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Die geskenk van Lent is persoonlik maar nie privaat nie. Lent is 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 wie Hy wil hê jy 
die reis mee deel. 

Die volgende riglyne sal jou help om vir die volgende 6 weke as groep saam te reis.

H O E  O M  H I E R D I E  B O E K  A S  ‘ N  L E W E N S G R O E P
T E  G E B R U I K

As jy reeds deel is van ’n lewensgroep, verbind om een keer ’n week bymekaar te kom om 
julle ervaring oor die daaglikse praktyke en oordenkings te reflekteer en te bespreek. Deel 
met mekaar hoe God met jou gepraat het oor die week se tema. Reflekteer waar die inhoud 
jou gehelp het in jou reis met God en ander, en waar dit vir jou moeilik was om met die 
inhoud in jou dag te werk. Gebruik die riglyne om die gesprekke te fasiliteer/begelei. 

H O E  O M  M E T  ’ N  B E S T A A N D E  G R O E P  T E  M A A K
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Die eerste week van Lent is deel van die voorbereidingstyd vir hierdie reis. Dit is ‘n tyd om met 
jou menslikheid en verganklikheid in kontak te kom voordat jy saam met Jesus die woestyn 
ingaan. Ons begin die reis op Aswoensdag. Ons word herinner dat ons delikate, feilbare, 
brosewesens is. Van die oomblik wat ons ons moeder se baarmoeder verlaat het, het ons 
die sterwensproses begin. Ons hou gewoonlik nie daarvan om herinner te word aan ons eie 
verganklikheid nie. Tog leef ons elke dag daarmee saam. Ons is kwesbaar. Maar ons is eerste 
God se geliefdes, en deur Jesus, kan niks – selfs nie die dood – ons van God se liefde skei nie. 

1. Aan die begin van die byeenkoms, neem tyd om met mekaar in kontak te kom. 
Gebruik ’n refleksie-oefening: Dink na oor jou week en deel met die groep 

a. Waar in my week het ek naby aan God gevoel? 
b. Waar in my week het ek ver van God gevoel? 

2. Lees as groep die skrifgedeelte. Let op watter woord of frase of beeld jou aandag 
trek en deel dit met die groep.

Mattheus 4:1–11 [AOV]

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En 
nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het het Hy naderhand honger geword. En die 
versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is sê dat hierdie klippe brode 
word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie 
maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel Hom saam 
na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun 
van God is werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U 
en hulle sal U op die hande dra sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie. Jesus sê vir 
hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel 
Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heer-
likheid en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê 
Jesus vir hom: Gaan weg Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en 
Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan en daar het engele gekom en Hom 
gedien.

3. Vrae/oefening vir bespreking:

1. Ontvang as groep op AsWoensdag die simbool van die kruis. Indien julle nie die 
Klipkerkbyeenkoms kan bywoon nie, gebruik olie om mekaar te salf met die simbool 
van die kruis.

2. Wat is jou verwagting van Lent 2019?
3. Deel ’n ervaring in jou lewe waar jy in kontak gekom het met jou verganklikheid.
4. Watter emosies kom by jou op wanneer jy dink aan die 40 dae saam met Jesus in 

die wildernis – ’n tyd van gestrooptheid, lyding en pyn?
5. As jy ’n beeld of simbool kon kies wat die volgende 40 dae vir jou verteenwoordig, 

wat sou dit wees?

D I E  B E G I N
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Die Griekse woord vir woestyn is heremon, en dit beteken letterlik ‘n afgesonderde plek of 
‘n stil plek. Dit is wat die woestyn ook vir Jesus was. Dit was ‘n voorbereiding. Toe Hy eenkant 
kom en wegkom van alles en almal, toe word Hy (deur wat met Hom gebeur en wat Hy doen 
in die woestyn) voorberei vir Sy bediening. 

