
 

 

Lydenstyd reisgids 

‘n 40 dae reis van 

geestelike verdieping 

DEEL 4 

 

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 4: 24 - 30 Maart 

 

Sondag 24 Maart – Derde Sondag in Lydenstyd:  Honger na God 

Ons is dikwels ongemaklik met die lyflike. Vas, wat ’n lyflike ding is, is baie ongemaklik, want dit neem jou hele lyf in. 

Met jou lyf praat jy; met jou lyf verduur jy ongemak; met jou lyf steek jy ’n swak selfbeeld weg. Jy word aan jou lyf 

gemeet. Ons is werklik mense met lyf-probleme. En juis daarom kan die geloofsgewoonte van VAS ons help om die 

liggaamlike en die geestelike weer met mekaar te versoen. My verhouding met God word dan ook in my lyf gevier. 

VAS gaan oor eet, maar ook oor nie-eet-nie. Om nie te eet nie, is net so natuurlik as om te eet. As jy verlief is, of siek 

is, of bekommerd is, of as jy treur, sukkel jy om te eet. Om te VAS – om nie te eet nie of sekere kosse ’n tyd lank nie 

te eet nie – is bloot ’n doelbewuste verandering in jou eetpatroon. Onthou, ’n geloofsgewoonte is om doelbewus 

ruimte in jou dag te maak om jouself doelgerig vir ’n ontmoeting met God oop te stel. VAS is so ’n doelbewuste 

verandering en word veral aan gebed gekoppel. Dan word jou liggaam deel van jou gebed. Vas kom reg deur die 

Bybel voor - soms as deel van skuldbelydenis, ander kere om God se leiding en genade te vra. Vas is nooit as ’n 

instrument beskou om God te probeer manipuleer nie. Vas was ook nooit ’n waarborg dat ’n gebed verhoor sou 

word nie. Ons vas nie om God te verander nie - dit is altyd diegene wat vas, wat verander. Vir Jesus was vas ’n 

algemene dissipline. Sy bediening begin na ’n 40 dae-vas in die woestyn. Maar Jesus was ook nooit wetties oor vas 

nie. Vir gelowiges in die vroeë kerk was vas deel van hul normale lewensritme. Gelowiges het gereeld elke Vrydag 

gevas as herinnering aan Jesus se kruisiging. Ons moet net nie dink ons kan God oorhaal om iets te doen deur te vas 

nie. Enige reaksie van God se kant, is nie as gevolg van ons vas nie, maar vanweë sy genade. Ons hoef nie net van kos 

te vas nie. Ons kan ook van alledaagse gewoontes vas, omdat jy weet dat niks belangriker mag wees as om aan God 

gehoorsaam te wees nie. Vas gee ons dan die geleentheid om die tyd wat ons afgestaan het aan iets, anders te 

gebruik met die bewustelike viering van God se teenwoordigheid. Onthou net: vas moet vreugde in jou lewe bring, 

nie ’n gevoel van verlies nie. Jou honger na God moet groter wees as jou honger na kos. Jou behoefte om tyd saam 

met jou familie deur te bring, moet groter wees as jou behoefte om TV te kyk. HERE, wees U my daaglikse brood. 



Maandag 25 Maart: Die roete tussen alles en niks 

Wat is die verband tussen Jesus se kruisiging en die Pasga, Jesus se verlossingsdood en die Eksodus-verlossing uit 

Egipte? Die Pasga was die gereedmaak vir die reis die woestyn in. Die Israeliete moes sekere dinge agterlaat. Vir 

sewe dae lank moes hulle ongesuurde brood eet. Hulle moes die nag voor hulle vertrek, nie slaap nie (vas van eie 

gerief). Die gebraaide lam moes haastig geëet word, reeds aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in 

die hand. [Eks 12:11] Dit was ’n fees van eenvoud. Op hierdie reis kan jy nie onnodige dinge saam met jou dra nie. 

