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Indien hierdie jou eerste keer is op die Lent-reis, besoek gerus:
http://ow.ly/ VlyY308wi0E ter voorbereiding vir die reis.
In Lydenstyd val die fokus op liefdesdiens, opoffering, gebed,
toewyding aan God.
Lydenstyd is die tydperk van 40 dae voor Paasfees op die
Christelike kalender. Dit begin met As-Woensdag wat ‘n tyd
van refleksie en voorbereiding vir die feestelikhede van
Paasfees voorafgaan. Deur die 40 dae Lydenstyd te hou,
herdenk Christene Jesus Christus se opoffering en onttrekking
van 40 dae na die woestyn. Lydenstyd word gekenmerk deur
die vas (weerhouding) van voedsel, sowel as feestelikhede.
Waar Paasfees die opstanding na Jesus se kruisdood vier,
herinner Lydenstyd ons aan die gebeure wat gelei het tot en
met sy kruisiging. 21 ste Eeu kerke herdenk Lydenstyd as ‘n tyd
van gebed en boetedoening. Slegs ‘n klein persentasie
Christene vas die hele Lydenstyd terwyl ander dit met AsWoensdag en Goeie Vrydag beoefen. Waarvan jy ookal vas,
versinnebeeld Jesus se onthouding en selfdissipline in die
woestyn.
Voor elke les se ysbreker, sal jy ‘n paar woorde sien wat
uitstaan. Vir die res van jou weke tot met die Heilige Week,
kan dit kan tesame met die Lent boekie gebruik word wat
beskikbaar is by Lewensentrum of jy kan dit op ons webtuiste
aflaai by www.lewensentrum.org.za. Klik dan net op die Lent
skakel.
Elke dag gaan jy fokus op één woord en elke oordenking gaan
gepaard met ‘n Bybelvers en ‘n kort nabetragting. Lees elke
vers ‘n paar keer hardop gedurende jou daaglikse verposing en
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lees dan die kort oordenking. Spandeer dan tyd, dink en
oorweeg wat God vir jou wil sê deur die woord vir die dag.
Die geskenk van tyd gedurende Lent is persoonlik maar nie
privaat nie. Dit is om dit te ontvang en met ander vriende van
Jesus te deel, want wanneer Christus in jou lewe inkom bring
Hy altyd andere saam met hom. Lent is daarom nie alleenlik
die tyd wat jy spandeer om jou voor te berei vir ‘n ryker, dieper
en lewensbelangrike ontmoeting met die lewende Christus
nie, maar ook ‘n tyd waarin jy jouself oopmaak vir diegene
saam met wie Hy wil hê jy die reis moet deel.
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12 Februarie 2018

Les 1

Lent 2018: As-Woensdag – 14 Februarie 2018
Stof, Terugkeer, Kies, Vas
A. YSBREKER
Wat is die mooiste/aangrypendste ding wat jy al gesien
het wat een persoon aan ‘n ander bewys het?
B. AANBIDDING
• Eie keuse /die liedjie(s) van die uitsending / ALSDropbox …
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) een of twee keer hardop deur.
Bied daarna aan elkeen die geleentheid om met die
groep te deel hoekom woord(e) of frase(s) in die teks
tot hulle spreek.
• Daarna lees die fasiliteerder die vrae hardop voor.
Groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op
die vraag wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings
te beantwoord – nie vae veralgemenings soos
“ons/hulle mens …” nie.
1. Skrifgedeeltes:
Markus 1:15 (NLV) – Hy het gesê: “Die tyd het
aangebreek. God se koningsheerskappy gaan nou enige
oomblik begin! Kom tot inkeer en glo die Goeie Nuus!”
As-Woensdag:
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Op die eerste dag van Lent, wat die kerk As-Woensdag
noem, laat baie mense ’n kruis van as op hulle voorkoppe
maak, as ’n herinnering dat hulle skepsels, gemaak van
stof, is. Ons is delikate, feilbare, gevalle menslike wesens.
Van die oomblik wat ons ons moeder se baarmoeder
verlaat het, het ons die sterwensproses begin.
Om te dink dat ons eendag niks meer gaan wees as as nie,
is nogal ’n sombere realiteit. Dis nie ’n verrassing dat baie
van ons hierdie werklikheid vermy nie. Dit is nie iets wat
ons wil oordink of bespreek of selfs van wil lees nie. Op
die ou end, wanneer ons begin besef hoe nietig ons is nie,
kan ons maklik wanhopig raak. Gebore om te sterf is nie
goeie nuus nie.