Die wildernis is nie altyd ‘n baie aangename ervaring nie. Dis leeg, vreemd, pynlik, eensaam. 
Maar die ervaring is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Saam met Jesus gaan jy die wildernis 
in…

1. Deel met mekaar die ervaringe van jou week deur refleksie
•	 Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, lewe 

gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 
•	 Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weerstand 

in jou binnewêreld veroorsaak?
•	 Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

2. Lees as groep die skrifgedeelte. Let op watter woord of frase of beeld jou aandag 
trek en deel dit met die groep.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. 
En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword… 
Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.”
Matt 4:1-2,11 (AOV)

3. Vrae/oefening vir bespreking:

1. Deel met die groep hoe jou gebedsritme tydens die Lent reis lyk. Watter tyd van 
die dag doen jy jou oefening? Waar beoefen jy jou stilword-tyd? Hoe lyk jou 
gebedspasie?

2. Watter dele van jou lewe is vir jou makliker om na God te draai? Watter dele van 
jou lewe is vir jou moeiliker om na God te draai?

3. Daar is moontlik patrone, ritmes en gewoontes waarvan jy bewus raak in jou lewe 
wat jou weerhou om na God te draai. Deel met jou vriende watter dinge dit vir 
jou moeilik maak om by jou Lent-ritme of gebedstyd te hou. Bid vir mekaar oor die 
uitdagings.

D I E  W I L D E R N I S  I N
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Daar is versteekte paaie oral om ons. Daar is paaie wat duidelik uitgemerk is om ons. Paaie 
vir ons voete en paaie vir ons harte. Wanneer ons oë oop is, sal ons hulle ontdek. 
Jesus is met baie paaie in die wildernis gekonfronteer – versoekingspaaie, dwaalpaaie, 
afdraaipaaie, roepingspaaie, waarheidspaaie en bedieningspaaie.

Hierdie week is ons saam met Jesus oppad die wildernis in. Die spore is daar. Ons kan volg. En 
so kan ons die weg ontdek, en ook vir Hom wat sê Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

1. Deel met mekaar die ervaringe van jou week deur refleksie
•	 Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, lewe 

gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 
•	 Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weerstand 

in jou binnewêreld veroorsaak?
•	 Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

2. Lees as groep die skrifgedeelte. Let op watter woord of frase of beeld jou aandag 
trek en deel dit met die groep.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En 
nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En die 
versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode 
word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel Hom saam 
na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun 
van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande 
U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie. Jesus 
sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die 
duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle 
heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe 
sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid 
en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en 
Hom gedien.
Matt 4:1–11 [AOV]

3. Vrae/oefening vir bespreking:

1. As jy moet reflekteer oor die belangrikke stemme of boodskappers in jou lewe – wie 
of wat sou dit wees?

2. Deel ’n ervaring in jou lewe waar jy op ’n kruispad moes onderskei tussen jou eie wil 
teenoor God se wil en hoe die ervaring uitgedraai het.

3. Deel met mekaar hoe dit was om hierdie week genooi te word om dinge stadiger 
te doen as normaal.

L E I D I N G  N A  D I E  W I L D E R N I S
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Wanneer Jesus deur die versoeker gekonfronteer word, is daar ’n spesifieke manier hoe Hy 
daarmee werk. Die woorde van sy Vader lééf in Hom, versterk Hom, help Hom vasstaan in die 
Waarheid. 

Dit is ongelooflik dat die Skrif deur die eeue nog altyd ’n bron van hoop is vir mense. Dink 
aan die Psalms – vir eeue gebruik gelowiges die woorde en gebede om hulle te voed, te 
bemoedig, te begelei. Die vroeë kerk het dit deel van hul geloofsreis gemaak om die Skrif te 
memoriseer en daarmee te bid. Hierdie skrifte het reservoirs van wysheid in hul harte geword 
deur hul lewensreis. 

