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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. 
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Huisgeloof 
Lydenstyd 2019 Week 6 

Jesus word gespot: Verag, al is Hy die Koning 

Lees saam 

Markus 15:16-32 

Vertel 

 

Jesus is regtig ‘n Koning! Jesus is regtig God! Maar in plaas daarvan dat die mense Hom só hanteer: 

met respek en hoë agting, word Hy nie net min geag nie, Hy word sommer gespot en verag – wat 

beteken dat die mense hom as niks werd gesien het nie en só behandel het. As ons kyk na die 

trappe hierbo, moes Jesus eintlik as beter as die heel boonste trap behandel word want Hy is nie 

sommernet ‘n gewone Koning nie, Hy is die Koning van die hele skepping. 

Maar Jesus is bereid om verag te word – om behandel te word asof Hy op die heel laaste 

trappie is om vir ons duidelik te maak hoe lief God vir ons is en hoe ver God bereid is om vir 

ons te gaan. 

Gesels 

Hoe het jy gevoel terwyl jy na die teks se storie geluister het? 

As jy moet dink hoe elkeen van die volgende karakters se gesigte moes gelyk het, hoe sou 

hulle lyk? Julle kan dit ook teken as julle wil: 

• Soldaat 

• Simon van Sirene 

• Een van die misdadigers aan die 

kruis langsaan Jesus 

• Verbyganger 

• Priesterhoof 

• Ek 
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Maak ‘n lysie van mense of groepe in ons wêreld wat julle dink verag of selfs min geag word 

(die onderste twee trappies) deur ander mense. 

Gesels saam oor hoekom julle dink hierdie mense verag word. 

Uitstalling en simbool 

Sit ‘n kledingstuk (verkieslik iets oud wat al geskeur het of gate in het) by julle uitstalling by 

om julle te herinner dat die soldate Jesus verneder het deur sy klere onder mekaar uit te deel. 

Uitdaging 

Dink aan een mens of groep wat verag word en vir wie julle graag wil wys dat Jesus hulle 

liefhet. Gesels oor hoe julle dit gaan doen. 