Ons leer dat innerlike vrede te doen het met die bereidheid om te laat los. Dit help ook as ons onthou dat hierdie 

stroping meer te doen het met wie jy is as met wat jy het. “Tel jou kruis op” beteken “los jou ou self.” ’n Lydenstyd- 

reis gaan oor prysgee. Dit is ’n agterlaat-reis - om saam met Paulus soos in Gal 2:20 te sê: “Ek leef nie meer nie, 

Christus leef in my.” Dit beteken dat ek alles van daardie “ek” afgesterf het. Paulus skryf ook: “Wat eers vir my ’n 

bate was, beskou ek nou as waardeloos. Ter wille van Jesus gee ek alles prys.” Gebed: Here, ek is so vasgedraai in my 

eie ekkigheid dat ek nie eens weet hoe om daarvan los te kom nie. Dankie dat U weet hoe. 

 

Geloofsgewoonte 17: Bedink jou ek[kigheid] 

Daar waar die ego getroetel word, daar vind jy wie jy is - of dit nou is in jou behoefte na sukses, jou behoefte om 

altyd reg te wees, die behoefte is dat mense jou bewonder of aanvaar, noem maar op. Dit is ons ego wat maak dat 

ons nie wil vergewe nie. Dit is ons ego wat ons aan seer laat vashou. Dit is my ego wat my liggeraak maak. 

Oorsensitief, of onsensitief. Dit is my ego, my ekkigheid, my selfgesentreerdheid, wat my van totale afhanklikheid 

van God weerhou. Vra vandag: 

 Wat van jouself staan in die pad van jou ware self? 

 Wat verhoed jou om ’n beelddraer van God te wees? 

 Kyk na jou ware self in die 1 Kor 13-spieël – wie is jy bedoel om te wees? En wat moet jy agterlaat? 

 

Dinsdag 26 Maart: Soms moet jy juis stroomop swem 

No man can live a fully sane and decent life unless he is able to say “no” on accasion. Thomas Merton 

Die wêreld waarin ons leef, speel ’n groot rol in ons vorming. Dink bietjie hoe min ons krities nadink oor gebruike in 
ons kultuur en hoe maklik ons eerder die heersende orde handhaaf en die rebelle waarsku om nie stroomop te 
swem nie. Tog was christene altyd mense wat stroomop geswem het, mense wat vreemdelinge wil laat tuis voel daar 
waar ander xenofobies is, mense wat van hul besittings sal weggee, omdat ander niks het nie. Ons moet onthou dat 
ons leefstyl harder praat as ons woorde. Dit is nie ons belydenis of ons godsdienstigheid wat ons gelowig maak nie. 
Dit is hoe jou leefstyl verander het, in ooreenstemming met wat jy glo. Ons lees daarvan in Fil 2:5 “Dieselfde 
gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6Hy wat in die gestalte van God was, het sy 
bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7maar Hy het Homself verneder 
deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8het Hy 
Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 9Daarom het God Hom ook 
tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 10sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in 
die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, 11en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” 
tot eer van God die Vader.” 
 
Dieselfde leefstyl moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Gelowiges is mense wat bereid is om prys te 

gee. Dit is mos kenmerkend van ons geloof: die uitnodiging van God om ons hande oop te maak en te laat los.  

Gebed: Here, leer my om dit waaraan ek vasklem, te laat los. 

 

Geloofsgewoonte 18: Oefen om NEE te sê 

Om te vas, is sedert die vroegste tye gebruik om mense ook oor hul leefstyl te laat nadink. Wanneer jy kies om jou 

van iets te weerhou en jy mettertyd bewus word van hongerpyne wat aan jou knaag, word daardie oomblik van 

bewussyn die geleentheid waar jy doelbewus ruimte maak om God te ontmoet. Onthou net, ons skep nooit toegang 



tot God deur te vas nie. Die deur is reeds oop, dit is en was nog altyd oop, dis net dat ons dit nie altyd onthou nie. 

Dalk help dit as ons aan vas dink as die geloofsbeginsel van eenvoudiger leef. Deur NEE te sê, oefen ek om van God 

alléén afhanklik te wees. Eenvoud is ’n geloofsgewoonte wat ons leer om van God afhanklik te wees, en nie van wat 

ons opgaar nie. 

Woensdag 27 Maart: Minder ter wille van meer 

Henry Nouwen: A Spiritual discipline is the human effort to create open space to listen to the voice of the One who 

calls us beloved. God is die God wat liefhet. Ons is saam met ander mense God se geliefdes. Omdat God liefde is, vra 

Hy ook van ons om lief te hê. Daarom moet daar ‘n direkte verband tussen ons vas en ons barmhartigheid wees. As 

jou hongerpyne jou nie help om met groter barmhartigheid op te tree teenoor hulle wat daagliks met hongerpyne 

leef nie, dan is dit tevergeefs. Hoor wat sê Jesaja: “Well, here’s why: “The bottom line on your ‘fast days’ is profit.     