Alhoewel die feit dat ons met die teken van die kruis
gemerk is, verseker egter dat ons oneindig meer as stof
is. Ons is God se geliefdes, en deur Jesus, kan niks – selfs
nie die dood – ons van God se liefde skei nie. Ons stof is
gelaai met God se eie lewensonderhoudende en
doodsoorwonne asem.
Ons is geliefde stof.
Groepsrefleksie/Oefening:
1. Ontvang as groep die simbool van die kruis. Indien
jy nie die byeenkoms by die kerk bywoon nie,
gebruik olie om mekaar te salf met die simbool van
die kruis.
2. Die digter, TS Elliot begin sy gedig “Ash Wednesday”
met die woorde:
Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn
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Desiring this man’s gift and that man’s scope I no
longer strive towards such things
Ek hoor altyd Eliot se eerste woorde as ’n wens aan die
begin van Lydenstyd. Dat dit tog moontlik sal wees om vry
te word van goed wat ’n mens onvry maak. Hy praat van
talente en ambisies – vir elke mens iets anders. Daarom
is Lydenstyd nie ’n groot inspanning vir ’n groot beloning
nie. Dit is aarselende treë omdat jy verlang om in
afhanklikheid te groei. Dié afhanklikheid is dan ook die
beloning.
Wat is daar in jou lewe wat jou onvry maak?
3. Wat is jou verwagting van Lent 2018?
2. Oefening van die week
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Gaan buitentoe en tel ‘n handvol grond op. Terwyl jy dit
doen, fokus op hierdie twee simbole wat saamloop: stof
en die kruis. Selfs as jy die as van jou voorkop afwas,
onthou jy die realiteit van jou identiteit – jy is stof,
kosbaar gemaak deur die kruis.
3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik
word.
Mag die Here jou hart oopbreek, sodat Sy liefde en
vrygewigheid ten beste deur jou lewe uitgeleef kan word.
Amen.
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19 Februarie 2018

Les 2

Lent 2018: Jesus se uitnodiging
Stilte, Liefde, Lig, Sien, Vra, Woorde
A. YSBREKER
Het jy al ‘n slegte ondervinding gehad waaruit iets goed
gerealiseer het? Vertel.
B. AANBIDDING
• Eie keuse /die liedjie(s) van die uitsending / ALSDropbox …
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) en inleiding een of twee keer
hardop deur. Bied daarna aan elkeen die geleentheid
om met die groep te deel hoekom woord(e) of frase(s)
in die teks tot hulle spreek.
• Daarna lees die fasiliteerder die refleksie gedeelte
hardop voor. Groeplede kry dan die geleentheid om te
reageer op dit wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings
te beantwoord – nie vae veralgemenings soos
“ons/hulle mens …” nie.
1. Skrifgedeeltes:
Markus 1:12-15 (NLV) – Dadelik hierna het die Heilige Gees
Jesus na die woestyn laat gaan. Hy was daar vir 40 dae terwyl
Hy deur Satan versoek is. Hy was daar saam met die wilde
diere, en engele het Hom versorg.
Later, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe
gegaan om God se Goeie Nuus aan te kondig. Hy het gesê:
“Die tyd het aangebreek. God se koningsheerskappy gaan
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nou enige oomblik begin! Kom tot inkeer en glo die Goeie
Nuus!”

Inleiding
Jesus se eerste preek is hierdie woorde: Bekeer julle – die
Koninkryk van God kom. Lent is ‘n tyd van draai na God
toe.
Die kern van Jesus se woorde is nie dat hy ons veroordeel
nie, maar eerder dat hy ons uitnooi. Hy nooi ons uit na
die Koninkryk van God wat hier is, en om daarin te deel.
Hy nooi ons na ‘n nuwe lewe.
Een van die mooiste beelde van terugdraai is díe van die
storie van die verlore seun. Die kunstenaar Rembrandt
het die bekende skildery van hierdie storie geskilder.
Hierdie is ‘n storie van ‘n seun wat terugkeer na sy pa
nadat hy weggedraai het van sy pa af. Hy het al sy geld,
alles wat hy gehad het, gaan spandeer en verloor. Hy het
niks of niemand meer gehad nie en keer terug na sy pa se
huis. Sy pa omhels hom toe hy terugkeer.
Jesus nooi ons na ‘n lewe waar ons na Hom gedraai is. Hy
nooi ons uit na die Koninkryk van God wat hier is, en om
daarin te deel.
