
 

 

Lydenstyd reisgids 

‘n 40 dae reis van 

geestelike verdieping 

DEEL 7 

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 7 : 14 - 21 April 

14 April – 6de Sondag in Lydenstyd: Koning op die donkie 

Ons staan nou aan die begin van “Die Groot Heilige Week”, soos die week net voor Paasfees in die kerk 

bekend geword het. In hierdie week word die grootste teenkanting teen die koninkryk van God die 

duidelikste gesien. Die stryd woed fel. Vandag is dit Palmsondag en ons dink aan die mense, ook onsself, 

wat die palmtakke wuiwend swaai voor Jesus op die donkie, net om ’n paar dae later te skreeu: “Kruisig 

Hom.” Dink gou mooi: Wat is so belangrik dat jy alles, selfs jou lewe, daarvoor sal prysgee? Sal jy alles 

prysgee vir die nuwe lewe in Jesus? Dit raak makliker as ons onthou dat dit nooit ’n opdrag van Jesus af is 

wat sê jy MOET nuutword nie. Dit is altyd ’n uitnodiging: Wil jy nuutword? Jy hoef nie, maar jy kan as jy wil! 

Die donkieryer Jesus is die een wat ons uitnooi en wat ons regtig naby aan Hom wil innooi, want hy wil nie 

sonder ons wees nie!  

Mag hierdie Lydenssiklus jou altyd daaraan herinner om bewustelik te leef. Ons kan nie voortgaan met ons 

daaglikse worstelinge en ons paniekerigheid oor al die onsin in ons lewens nie. Ons word weer en weer net 

deur die Man op die donkie uitgedaag om ook ons hande vuil te maak – om ’n aktivis vir die stukkendes te 

word. 

Palmsondag is ’n hartseer dag. Dit herinner ons aan hoe maklik dit is om die Suksesvolle te aanbid en die 

lydende te ignoreer, en uiteindelik te verwerp. Dit is seker maklik om palmtakke te swaai voor die een wat 

jou lewe makliker gaan maak. Maar wie wil nou ’n koning hê wat gevange geneem is, met hande geboei? 

Ons hou nie van mislukking nie. 

Hierdie jaar se palmtakke word volgende jaar se as – waarmee ons dan weer ’n kruis op ons hand of 

voorkop kan maak. Want ons leef – dankie tog – met ’n siklus van nuwe kanse wat gebore kan word uit die 

oue en stukkende. Hoor vandag weer Jesus se uitnodiging! 

Maandag 15 April:  Dit is liefde 

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.” 
 
Hierdie teks word tradisioneel met Palmsondag gelees. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar 
ook in Christus Jesus was ... Maar hoe lyk so ’n lewe? Die antwoord is in Fil 2: 1 - 4 – Julle moet mekaar 
liefhê. God se liefde, wat ons ook die gesindheid van Christus kan noem, plaas altyd die fokus op wat die 
ander een nodig het. Die fokus is op ons medemens en dit is nie ’n omdat-liefde - Ek was jou voete omdat 
jy dit ook later vir my gaan doen - nie. Dan is dit nie Goddelike liefde nie. Ons het mekaar nodig om hierdie 
liefde in te oefen. Was dit al vir jou ’n uitdaging om die minste te wees? 
 
Geloofsgewoonte 35: Begin met ’n ritueel 
Rituele help ons om bewustelik te leef. ’n Ritueel is ’n gewoonte met ’n simboliese betekenis. Ons is eintlik 
arm aan rituele in die kerk. Goeie Vrydag is deur die eeue as ’n vasdag beskou. Die Goeie Vrydag-vas is dan 
met sonsondergang met ’n gemeenskaplike maaltyd gebreek. Almal word genooi, want niemand mag 
iewers alleen en vergete op hul eie sit en eet nie. Die storie van die kerk is tog ’n mekaarstorie. Weet jy van 
iemand wat nie ’n “mekaar” het nie? Kan jy iets daaraan doen? Wie kan jy in hierdie tyd oornooi om deel 
van jul storie te word, nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil! 
 

Dinsdag 16 April: Waar? Daar? 

Kyk ons nie soms die werk van God mis omdat ons net na groot oomblikke soek nie? Ons moet leer om te 

sien. In Mat 25 is ’n verhaal van sien en nie sien nie. Daar is iemand wat geleer het om te sien en dit wat hy 

sien, aan almal uit te wys. Waar? Hy roep dan almal. “Daar!” sê die een wat kan sien. Sien jy vir Jesus raak? 

Mat 25: 31 “Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy 

koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van 

mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van 

Hom laat staan. 34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën 

is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 

35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te 

drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere 

gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die wil van 

God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om 

te drink? 38En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere 

gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ 40En die Koning sal hulle antwoord: 

‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het 

julle dit aan My gedoen.’” 