1. Deel met mekaar die ervaringe van jou week deur refleksie
•	 Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, lewe 

gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 
•	 Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weerstand 

in jou binnewêreld veroorsaak?
•	 Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

2. Lees as groep die skrifgedeelte. Let op watter woord of frase of beeld jou aandag 
trek en deel dit met die groep.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En 
nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En 
die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe 
brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen 
lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel 
Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: 
As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee 
aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp 
nie. Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer 
neem die duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die 
wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval 
en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou 
God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het 
engele gekom en Hom gedien.
Matt. 4:1-11 (AOV)

3. Vrae/oefening vir bespreking:

1. Hoe oud was jy toe jy jou eerste Bybel gekry het en wie het dit vir jou gegee?
2. Kies ’n woord of frase wat jou verhouding of ingesteldheid teenoor die Bybel 

beskryf.
3. Op watter maniere ervaar jy God praat met jou?
4. Wat is jou gunsteling storie of gedeelte in God se Woord?

W O O R D E  I N  D I E  W I L D E R N I S
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Jesus word drie keer in die wildernis versoek. Die woord versoeking beteken om te toets, te 
probeer, aan te raak, aan te voel, mee te eksperimenteer. Om eenkant te kom, om na die 
woestynplekke te gaan, help ons om die versoekings van ons eie lewe te herken. 

Saam met Jesus gaan ons na die bron van diep wysheid wat ons lei in die realiteit van ons 
versoekings.

1. Deel met mekaar die ervaringe van jou week deur refleksie
•	 Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, lewe 

gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 
•	 Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weerstand 

in jou binnewêreld veroorsaak?
•	 Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

2. Lees as groep die skrifgedeelte. Let op watter woord of frase of beeld jou aandag 
trek en deel dit met die groep.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel…
Matt. 4:1 (AOV)

3. Vrae/oefening vir bespreking:

1. Hoe is dit vir jou om in kontak te kom met versoekings in jou lewe?
2. Hoe is dit vir jou om te weet Jesus is self ook versoek?
3. Deel met mekaar hoe jy gevoel het toe jy vir die eerste keer ervaar het iemand is 

lief vir jou en dink jy is goed genoeg.
Sit om ’n tafel, of in ’n sirkel en kyk jou vriende in die oë. Sien raak dat elkeen van julle “God 
se geliefde” is. 

V E R S O E K I N G S  I N  D I E  W I L D E R N I S
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In die volgende paar dae fokus ons op die dissipline van vas.
Vas is ’n ritme wat deur die eeue deel is van die lewe van Jesus se volgelinge. Jesus self vas 
vir 40 dae in die woestyn.  

Wanneer ons die beoefening van geestelike ritmes beklemtoon, is ons nie besig om onsself te 
probeer red deur ons werke nie. Ons word deur genade en geloof alleen gered. Dit beteken 
egter nie dat ons kan terugsit en niks doen nie. Passiwiteit is dodelik in ons wandel met God. 
Deur geestelike dissiplines plaas ons onsself voor God. In die woorde van John en Charles 
Wesley: Geestelike ritmes is eenvoudig “genade-middels” – praktiese maniere waarop God 
se genade in ons lewens vloei. 

1. Deel met mekaar die ervaringe van jou week deur refleksie
•	 Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, lewe 

gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 
•	 Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weerstand 

in jou binnewêreld veroorsaak?
•	 Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

2. Lees as groep die skrifgedeelte. Let op watter woord of frase of beeld jou aandag 
trek en deel dit met die groep.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.En 
nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword.
Matt. 4:1-2 (AOV)

3. Vrae/oefening vir bespreking:

1. Wanneer was die eerste keer wat jy in kontak gekom het met die geloofsoefening 
van vas?

2. Is daar iets wat jy opgegee of opgeneem het vir die Lent-reis?
3. Hoe was jou verhouding met God, ander en jouself anders/dieselfde nadat jy 

anders met jou eetgewoontes, tegnologie, ontspanningstyd en inkopies die week 
gewerk het?

Volgende week is Heilige Week. Verbind om daagliks met jou groep die Klipkerkbelewenis 
by te woon tydens Heilige Week. Maak ook ‘n tyd vas om as 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?

V A S T E  I N  D I E  W I L D E R N I S
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