Refleksie
1. Deel met die groep of daar iets is wat jy opneem of
iets wat jy vas/van laat gaan tydens Lent.
2. In watter areas van jou lewe is dit vir jou makliker
om na God te draai? In watter areas van jou lewe is
dit vir jou moeiliker om na God te draai?
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3. Wat is daar tans in jou lewe wat jou weerhou om te
draai na God?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en
uitdagings betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Gaan reflekteer hierdie week oor die areas van jou lewe
waarin jy eensaamheid beleef bv. magteloosheid,
verwerping, teleurstelling, ens. en neem dit in gebed na
die Here, sodat Hy jou kan versterk op jou pad van
reiniging.
3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik
word.
Mag jy die week jou identiteit in Christus
ontdek/herontdek en daagliks Sy liefde, genade en vrede
beleef. Amen.
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26 Februarie 2018

Les 3

Lent 2018: Om die bose te oorwin
Abba, Brood, Water, Tyd, Vredemaker, Wêreld
A. YSBREKER
Iemand het op ‘n keer gesê: Al wat die Bose nodig het om
oor te neem, is ‘n paar goeie mense wat niks doen nie!
Wat sê jy hiervan?
B. AANBIDDING
• Eie keuse /die liedjie(s) van die uitsending / ALSDropbox.
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) en inleiding een of twee
keer hardop deur. Bied daarna aan elkeen die
geleentheid om met die groep te deel hoekom
woord(e) of frase(s) in die teks tot hulle spreek.
• Daarna lees die fasiliteerder die refleksie gedeelte
hardop voor. Groeplede kry dan die geleentheid om
te reageer op dit wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”stellings te beantwoord – nie vae veralgemenings
soos “ons/hulle mens …” nie.
1. Skrifgedeeltes:
Markus 3:20-27 (NLV) - Toe Jesus huis toe gaan, het daar
weer ’n skare saamgedrom sodat Hy en sy dissipels nie
eers meer tyd kon kry om te eet nie. Toe Jesus se familie
daarvan hoor, wou hulle Hom wegvat, want hulle het
gesê: “Hy is skoon van sy verstand af.”
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Die skrifkenners wat van Jerusalem af gekom het, het
egter gesê: “Beëlsebul, die baasduiwel, is in hom. Dit is
deur hierdie baasduiwel dat hy die bose geeste uitdryf.”
Jesus het die mense nadergeroep en deur middel van
gelykenisse op hierdie beskuldiging gereageer. “Hoe kan
Satan homself uitdryf?” het Hy gevra. “’n Koninkryk wat
teen homself stryd voer, kan tog nie staande bly nie! En
as daar onderlinge stryd in ’n huisgesin heers, kan daardie
huisgesin dit tog nie oorleef nie! Net so, as Satan teen
homself in opstand kom en verdeeld raak, kan hy nie bly
staan nie; dit sal klaar wees met hom. Jy kan tog sekerlik
nie sommer in die huis van ’n sterk man ingaan om sy
besittings te roof tensy jy hom vooraf vasbind nie. Eers as
jy dit gedoen het, sal jy hom kan beroof.
Inleiding
Erik Larson se topverkoper boek, The Devil in the White
City, speel af teen die agtergrond van die Wêreldskou in
Chicago in die jaar 1893. Die boek vertel die ware verhaal
van twee mans, die een 'n voorbeeld van die goeie en die
ander 'n voorbeeld van die bose in mense.
Daniel Burnham, een van die grootste argitekte van sy
tyd, was die dryfveer agter die Chicago Wêreldskou. Hy
het dit laat groei tot 'n fenomeen wat die VSA vir altyd
verander het. In minder as twee jaar het Burnham die
konstruksie van meer as 200 geboue langs die kus van die
Michiganmeer bestuur. Die grootste van die
uitstalgeboue, bekend as die Manufactures and Liberal
Arts Building, was groot genoeg om die VSA se
kongresgebou, die groot Piramide by Gisa, die
Winchester-katedraal, Madison Square Garden (die groot
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binnenshuise arena in Manhattan) en die St Paul's
katedraal in Londen gelyktydig te huisves.
Die wêreldskou van 1893 het meer as 27.5 miljoen
besoekers gehad in die tyd toe die VSA se bevolking
sowat 65 miljoen beloop het.