Geloofsgewoonte 36: Die prysgee van voorkeure 

Prysgee het ook te doen met hoe ons dink oor dinge. Wat ons dink mense nodig het, terwyl ons nooit 

luister na wat hul behoeftes werklik is nie. Ons weet mos beter. Een van die vernaamste geloofsoefeninge 

is om te leer luister. Ook na mense wat volgens ons dalk nie juis iets weet nie. Weerhou jy jou daarvan om 

jou eie mening te gee sodat jy na ander kan luister? Is jy gemaklik daarmee om terug te staan en jou 

voorkeure prys te gee, omdat jy al geleer het dat jou voorkeure jou dalk blind maak vir God se 

teenwoordigheid? 

Woensdag 17 April : Die krag van woorde 

Op pad na Goeie Vrydag lees ons Jesus se kruiswoorde: 



Luk 23:34 “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Hoeveel kere moes Jesus al na die 

kruis hierdie woorde uitroep? Sien raak dat hierdie woorde ’n gebed om genade is. Vader, wees genadig! 

Luk 23:43 “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” Hoeveel keer sou Jesus vir hierdie misdadiger 

aan die kruis kon sê: “Vandag kry jy wat jy verdien vir al jou sondes.” Maar nee, dit is eerder: “Ek reken jou 

jou sonde nie toe nie.” Genade! 

Joh 19:26 “Daar is u seun. Daar is jou moeder.” Tot op die einde is Jesus besorg oor dié wat agterbly. 

Joh 19:30 “Dit is volbring!” Soos dit beplan is, so het dit gebeur. Dit is nou afgehandel. Dit is hoe dit moet 

wees. Mense sien dalk mislukking; Jesus sien voltooidheid. Mense sien skande; Jesus sien die groter plan. 

Joh 19:28 “Ek is dors.” Jesus sê vir die vrou by die put van Sigem: “Elkeen wat van die water gedrink het 

wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie.” [Joh 4:13-14] Hoeveel mense het al 

hierdie woorde van Jesus nagesê? “Ek is dors!” Oral waar mense se menswaardigheid aangetas word - 

armes, siekes, vernederdes... 

Mat 27:46 “My God my God waarom het U my verlaat?” Hierdie woorde klink op vir elkeen wat verwerp is, 

elkeen wat voel asof God van hulle vergeet het. Maar om jou klag teenoor God te uiter, is om te erken dat 

Hy wel daar is – al voel jy hóé eensaam en verlaat.  Jy erken Hom as die Een wat kan help. 

Luk 23:46 “Vader, in U hande gee Ek my gees oor.” Woorde van verlatenheid word woorde van oorgawe. 

Gee oor, gee oor, gee oor! 

Geloofsgewoonte 37: Wees vrygewig met jou luister. 

Is jy bereid om stil te bly en net te luister? So gee jy erkenning aan iemand se menswaardigheid - jy het ’n 

stem, jy mag maar praat! Mense wat vrygewig is met hulle luister, is bereid om hul oor af te buig, soos om 

vir ’n klein kindjie af te buig, in die oë te kyk en werklik te LUISTER. Soms praat ons so uit die hoogte met 

ander. As jy iemand anders se stem erken, sal jy jouself nooit hoër as daardie een ag nie. 

Vir wie praat jy maklik dood? Wie se stem dra vir jou meer gewig as ’n ander s’n? Oefen vandag om te 

luister. 

Donderdag 18 April: Mandaat 

Die Donderdag voor Goeie Vrydag het in baie tradisies meer betekenis as in ons s’n. Op hierdie aand het 

Jesus sy laaste ete voor sy kruisiging saam met sy dissipels geëet. Dis die aand toe Jesus in Getsemane in 

hegtenis geneem is. Sekere tradisies noem dit Maundy Thursday. Dit is afgelei van die Latynse woord 

“mandatum” waarvan ons woord “mandaat” kom. Jy kry ’n mandaat om iets te gaan doen. Gelowiges kry 

’n mandaat om in die Naam van Jesus te gaan doen wat Jesus doen. In Johannes 13: 34 - 35 gee Jesus Sy 

laaste mandaat aan sy dissipels: “Ek gee vir julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle 

liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.” En die voorbeeld wat Jesus gestel het? Hy neem die gestalte van ’n 

slaaf aan en was sy dissipels se voete. Om dit te kon doen, moes Jesus voor elke dissipel buig – op sy knieë 

gaan. Om vir die een wie jy dien soos ’n slaaf te word en voor hom of haar te buig? Dan verstaan ons 

Petrus se reaksie beter – Hy wil nie dat Jesus sy voete was nie. Hy verstaan dalk die implikasies. Eers op die 

dag as jy verstaan wat dit beteken dat Jesus voor jou buig, op daardie dag verstaan jy wat “wees lief vir 

mekaar” beteken. 

