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Liewe Gemeentelid,
Ons leef nou in ingrypende omstandighede en tye – tye en omstandighede wat elkeen van ons op ‘n unieke manier
raak, en spanning en bekommernis in ons elkeen se harte veroorsaak. Ons ritmes is gebreek en ons roetine is uit plek.
Maar saam met die verwarring wat hierdie tye bring, bring dit ook die mooiste geleenthede. In ons “gewone”
lewens jaag ons van plek tot plek en ons hardloop verby onsself en verby mekaar. En dis juis hierin wat hierdie
omstandighede die mooiste geleenthede bring – dit bring die geleentheid om meer as normaalweg by mekaar uit te
kom. Die geleentheid om saam stil te word. En daarom hierdie Huisgodsdiens-boekie. Hierdie boekie skep vir gesinne
en individue die geleentheid om in hierdie Groot Lydensweek, saam in die voetspore van Jesus te stap tot by die
kruis en die oop graf. Daar is vir elke dag, van Palmsondag tot Opstandingsondag, geleentheid en hulpmiddels vir
huisgodsdiens, en ook aktiwiteite vir jonk en oud om die boodskap van die huisgodsdiens in te skerp.

ELKE DAG SE OORDENKING WORD INGEDEEL VOLGENS VIER AFDELINGS:
Agtergrond vir voorganger
Die gedeelte begin met ‘n kort stukkie agtergrond vir die voorganger in die gesin. Die ideaal is om hierdie kort
gedeelte as agtergrond, reeds deur te lees voor die huisgodsdiens begin. Dit skep die prentjie van wat op daardie
dag in die geskiedenis gebeur het, en gee ook soms sekere belangrike riglyne en voorbereidings deur.

rus
Daarna volg die gedeelte, genaamd rus. Dit bied geleentheid vir gesinne om bymekaar uit te kom, en om die
huisgodsdiens te begin deur stil te word. Hier is daar ook elke dag die geleentheid om kerse aan te steek – ons begin
op Palmsondag met ses kerse, en aan die einde van elke huisgodsdiens (in die afdeling, “leef”) blaas ons een kers dood,
om te simboliseer dat ons al nader beweeg aan die kruis en die dood van Jesus. Teen Goeie Vrydag sal geen kerse
meer brand nie. En so ook op Stil Saterdag, maar op Opstandingsondag begin ons weer deur al die kerse aan te
steek om te wys op die Opstanding en Lig wat deurgebreek het. Dis belangrik om steeds vir elke dag al ses die kerse
uitgepak te hou, selfs al word daar net enkeles aangesteek, omdat dit die vordering tot by die kruis simboliseer.

hoor
Na rus, volg die gedeelte, hoor. Hier lees ons die dag se bybelgedeelte en ons dink en praat saam oor die betekenis
hiervan. Gesinne met kleiner kinders kan gerus die Bybelgedeeltes uit ‘n Kinderbybel lees, of op ‘n dramatiese manier
vertel dat dit op die kinders ook ‘n blywende indruk maak.

leef
By die afdeling hierna, leef, sluit ons af deur een kers dood te blaas soos hierbo beskryf, en daar is ook vir elke dag
spesifieke aktiwiteite om die boodskap van die dag in te skerp. Navorsing wys dat kinders, maar ook volwassenes,
werklik betekenis uit iets put wanneer sintuie ingespan word. Hierdie gedeelte het die doel om die verhaal van
Lydenstyd ook aan die hand van ons sintuie vir ons te versterk.
Hierdie boekie is geskryf om hierdie Lydenstyd, in hierdie uitsonderlike omstandighede, vir gesinne, maar ook individue,
werklik betekenisvol te maak. Gryp hierdie buitengewone geleentheid in hierdie uitsonderlike tyd aan! Mag julle baie
vreugde en groei hieruit kry!
Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God sal by elkeen van julle wees en bly, saam met die
teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewens, elke oomblik van elke dag!

Palmsondag – 5 April
Agtergrond vir voorganger
Op Palmsondag dink ons terug aan Jesus se triomfantlike intog in Jerusalem. Palmsondag dui die begin van die Groot
Lydensweek aan wat eindig by kruisiging en opstanding van Jesus. Jesus kom Jerusalem binne op ‘n donkie om die
mense te laat terugdink aan Sagaria 9:9-10 (lees dit gerus) waar daar staan dat hulle Koning en Redder op ‘n donkie Jerusalem sal binnery. Op hierdie manier wys Jesus vir mense dat dit Hy is wat die Koning en Redder is. Maar die
gebeure van hierdie dag begin ook die konfrontasie tussen Jesus en die Joodse leiers, wat uiteindelik uitgeloop het op
Jesus se kruisiging.