Dr HH Holmes het ook bekendheid in hierdie dae verwerf,
maar nie vir die skep van skoonheid en betekenis nie. In
die jaar voor die wêreldskou het Holmes 'n drieverdieping
gebou, 'n straatblok lank, opgerig. Die gebou het beskik
oor 'n klankdigte kluis, verskeie gaskamers, en 'n spesiale
soort vuurmaakplek wat reuke uitgeskakel het. Holmes
het sy gebou die Wêreldskou-Hotel genoem. Daarin het
hy ten minste 27 mans, vroue en kinders vermoor. Wel,
dit is die moorde wat hy later erken het. Ondersoekers
glo die getal moorde was veel groter, aangesien ten
minste 50 vroue, wat nooit weer gesien is nie, met
Holmes se hotel verbind kon word.
Die argitek Burnham word onthou vir sy woorde: "Moet
nooit klein plannetjies maak nie, want dit het nie die krag
om mense te roer nie." Holmes, daarenteen, het gesê:
"Ek is gebore met die duiwel in my. Ek kon nie verhelp dat
ek 'n moordenaar is nie, net so min as wat die digter die
inspirasie om te sing kan verhelp."
The Devil in the White City beeld die menslike kondisie
uit. Terwyl ons besig is om ons grootste drome en beste
potensiaal te bereik, worstel ons met die boosheid wat
welig floreer.
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Ons leef in die spanningsveld tussen goed en kwaad.
Soms kan goed en kwaad maklik onderskei word, soms
gee dit 'n worsteling en 'n gevoel van onsekerheid af.
Om die bose te oorwin is ’n essensiële deel van Jesus se
lewe. Hy oorwin nie net die bose te midde van
persoonlike versoeking nie, maar Hy bevry ook
voortdurend ander van boosaardige kwaad elke keer as
dit in menslike lyding en pyn verskyn.
As Satan die Satan uitdryf, dan veg die bose een teen
homself. In plaas daarvan oorkom Jesus die bose en bring
Hy God se koninkryk van vryheid aan almal wat gevange
gehou word deur die duistere magte.
Refleksie:
1. Hoe kan ons deel in die oorwinning van die bose?
2. Hoe kan ons optree teenoor die onregverdigheid
rondom ons?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en
uitdagings betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
In watter situasie/area van boosheid in jou gemeenskap/
by jou werk, kan jy soos Jesus intree en dit aanspreek?
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3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit
word.
Mag jy die week vas bly staan in jou geloof en God vertrou
met die plan wat Hy vir jou het. Mag Hy jou die regte pad
wys om te loop sodat jy kan weet dat Hy daagliks jou bron
van krag kan wees. Amen.
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5 Maart 2018

Les 4

Lent 2018: Wie is Jesus vir jou?
Skatte, Luister, Armoede, Vergifnis, Vrede, Rus
A. YSBREKER
Deel met die groep die gevoelens van alleenheid wat
deur jou gegaan het toe jy as kind verdwaal het, of by ‘n
vreemde plek aangekom het.
B. AANBIDDING
• Eie keuse /die liedjie(s) van die uitsending / ALSDropbox.
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) en inleiding een of twee
keer hardop deur. Bied daarna aan elkeen die
geleentheid om met die groep te deel hoekom
woord(e) of frase(s) in die teks tot hulle spreek.
• Daarna lees die fasiliteerder die refleksie gedeelte
hardop voor. Groeplede kry dan die geleentheid om
te reageer op dit wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”stellings te beantwoord – nie vae veralgemenings
soos “ons/hulle mens …” nie.
1. Skrifgedeeltes:
Markus 8:27-33 (NLV) – Jesus en sy dissipels het Galilea
verlaat en na die dorpies van Sesarea-Filippi gegaan. Op
pad vra Hy sy dissipels toe: “Wie, sê die mense, is Ek
werklik?”
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“Wel,” antwoord hulle Hom, “party meen U is Johannes
die Doper, ander weer Elia, nog ander die een of ander
profeet.” Hy sê vir hulle: “En wat van julle, wie sê julle is
Ek?” Petrus antwoord: “U is die Messias.”
Maar Jesus het aan hulle streng opdrag gegee om dit vir
niemand te vertel nie.
Jesus het toe by hulle begin tuisbring dat God bepaal het
dat Hy, die Seun van die Mens, baie dinge moet ly: Hy sal
deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die
skrifkenners verwerp word. Hy sal doodgemaak word,
maar sal ná drie dae weer opstaan. Hy het dit reguit vir
hulle vertel. Maar Petrus vat Hom toe eenkant toe en
begin Hom ernstig bestraf.
