd om 

te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 8'n tyd om lief te hê, 'n tyd 

om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede.” 

 



 

 

Geloofsgewoonte 12: Verstel jou fokus 

Hoe het jou lewe verander nadat jy ’n Christen geword het? Christenskap gaan oor “reg glo”, 

maar ook veral oor “reg leef” - dat jou lewe verander. Ons word Jesus se dissipels as ons ons kruis 

opneem en Hom volg. Daarom is dit ook goed om te onthou dat geloofsgewoontes nie ten doel 

het om ons beter christene te maak nie. Dit wil van ons mensliker mense maak. Geloofsgewoontes 

se bedoeling is om jou lewe te verander sodat jy ander se lewe kan help verander. Dus: 

 Lyk jou lewe anders as ’n jaar gelede? 

 Hoe sal jou lewe lyk as jy ’n mensliker mens sou wees? 

 Is daar ’n risiko dat jy in geloofskennis kan toeneem maar nie in liefde en deernis nie? 

 

Woensdag 20 Maart:  Reg glo is nie noodwendig reg doen nie 

Psalm 51: 16-17 – The Message 

Going through the motions doesn’t please you, a flawless performance is nothing to you. I 

learned God-worship when my pride was shattered. Heart-shattered lives ready for love don’t 

for a moment escape God’s notice. 

Jy kan al die regte goed doen en steeds die punt mis. Soms kan godsdiensbeoefening meer 

skade as goed doen. Die oomblik as “reg glo” belangriker word as “reg doen”, stap ons die roete 

van geestelike hoogmoed. Lydenstyd is juis ’n geleentheid om oor jou lewe na te dink. Onthou:   

God stel belang in ’n stukkende hart. Terugdraai na God is ’n LEEF-kwessie en dit is wat ons in 

Lydenstyd wil doen – nuut leer leef vanuit ons gebroke harte voor God. 

 

 Hoe belangrik is nederigheid vir jou, veral in ’n wêreld wat so op sukses fokus? 

 Hoe lyk “human doing”, in teenstelling met ’n “human being”? 

 Is die begeerte om reg te wees soms vir jou belangriker as liefhê? 

 

Geloofsgewoonte 13: Drie bakens 

Ons padkaart op hierdie reis het drie bakens wat jy elke dag moet soek: 

 Wie is ek? 

 Wie wil God hê moet ek wees? 

 Waar in die gemeenskap waarvan ek deel is, kan ek doen wat God verwag? 

 

Donderdag 21 Maart:  Die vals self 

 

Psalm 32: 2-4:  “Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in 

wie se gees daar geen valsheid is nie. 3Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam 

uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my 

krag het opgedroog soos water in somerhitte.” 

 

Ons bid gewoonlik vir oplossings net sodat ons lewe kan aangaan soos normaal – weer gemaklik. 

Min mense kies lang tye se soeke saam met God ten einde die eintlike probleme in ons lewens te 

bedink. Dis wat die Psalmdigter doen. Maar is dit nodig? Moet ons so die hele tyd skuld bely? Is dit 

nie iets wat jy eenkeer doen en dis klaar nie? Dit is nodig omdat ons dikwels die eintlike probleem 

systap. Ons is gemaklik daarmee om met die oppervlakkige probleme te werk en ons valse self is 

so oortuigend dat ons nie noodwendig daaroor wonder nie. Basil Pennington skryf soos volg oor 

die vals self: “False self is an identity based on what you have, what you do, and what others think 

about you. In stark contrast to this is the true self in Christ, which is who we are before God and in 

God – Christ living in us...” 

 



Geloofsgewoonte 14: Lees die “skadu” psalms 

Selfondersoek is een van die stilhouplekke op hierdie reis. As jy ’n lang pad met jou eie geselskap 

loop, kan jy nie anders as om die versluierde geheime in jouself te ontdek nie. ’n Eeue oue manier 

om die skadukante te ontdek is om die skadupsalms te lees. Nie sommer net lees nie – lees dit 

weer en weer, totdat iets in daardie teks jou oog vang en vashou. Skadupsalms is onder andere: 

Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130 en143. 