Geloofsgewoonte 38:  Knak jou knieë 

Waar kan jy vandag buig, sonder dat iemand dit van jou verwag? Begin by jou gesin. Begin by hulle wat die 

naaste aan jou is. Dink ’n slag wie, sonder dat jy dit verwag het, jou bedien het? 

. 



Vrydag 19 April:  Die dag toe hoop sterf 

Die kruisiging was die gevolg van die manier waarop Jesus geleef het - sy opstand teen Rome se 

onderdrukkende stelsels en die Joodse leiers se ondersteuning daarvan. Jesus het sonder skroom gepraat 

oor die magtiges se misbruik van die weerloses. Hoe lyk ’n wêreld waar mense mekaar regtig liefhet, 

mekaar versorg en werklik vir mekaar omgee? Jesus se kruisdood was nie maar net ’n “ter wille van ons” 

gebeure nie, nie ’n “as gevolg van ons sondes” het Hy gely en gesterf nie. Dit was en is soveel meer as dit. 

Die kruis konfronteer ons met die ellende en pyn wat ons elke dag rondom ons sien en dit wil ons in 

beweging bring om daarteen op te staan. Dan eers begryp ons die implikasies van Jesus se kruisdood. 

Hoekom noem ons hierdie Vrydag “Goeie Vrydag”? Want die kruis van Jesus help ons om raak te sien – te 

sien hoe mense seerkry en ly. Vir ons wat deur die raaksien verander word en nie weer wegkyk nie maar 

soos Jesus in opstand kom teen die pyn en onderdrukking, die seerkry en lyding, die onreg en haat.  Ons 

kan verduidelik hoekom dit ’n Goeie Vrydag is as iemand SY lewe gee. As Jesus sê ons moet elkeen ons 

kruis optel en Hom volg, gaan dit daaroor om saam met Hom te sien, saam met Hom in opstand te kom, 

saam met Hom te ly.  Dit alles maak van ’n dag van doodsheid ’n dag wat “goed” genoem word. 

Geloofsgewoonte 39: Maak ’n lysie van die sleg 

Wat sal die dinge in ons samelewing wees waarteen Jesus in opstand sou kom? Waarteen sal jy vandag in 

opstand moet kom omdat dit nie soos God se koninkryk lyk nie? 

Saterdag 20 April : Maak vrede met die “tussenin” 

Vir die Jode was hierdie dag, wat ons Heilige Saterdag noem, die Sabbat. Vir ons is dit ’n tussen-in-dag. 

Hoekom moes Jesus eers die Sondagoggend opstaan? Dit was die sabbat, ’n rusdag - ’n kom-tot-bedaring- 

dag. Toe kom Paassondag. Die Bybelskrywers help ons om te verstaan dat die siklus heeltemal nuut 

verstaan moet word. Nadat alles afgehandel is – ook die sabbat – toe breek ’n heel nuwe fase vir Jesus se 

volgelinge aan. Ons is nie goed met tussen-in nie. Ons sukkel met niks doen en met onsekerheid. Maar 

gaan sit vandag iewers en lees Hebreërs 4: 8 - 11 en 14 - 16 oor God se rus. 

“8 As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarná nog van 'n ander dag gepraat het nie. 9Daar wag dus 
nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, 10want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos 
God van Syne. 11Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van 
ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. 
14Terwyl ons dan nou 'n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat 
ons vashou aan die geloof wat ons bely. 15Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons 
swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig 
nie. 16Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en 
so op die regte tyd gered kan word.” 
 

Jesus het in God se rus ingegaan. DIe voorhangsel van die tempel is geskeur sodat ons almal mag nader 

kom na God toe, in sy rus in. Die Sabbat, soos die Jode dit beoefen het, het hulle gedwing om tot rus te 

kom. Vir die dissipels op hierdie dag, wat was daar vir hulle om te doen? Jesus was dood.  

Wat maak tussen-in-tye met ons? Dit herinner ons daaraan dat dit nie óns is wat die lewe beheer nie en dit 

dwing ons om ons magteloosheid te bedink. Al wat van ons op hierdie dag gevra word, is om net in God se 

rus in te gaan. Ons weet mos môre breek aan. Anders as die dissipels, weet ons wat om te verwag. Ons kan 

met vrymoedigheid in God se ruimte ingaan, want ons weet: môre verander vandag van ashoop na HOOP. 

Die nuwe begin kom. Dit is so waar soos die son wat opkom. 

Geloofsgewoonte 40: Skryf ’n hoopvolle brief 

Skryf aan jouself ’n brief om jou aan hoop te herinner. Daar gaan weer tye kom dat jy hooploos voel. Lees 

dit dan weer. Maak ook kontak met iemand wat vandag in ’n DONKER Saterdag verkeer. Hoe kan jy hoop 

bring sonder dat dit net goedkoop woorde is? 