Jesus het Hom egter omgedraai, na sy dissipels gekyk en
vir Petrus bestraf met die woorde: “Gee pad agter My,
jou satan! Jy dink soos mense dink. Jy dink nie soos God
dink nie.”
Inleiding
‘Wie sê julle is Ek?’ Hierdie vraag roer ’n baie relevante
snaar. Ons leef in ’n tyd waarin mense gefassineer is deur
die persoon van Jesus. Daar is meer boeke oor Hom
geskryf in die afgelope dertig jaar as in al die eeue voor
dit. Films soos The Passion is lokettreffers. Akademici
voer warm debatte oor hoe outentiek sy woorde en
optrede is soos dit opgeteken staan in die Evangelies. Self
dié wat niks met Hom te doen wil hê nie, gebruik sy naam
as ’n kragwoord! Dit is moeilik om neutraal te staan
teenoor Hom. Dit is geen wonder dat die vraag ‘Wie sê jy
is Ek?’ ons lewens meer as enige ander vraag vorm nie.
Eendag het ’n doktorale student aan ’n beroemde
Amerikaanse universiteit hom gevra: ‘Professor, waarom
volg iemand wat so intelligent, geleerd en nadenkend
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soos u is, vir Jesus?’ Met sy kenmerkende eenvoud het
Dallas met ’n vraag van sy eie geantwoord: ‘Sê my,’ het
hy die student gevra, ‘wie anders het jy in gedagte?’ Hy
het dit nie as ’n gevatte opmerking bedoel nie. Dallas wou
daarmee sê: ‘Sê my in wie jy glo en kom ons tref dan ’n
eerlike vergelyking. As wat jy glo, beter is as die
gevolgtrekking waartoe ek in Jesus gekom het, is ek
bereid om my oortuigings te verander.’ Die punt is dat
wanneer ons Jesus goed leer ken, ons sal vind dat
niemand met Hom kan vergelyk nie.
Jesus se vraag eggo deur die gange van die geskiedenis
tot in hierdie oomblik. Dit is nou tyd om jou eie reaksie te
verken. Wie is Jesus Christus vir jou? ’n Mite wat in die
verbeelding van die Evangelieskrywers geskep is? ’n
Beroemde menslike leraar en profeet? ’n Geneser wat in
staat was om eens op ’n tyd groot wonderwerke te doen?
’n Soort superman-figuur wat in jou situasie kan instorm
en jou kan kom red van jou probleme? Of iemand anders,
iemand veel meer, iemand wat ten volle mens was, en
tog ook terselfdertyd God is wat Homself aan ons
openbaar? Wat is jou reaksie? Vra God om jou te help om
Jesus al meer te kan sien vir wie Hy werklik is. Vra ook om
Hom te kan sien, nie net soos Hy in die Evangelies was
nie, maar ook soos Hy geleef het in die lewe van sy
volgelinge deur die geskiedenis en deur die heelal. Ons
kan dikwels ’n kykie kry in sy skoonheid en grootheid in
die lewe van diegene wat hulself aan Hom oorgegee het.
Saam met hierdie verkenning van die Evangelies, is dit
ook belangrik om in ’n persoonlike verhouding met Jesus
te leef. Om Hom te leer ken is meer as net ’n ‘kopding’.
Dit is om jou ten diepste te gee aan die Een wat jy beter
wil leer ken.
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Refleksie:
1. Wie is Jesus Christus vir jou?
2. Vertel hoe jou verhouding met Jesus al geskuif het
vanaf ‘n “kopding” na ‘n persoonlike verhouding.
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en
uitdagings betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Neem 5 minute aan die begin van elke dag (miskien
terwyl jy werk toe ry) om saam met God te dink aan die
vorige dag. Waar het jy naby God gevoel? Waar het jy vêr
gevoel? Wat was vir jou ‘n besonderse ervaring en wat
was negatief? Praat met God daaroor en vra Hom om jou
te help om Hom vandag raak te sien.
3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit
word.
Mag jy van God die krag en wysheid ontvang om jou dae
so te beplan, dat jy nie net op Sondae soos ‘n totaal
toegewyde, Geesvervulde volgeling van Jesus Christus
leef nie, maar dat jy elke dag so sal leef. Amen.
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12 Maart 2018

Les 5

Lent 2018: Diensbaarheid
Huil, Maar, Weg, Vry, Sonde, Vyande
A. YSBREKER
Wat verkies jy tussen die volgende: huis skoonmaak, of
skottelgoedwas?
B. AANBIDDING
• Eie keuse /die liedjie(s) van die uitsending / ALSDropbox.