 

Vrydag 22 Maart:  Raak rustig 

 

Hoe word ons werklik so stil dat die aandagafleiers tot bedaring kan kom? Ons skakel nooit af nie, 

Ons program elke dag lyk maar baie dieselfde – soms selfs op Saterdae en Sondae. Jesus nooi sy 

dissipels in Markus 6: 31 “Kom julle alleen saam na ’n stil plek toe en rus ’n bietjie.” Net nie nou nie 

Here, wil jy dalk sê – daar is nog te veel wat gedoen moet word. Maar pla dit jou nie dat jy 

heeltyd volspoed voortspoed nie? Die skep van ’n eie stil binneplek is ons elkeen se persoonlike 

verantwoordelikheid. Heilig wees kan omskryf word as “om afgesonder te wees.” Die vroeë 

Christene het gesê: ’n Besige lewe is die sekerste manier om God nie te hoor nie. Mense wat kies 

om tot bedaring te kom, is mense wat kies om anders te wees as mense wat altyd aanhou. Die 

viering van ’n rusdag is tegelykertyd die viering van balans. Dink hieraan: Watter kreatiewe 

maniere sou jy kon vind om die gewoonte van “rus ’n bietjie” in te oefen? ... en ook hieraan: Is 

daar dinge waaraan jy liefs nie wil dink of aandag aan gee nie, wat die rede is hoekom jy so 

aanhoudend besig bly? 

 

Geloofsgewoonte 15: Steek kerse aan 

Die Jode het die eeue oue gebruik om kerse aan te steek sodra die Sabat begin. Sodra die son 

sak, het die Joodse vrou twee kerse op die gesin se etenstafel aangesteek. “Bring die lig tot diep 

in my hart,” was haar gebed dan. Om ’n kers aan te steek, is jou ritueel. Jy word rustig, jy is nou 

hier, jy fokus. Daar is niks wat jou jaag nie. Elke kers wat jy aansteek, kan vir jou ’n gebed word. 

Om te bid vra om tot rus te kom en raak te sien. 

 

Saterdag 23 Maart:  Doen dit nogtans 

 

Die Bybel praat nie net op een manier oor gebed nie. Daar is gebede vir beskerming, gebede vol 

dankbaarheid, voorbiddingsgebede, skuldbely-gebede, om-hulp-smeek-gebede. Tog sukkel ons 

so baie keer met gebed. Paulus vertel dan aan die gemeente in Rome dat hulle nie bekommerd 

moet wees wanneer hulle nie weet wat en hoe hulle moet bid nie, want die Heilige Gees bid 

namens ons. Onthou daarom: al sukkel jy soms om te bid, doen dit nogtans. Thomas Merton se 

gebed van die verdwaalde help baie hiermee: “My Lord God, I have no idea where I am going. I 

do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end. Nor do I really know 

myself, and the fact that I think I am following your will does not mean that I am actually doing so. 

But I believe that the desire to please You does in fact please You. And I hope I have the desire in 

all that I am doing. I hope that I will never do anything apart from that desire. And I know that if I 

do this, you will lead me by the right road, though I may know nothing about it. Therefore I will trust 

You always, though I may seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are 

ever with me, and you will never leave me to face my perils alone.” Dink daaraan, wanneer ons 

nie weet watter woorde om te gebruik nie, die Here weet! 

 

Geloofsgewoonte 16: Bid die drie-woord-gebed 

Anne Lamott skryf dat alle gebede met hierdie drie woorde gebid word: Help, thanks, Wow.  

 Juis omdat ek nie self kan nie, roep ek tot God: Help my tog Here! Bring uitkoms! 

 Juis omdat ek nie kan nie, en omdat U kan, roep ek uit: Dankie Here dat U voorsien. 

 Juis omdat ek nie kan nie, en U HET, roep ek uit:  Wow! 

Waarvoor sou jy vandag wou sê:  “Help! Dankie! Wow!”? 

 

 