rus
•
•
•

Steek vandag 6 kerse aan
Vat ‘n oomblik en reflekteer oor die week wat verby is: Wat het die week in jou/elkeen van julle se lewe gebeur
waarvoor jy/julle dankbaar is?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed (gesinne wat hierdie Bybelstudie saam doen, kan deur die loop van die
week beurte maak om die gebed te doen – ouers en kinders)

hoor
•
•

Ons lees vandag uit Matteus 21:1-11 – Die intog van Jesus in Jerusalem

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Hierdie groot en heilige week begin met klanke en krete van vreugde uit mense se monde, soos Jesus Jerusalem
binnegaan. Mense het geweet Hy is hulle Redder – selfs al het hulle nog nie heeltemal verstaan presies hoe Jesus
gaan red nie. Maar ons het vandag die volledige prentjie - hoe kan ons in ons lewe anders gaan leef, dat hierdie
selfde vreugde oor Jesus wat ook ons Redder is, in ons lewens sigbaar word?

leef
•
•

Blaas nou een van die 6 kerse dood (vir elke dag nader aan Goeie Vrydag blaas ons nog ‘n kers dood en ons
steek ook een minder aan) en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en saamgesels geleer
het.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur een of meer van die volgende aktiwiteite te doen:
oo Maak Palmkruisies – as jy/julle ‘n palmboom het, pluk ‘n paar blare van hierdie boom en maak palmkrusies (vir
instruksies: https://www.wikihow.com/Make-a-Palm-Frond-Cross)
oo As jy/julle nie ‘n palm het nie, en dit is vir jou moontlik, gaan buitentoe en kry iets groen in die tuin wat jou laat
dink aan die boodskap van Palmsondag, en gaan versier ‘n ruimte in jou huis hiermee.
oo As dit nie vir jou/julle moontlik is om buitentoe te gaan nie, soek iets groen in die huis wat jou/julle hieraan kan
herinner.
oo Daar is ‘n ou kerklike tradisie wat gelowiges aanmoedig om die 40 dae voor Paassondag van iets te vas –
iets op te gee vir die Lydenstyd. Maar 40 dae is baie lank, en nie altyd haalbaar waar kinders betrokke is
nie. ‘n Week is wel, en juis hierdie week wat voorlê, die groot Lydensweek, is betekenisvol genoeg. Dink saam
oor iets wat jy/julle as gesin vir hierdie week kan opgee – vir gesinne met kinders, of vir jou, kan dit dalk iets
soos lekkernye wees, en dan kan julle hierdie vas op Paassondag breek deur lekkernye te geniet en Jesus se
soete oorwinning te vier. As daar Paaseiers in die huis is, probeer om dit te bêre vir volgende Sondag, want
paaseiers is simbolies van nuwe lewe wat deurbreek, en dit is wat ons met die Opstanding vier.
oo Aan die einde van hierdie boekie is daar ‘n oulike inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk.

Heilige Maandag – 6 April
Agtergrond vir voorganger
Vandag dink ons na oor Jesus se reiniging van die tempel. Na Jesus se intog in Jerusalem het Hy en sy dissipels Betanië
toe gegaan om daar te gaan oornag, en die volgende oggend is hulle terug Jerusalem toe om tempel toe te gaan.
En wat Jesus daar sien ontstel Hom so dat Hy tafels begin omgooi en mense uit die tempel jaag. Vir ons klink dit baie
vreemd en na ‘n baie buitengewone optrede van Jesus. Maar hoekom is Jesus so kwaad? Jesus is kwaad omdat dit
wat daar by die tempel gebeur het, mense ontneem om ‘n ontmoeting met God te hê. Anders as wat ons later in die
Nuwe Testament leer, het mense toe nog geglo dat die tempel die plek was waar hulle werklik ‘n ontmoeting met God
beleef, maar nou was daar soveel ander dinge (ook oneerlike dinge) wat by die tempel gebeur het, wat mense sou
keer om hier ‘n ontmoeting met God te beleef. En dan reinig Jesus die tempel (Hy maak die tempel skoon) van alles
wat mense keer om God daar te kan ontmoet.

rus
•
•
•

Ons lees vandag uit Matteus 21:12-17 – Die reiniging van die tempel

Steek vandag net 5 van die 6 kerse aan, maar hou al 6 kerse uitgepak
Vat ‘n oomblik en reflekteer: Watter deel van jou/julle dag vandag was vir jou goed/spesiaal? Waarna sien jy/julle
uit in die week wat voorlê?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed (gesinne wat hierdie Bybelstudie saam doen, kan deur die loop van die
week beurte maak om die gebed te doen – ouers en kinders)

hoor
•
•

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan? En wat leer ons
hieruit?
Wat is daar vandag wat mense keer om by God uit te kom?