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) en inleiding een of twee
keer hardop deur. Bied daarna aan elkeen die
geleentheid om met die groep te deel hoekom
woord(e) of frase(s) in die teks tot hulle spreek.
• Daarna lees die fasiliteerder die refleksie gedeelte
hardop voor. Groeplede kry dan die geleentheid om
te reageer op dit wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”stellings te beantwoord – nie vae veralgemenings
soos “ons/hulle mens …” nie.
1. Skrifgedeeltes:
Markus 10:32-45 (NLV) – Hulle was nou op pad na
Jerusalem. Jesus het voor hulle uit geloop, en sy dissipels
was vol angs. Ook die mense wat agter hulle aan gekom
het, was met vrees vervul. Jesus het weer die twaalf
eenkant geneem en vir hulle begin vertel wat met Hom
sou gebeur: “Luister nou goed. As ons in Jerusalem kom,
sal Ek, die Seun van die Mens, uitgelewer word aan die
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priesterhoofde en die skrifkenners. Hulle sal My tot die
dood veroordeel. En hulle sal My uitlewer aan die nieJode. Hulle sal My bespot en op My spoeg; hulle sal My
gésel en doodmaak. Maar ná drie dae sal Ek opstaan.”
Daarop het Jakobus en Johannes, die seuns van
Sebedeus, na Jesus toe gekom en vir Hom gesê:
“Leermeester, ons wil van U ’n guns vra.”
“Wat moet Ek vir julle doen?” het Hy gevra.
“In u koninklike heerlikheid – mag ons op die ereplekke
regs en links van U sit?” het hulle gevra.
Jesus het vir hulle gesê: “Julle besef nie wat julle vra nie.
Sien julle kans om die bitter lydensbeker te drink wat Ek
binnekort gaan drink? Sien julle kans vir die lydensdoop
waarmee Ek gedoop moet word?”
Hulle sê vir Hom: “Ja, ons sien daarvoor kans.”
“Dis waar,” sê Hy vir hulle. “Julle sal inderdaad van my
beker drink en met my doop gedoop word, maar Ek
beskik nie oor wie langs My op my troon sal sit nie.
Daardie plekke is bestem vir hulle vir wie God dit
gereedgemaak het.”
Toe die ander tien dissipels hoor wat die twee wou hê,
het hulle bitterlik verontwaardig teenoor Jakobus en
Johannes geword.
Jesus roep hulle toe bymekaar en sê vir hulle: “Julle weet
in hierdie wêreld tiranniseer die sogenaamde
maghebbers die nasies, en die magtiges domineer hulle.
Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie
onder julle ’n leier wil wees, behoort almal te dien. En wie
eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees.
Selfs Ek, die Seun van die Mens, het immers nie gekom
om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs
my lewe te gee as ’n losprys vir baie mense.”
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Inleiding:
Jesus herdefinieër die betekenis van ware grootsheid
wanneer Hy sy dissipels leer oor wat dit beteken om Hom
te volg. Diegene wat werklik groot is in die koninkryk van
God, is dienaars. Jesus moedig ons aan om ander te dien
sonder erkenning.
Jesus se lewe demonstreer ‘n afwaartse reis. Dit is ’n reis
wat God wil hê dat ons almal sal onderneem. In die eerste
eeu was die samelewing waarin Jesus geleef het soos ’n
piramiede gestruktureer. Boaan was dié wat mag gehad
het – die rykes, die geleerdes, die mense met die regte
konneksies. Hulle was die leiers, die regeerders, die
mense wat gesê het hoe dinge moet gebeur. Onderaan
was die magteloses – die slawe, ongeletterdes en
vreemdelinge. Dit was altyd hulle taak om dié aan die
bopunt van die piramiede te dien. Dit was hoe dinge
gewerk het in daardie tyd. Dit het nooit andersom gebeur
nie. Een van die maniere waarop dié aan die onderpunt
dié aan die bopunt gedien het, was om hul voete te was
na ’n reis of wanneer hulle na jou huis toe kom. Dit was
die nederigste en laagste van alle take wat deur die heel
laagste diensknegte verrig is.