You drive your employees much too hard. You fast, but at the same time you bicker and fight. You fast, but you 

swing a mean fist. The kind of fasting you do won’t get your prayers off the ground. Do you think this is the kind of 

fast day I’m after: a day to show off humility? To put on a pious long face and parade around solemnly in black? Do 

you call that fasting, a fast day that I, God, would like? 6-9 “This is the kind of fast day I’m after: to break the chains 

of injustice, get rid of exploitation in the workplace, free the oppressed, cancel debts. What I’m interested in seeing 

you do is: sharing your food with the hungry, inviting the homeless poor into your homes, putting clothes on the 

shivering ill-clad, being available to your own families. Do this and the lights will turn on, and your lives will turn 

around at once. Your righteousness will pave your way. The God of glory will secure your passage. Then when you 

pray, God will answer. You’ll call out for help and I’ll say, ‘Here I am.’” 

Enige geloofsgewoonte moet my help om in toewyding aan God te groei. En dan, per implikasie, ook help om te 

groei in naasteliefde. Watter geloofsgewoonte sal jou help om meer barmhartig te leef? Gebed: Here, ek weet U wil 

hê dat ek ’n warmer hart teenoor my naaste moet hê. Wys my watter gewoonte ek kan inoefen totdat 

barmhartigheid vir my tweede natuur is. 

 

Geloofsgewoonte 19: “VAS” as ’n metafoor 

Sommige mense hou een dag per week ’n “swyg” dag om hulle te help om dieper te luister. As vas beteken om jou 

van iets te weerhou, hoe sal jy jou daarvan kan weerhou om so maklik kwaad te word? Sal jy kan leer om van 

haastigheid te vas deur doelbewus jou leefstyl na ’n laer rat oor te skakel? As daar een slegte gewoonte is wat jy 

doelbewus wil afleer, wat sal dit wees? Vra vir ander mense wat jou ken watter gewoonte jy doelbewus kan afleer. 

 

Donderdag 28 Maart:  Hartsake 

Dallas Willard: Renovation of the heart is putting on the character of Christ. 

Hoe gaan dit met jou hart? Die Bybelskrywers is deurlopend begaan oor die toestand van mense se hart. Jy kan ’n 

harde hart hê, ’n hart met toegepleisterde oë, ’n geslote hart, ’n trotse hart. Die toestand van jou hart maak vir God 

saak. Kyk na Esg 36:26-28 [The Message]: “I’ll give you a new heart. I’ll put a new spirit in you. I’ll cut out your stone 

heart and replace it with a red-blooded, firm-muscled heart. Then you’ll obey my statutes and be careful to obey my 

commands. You’ll be my people! I’ll be your God! I’ll give you a new heart, put a new spirit in you. I’ll remove the 

stone heart from your body and replace it with a heart that’s God-willed, not self-willed. I’ll put my Spirit in you and 

make it possible for you to do what I tell you and live by my commands. You’ll once again live in the land I gave your 

ancestors. You’ll be my people! I’ll be your God!”  

’n Hart wat op God gerig is en nie op die SELF nie, daaroor is God begaan. Luister na Paulus se uitsprake hieroor: 

“Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige 

begeertes verteer word; julle gees en julle gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God 

geskep is; lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dit alles is die werk van God,” sê 2 Kor 5: 18 dan – op 

ons eie sal ons dit nie regkry nie. 

 



Geloofsgewoonte 20: Vas van slegte gewoontes 

Hoe begin jy jou dag? Gryp jou selfoon en kyk eers deur al jou sosiale media-vriende se profiele? Kyk wat in die nuus 

gebeur het deur die nag? Jy ontneem jouself die voorreg om jou dag op ’n heel ander manier te begin. Vier die LEWE 

met jou eerste bewustelike asemteug in die oggend. Skep ’n ruimte om bewustelik tyd saam met God deur te bring 

en gee die eerste gedagtes van jou dag aan God. Watter praktiese gewoontes sou jy kon aanleer om jou dag SO te 

begin? 