In ons eie piramiede-samelewing is dit veel makliker om
tyd deur te bring met dié aan die bopunt pleks van dié
aan die onderpunt. Dit is veel gemakliker, veel veiliger; dit
hou nie ’n bedreiging vir ons in nie. Dit is soms moeilik om
by mense aan die onderpunt – mense wat ly, gebroke
mense, uitgeworpenes – te wees. Hulle herinner ons aan
hoe beskermd dog broos ons lewe in werklikheid is. Soms
ontstel dit ons wanneer ons aan hul behoeftes
blootgestel word. Dit kan ook aan ons openbaar hoe
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verhard ons harte in werklikheid is, hoe traag ons is om
in die behoeftes van dié wat ly te voorsien. Tog roep God
ons steeds om die afwaartse reis aan te pak. Elkeen van
ons moet vir onsself uitmaak wat dit in ons spesifieke
situasie beteken. Op die minste sal dit beteken dat ons
nader sal moet beweeg aan mense aan die onderpunt
van die piramiede. Dit kan moontlik beteken dat ons
iemand wat haweloos is, sal bevriend, dalk iemand wat ’n
geestesiekte het, sal besoek, of iemand wat werkloos is,
Alzheimers het of ernstig gestremd is, sal leer ken.
Refleksie:
1. Wanneer in jou lewe is dit vir jou makliker om te
dien as om bedien te word?
2. Watter emosie of gevoel kom by jou op as jy dink
aan ‘n afwaartse reis van diensbaarheid wanneer
jy aan leiers in jou lewe dink?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en
uitdagings betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Daar is baie Christelike dissiplines wat ons as volgelinge
van Jesus Christus moet oefen. Vryheid is een van hierdie
dissiplines en dit kom altyd teen ‘n prys. Galasiërs 5:1314 sê dat ons elke dag ons vryheid moet beoefen deur
ander in liefde te dien. Wees kreatief en kom vertel hoe
jy die afgelope week suksesvol jou vryheid uitgeleef het.
3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit
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word.
Mag jy die week vryheid in Christus beleef, sodat jy ander
in liefde kan bedien. Amen.
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Les 6

Lent 2018: Refleksie
Diens, Geld, Liggaam, Versoeking, Bid, Wil
A. YSBREKER
Wat is jou kinderdae herinneringe van Paasfees/
Paasnaweek?
B. AANBIDDING
Laat so 2 minute toe vir hierdie gebedsoefening.
Gebedsoefening: Laat lê jou hande (palms na bo) op jou
bobene. Klem nou jou hande toe asof jy jou hele lewe in
hulle vashou. Gee jouself nou aan God oor met hierdie
woorde: “In U hand, Here, gee ek my lewe.” Laat jou
hande stadig oopgaan terwyl jy hierdie woorde herhaal,
totdat hulle heeltemal oop is.
• Daarna kan eie keuse of die liedjie(s) van die
uitsending / ALS-Dropbox gebruik word om na te
luister of saam te sing in aanbidding.
C. REFLEKSIE
• Lees die refleksie gedeelte hardop deur. Skep daarna
‘n geleentheid vir die res van julle groep se tyd saam
om prakties te beleef wat in die refleksie gedeelte
staan. Bied daarna aan elkeen die geleentheid om
met die groep hulle belewenis te deel.
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Die afgelope paar weke was jy op ’n innerlike reis. Jy het
intensioneel tyd en spasie geskep om in kontak te kom
met jou diepste begeertes, te identifiseer waaraan jy
verknog is, en hoe om te reageer op Jesus se uitnodiging
om Hom te volg.
Ervarings alleen bring selde permanente verandering. Te
midde van soveel dinge wat gelyktydig in ons lewens
plaasvind, kan die skatte van die reis verlore gaan.
Refleksiegebed bied ons die geleentheid om in
dankbaarheid terug te kyk, dit wat belangrik is raak te
sien, en vorentoe saam te neem.
• Begin deur bewus te raak van God wat by jou is, en
vra God om jou te herinner aan die belangrike
oomblikke terwyl jy terugkyk op jou reis.
• Dink aan jou belewenis saam met die groep. Raak
bewus van dit wat na jou toe kom en vir jou uitstaan.
Maak
notas
van
die
sleutelgebeure,
gewaarwordinge en besluite.
• Met die wete dat God saam met jou was deur hierdie
reis, kyk ook vorentoe. Wat van dit wat jy in hierdie
reis beleef en geleer het neem jy saam vorentoe?
• Praat met God hieroor in gebed en deel dan jou
notas met die groep.
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1. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en
uitdagings betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Word elke dag hierdie week stil en bepaal soos watter
Bybelse karakter (in die Heilige Week) jy daagliks voor
Jesus verskyn het bv. as Judas, een van die ander
dissipels, een uit die skare met palmtakke, ens. Gebruik
dit dan as belydenis in jou stiltetyd. Dagboek dit ook om
aan die einde van die oefening te sien as watter
karakter(s) jy voor Jesus verskyn het.
2. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit
word.
Mag jy met ‘n bewustheid lewe dat jou lewe ‘n geskenk
van God is. Mag jy die vrede, vreugde en vryheid wat in
God te vinde is, toenemend ervaar soos jy jou hele lewe
aan Hom wy. Amen.
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Les 7

Lent 2018: Heilige week
A. YSBREKER
Wat is, na jou mening, die beste dorslesser wanneer jy
nou régtig dors is!
B. AANBIDDING
Raak vir 2 minute saam stil en fokus daarop om stadig
asem te haal en jul gedagtes op God te rig.
Lees dan Jesus se gebed in die tuin van Getsemane
hardop soos te vind in Lukas 22:4 (ABA):
… “My Vader, kan U nie asseblief u planne verander
sodat Ek nie meer die pad wat vir My voorlê, hoef te loop
nie? Is daar nie dalk ’n ander uitweg nie? Maar Ek
probeer nie nou self allerhande planne maak nie. Maak
U die planne! Ek val daarby in.”
Laat ‘n tyd van persoonlike gebed toe as ‘n reaksie op
die gebed van Jesus.
• Daarna kan eie keuse of die liedjie(s) van die
uitsending / ALS-Dropbox gebruik word om na te
luister of saam te sing in aanbidding.
C. WOORD
• Kyk na elke dag se gebeure en teksvers verwysings soos
onder uiteengesit. Bied daarna aan elkeen die
geleentheid om met die groep te deel hoekom woord(e)
of frase(s) in die teks tot hulle spreek.
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• Daarna lees die fasiliteerder die vrae hardop voor.
Groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op
die vraag wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings
te beantwoord – nie vae veralgemenings soos
“ons/hulle mens …” nie.
Inleiding
Die wêreld maak baie van Paasfees maar vergeet gerieflik
dat LYDENSTYD EN HEILIGE WEEK wat Paasfees
voorafgaan. Sonder die gebeure wat in Heilige Week (ook
bekend as Groot Lydensweek) herdenk word, het die
'fees' in Paasfees min sin. Die vroeë Christene wat nog
steeds hulle Joodse wortels onthou het, het steeds die
tradisie van 'n agt dae nagwaak voor Pasga gevolg. Met
verloop van tyd het dit ook tradisie geword vir ander
Christene wat nie vanuit die Joodse agtergrond gekom
het nie, om die week voor Paasfees sekere gebeure te
herdenk.
Heilige Week begin die Sondag voor Paasfees met
Palmsondag.
Palmsondag - Jesus se intog in Jerusalem (Markus 11:111; Lukas 19:28-44)
Maandag - die reiniging van die tempel (Markus 11:1519; Lukas 19:45-48)
Dinsdag - strydgesprekke in Jerusalem (Markus 11:2712:14; Lukas 20)
Woensdag - Jesus rus in Betanië, Hy word gesalf (Markus
14:3-9; Matteus 26: 6-13)
Donderdag - Instelling van die Nagmaal, was van voete,
Getsemane (Markus 14:22-72; Johannes 13)
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Vrydag (Goeie Vrydag) - Kruisiging, begrafnis (Markus 15;
Lukas 23)
Saterdag (Stil Saterdag) - Jesus in die graf (Lukas 23:56b)
Sondag (Paasfees) - Jesus oorwin die dood en verkry ook
vir ons die oorwinning (Markus 16; Lukas 24)
Refleksie
1. Wat beteken Paasfees vir jou persoonlik?
2. Waarom dink jy moes Jesus deur hierdie week gaan?
3. Wat is God se uitnodiging aan jou, terwyl ons nou
Paasfees herdenk?
4. Wat is jou op-hierdie-oomblik-prentjie van Jesus?
5. Ervaar jy tans gebrokenheid wat deur Jesus se
kruisdood en opstanding vir jou heling kan bring?
1. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en
uitdagings betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Verbind om daagliks met jou groep die Kruisstasies te
beleef en daarna te reflekteer oor die belewenis: waarna
voel jy uitgenooi in jou reis met God? Wat was vir jou
moeilik/uitdagend van jou ervaring?
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2. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit
word.
Mag Jesus se lewe, sterwe en opstanding jou hele lewe
aanhou verander. Mag Jesus se volharding in Sy
opoffering, jou inspireer en met dankbaarheid vul. Mag
jy weet dat daar altyd hoop en opstanding beskikbaar is.
Amen.
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