 

Vrydag 29 Maart: Gister is nie vandag se maatstaf nie 

Stagnering - om nie te groei nie - is sonde! Om nie persoonlik te groei en in liefde toe te neem nie. Onthou, God wil 

ons verander om te word soos wat Hy weet jy bedoel is om te wees: “’n Jesus”, want dit is hoe ware menswees tog 

lyk. Hoe kry ons dit reg? Deur in God se lig te leef. Leef as mense van die lig! In die Here is julle lig ... word dus wat 

julle bedoel is om te wees: ’n draer van die lig. Efesiërs 5: 8 “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here 

is julle lig. Leef dan as mense van die lig. 9Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. 10Vra julle 

voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is …”   Stagnering is sonde. Dit is tevredenheid met jou ou self.  Sonde 

is om jou doel te mis, om nie te groei nie, om “in die oue” te bly. Sonde is om met gister as maatstaf te leef. 

Antwoord hierdie vraag vandag: Kom daar uit die lig in my lewe “alles voort wat goed en reg en waar is”?  Groei jy? 

Kom daar vandag in jou lewe meer voort wat goed en reg en waar is as wat gister en eergister die geval was? Gebed: 

Here, laat my tog nie tevrede wees daarmee om siende blind deur die lewe te gaan nie. Ek is dan ’n ligdraer! 

Geloofsgewoonte 21: VAS van tydverknogtheid 

Lydenstyd wil ons ’n nuwe perspektief op ons verstaan van tyd gee. Moderne mense is verslaaf aan besigwees en glo 

dat tyd kan opraak, gemors kan word, gelyk is aan geld. Ons denke oor tyd weerhou ons daarvan om voluit te leef. 

Daarom is die vraag: Leef jy bewustelik [mindful]? Hoeveel oomblikke in jou lewe het jy al deur jou vingers laat glip 

omdat jy te haastig was? 

 Hoe sal die VAS van jou tydverslawing lyk? 

 Hoe sal jou verhouding met ander lyk as dit nie van jou horlosie afgehang het nie? 

Saterdag 30 Maart: Geniet God 

Ken jy sulke ernstige mense wat sonder humor deur die lewe gaan? Teresa van Avila het oor hulle gesê: “I don’t 

think God tickled them yet.” Onderwerpe soos skuldbelydenis, vas en lyding laat ons maklik swaarmoedig voel, maar 

dit sal ’n fout wees as ons reis ons so swaarmoedig laat. Wanneer Jesus belowe dat Hy gekom het om vir ons die 

lewe in oorvloed te gee, kan ons mos nie ons lewe teken in kleure van “doom en gloom” nie. Teresa van Avila se 

lewe was ’n swaarkry-lewe – op jong ouderdom is haar ma oorlede en sy is haar lewe lank deur siekte geteister. Tog 

dink sy dit sal goed wees as God ons kielie sodat ons net ’n slag lekker kan lag. Sy skryf dat God ons roep om Hom te 

geniet. Hoe geniet ons vir God as dissipelskap ’n kruisdra-pad is? Hoe geniet ons LYDENStyd wanneer ons 

treurpsalms sing, Jesus se lyding bedink en ook die lyding van die wêreld? Dit help as ons onthou dat VREUGDE ons 

lewe nie weg van pyn wil draai nie, maar met nuwe begrip wil laat sien. Onthou, selfs droogtes en donderstorms kan 

getuig dat God die Skepper is, nie net sonskyn en ’n mooi sonsondergang nie. Lydenstyd wil tog uiteindelik ’n reis 

wees wat op vreugde uitloop. Ons ken tog reeds die HOOP en weet waar die bestemming lê. Daarom: geniet God se 

liefde. 1 Johannes 4: 16-18 “6En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die 

liefde bly, bly in God en God bly in hom. 17Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees 

vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. 18Waar liefde is, is daar 

geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte 

liefde nie.” 

Geloofsgewoonte 22: LAG 

Lag is aansteeklik! Is jou lewensvreugde aansteeklik? Ook tydens hierdie hartsreis? Kan jy sing: “Ek geniet U Here”? 

Dalk moet ons vandag die alledaagse begin soek. Wat is daar in God se teenwoordigheid wat dalk vandag wegkruip, 

wat ons met vreugde wil verras? Is dit dalk daar waar ons elke dag loop, en nie meer soekend kyk nie? 