leef
•
•

Blaas nou een van die 5 kerse dood en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en
saamgesels geleer het.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur een of meer van die volgende aktiwiteite te doen:
oo In ons eie lewens is daar ook maar ‘n klomp dinge wat ons keer om werklik stil te word voor God en ‘n
ontmoeting met Hom te beleef. Dinge soos te veel aktiwiteite of werk, die televisie, selfone en so meer. Ons
almal het nodig dat Jesus, spreekwoordelik, ook die tempel van ons lewens moet reinig. Maak as individu of
as gesin eerlik ‘n lysie van dinge wat jou/julle in jou/julle gewone lewe ontneem om elke dag stil te word voor
God en ‘n ontmoeting met Hom beleef. Werk ook aan ‘n strategie om julle lewe tot ‘n mate hiervan te reinig –
dit beteken nie dat jy/julle bv. nooit weer televisie mag kyk nie, maar eerder dat julle minder televisie moet kyk
en doelbewus moet tyd maak vir stil word.
oo Hierdie tyd van afsondering bied vir ons die geleentheid van ‘n breuk in die normale roetine, gebruik hierdie
tyd om ‘n nuwe ritme aan te leer en ‘n nuwe roetine te beplan wat gereinig en gesuiwer is van TE besig wees
om ‘n ontmoeting met God te beleef.
oo Aan die einde van hierdie boekie is daar ‘n oulike inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk.

Heilige Dinsdag – 7 April
Agtergrond vir voorganger
Vandag dink ons na oor die gedeeltes waar Jesus se dood beplan word en waar Judas onderneem om vir Jesus te
verraai. Maar tussen hierdie 2 dele lê daar ‘n verhaal wat vir ons iets wys van die oorgawe wat gelowiges ook in
hulle verhouding met God moet hê. Ons lees van ‘n vrou wat Jesus met baie waardevolle reukolie/parfuum salf – in ‘n
ander evangelie sien ons dat hierdie olie 300 silwermuntstukke werd was. In daardie tyd is mense vir ‘n werksweek
(met 6 werksdae) ongeveer 6 silwermuntstukke betaal. Hierdie reukolie wat die vrou oor Jesus se kop uitgegiet het om
Hom te salf, was met ander woorde ongeveer 50 werksweke se betaling werd – byna ‘n hele jaar se inkomste. Met
hierdie mooi daad het sy vir Jesus net die beste gegee, sy het met oorgawe gegee en alles gegee wat sy in staat was
om te gee. Ons lees ook elders dat die reuk van die olie die hele huis gevul het – as julle gemaklik is daarmee, steek
dalk met hierdie huisgodsdiens ‘n kers met ‘n aangename reuk, of wierook aan, sodat hierdie reuk ook julle huis kan vul.
As jy/julle nie so iets het nie, ruik bloot aan iets met ‘n aangename reuk voor jy/julle verder gaan.

rus
•
•
•

Steek vandag net 4 van die 6 kerse aan, maar hou al 6 kerse uitgepak
Vat ‘n oomblik en reflekteer: Watter deel van jou/julle dag vandag was vir jou goed/spesiaal? Op watter manier
was hierdie isolasie tyd sover vir jou/julle as gesin positief?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed (gesinne wat hierdie Bybelstudie saam doen, kan deur die loop van die
week beurte maak om die gebed te doen – ouers en kinders)

hoor
•
•

Ons lees vandag uit Matteus 26:1-16

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Deel hier die gedeelte oor die agtergrond vir die voorganger met mekaar en dink daaroor na. Ons kan by
hierdie vrou ‘n waardevolle les leer. Dink na/gesels saam oor hoe jy/julle in jou/julle elkeen se lewe ook vir Jesus
met dieselfde oorgawe kan dien? Hoe kan jy in jou lewe of by die kerk met meer oorgawe diensbaar wees vir
Jesus?

leef
•
•

Blaas nou een van die 4 kerse dood en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en
saamgesels geleer het.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur die volgende aktiwiteit te doen:

oo

oo
oo
oo

•

Hierdie vrou het met oorgawe haar beste vir Jesus gegee om vir Hom te wys wat Hy vir haar beteken, en wie Hy
vir haar is. Om iets te verstaan van hierdie vrou se mooi hart en gesindheid kan jy/julle vandag uit julle pad gaan om
vandag met oorgawe vir mekaar dinge te doen, of mekaar met oorgawe met dinge te help. Doen moeite om vandag vir
mekaar te sê wat julle vir mekaar beteken en wat julle van mekaar waardeer. As jy vandag alleen by die huis is, maak ‘n
lysie van hoe jy ook op hierdie manier na ander kan uitreik.
Maar doen vandag in die tyd van afsondering ook moeite om met oorgawe na iemand anders toe uit te reik. Stuur ‘n
boodskap of bel iemand en vertel vir hulle wat hulle vir jou beteken.
Maar hierdie vrou se daad moes ook iets van haar gevra het, en haar na buite haar gemaksone gedruk het, so tree
vandag ook uit jou/julle gemaksone en stuur ‘n boodskap of bel iemand wat jy dalk nie normaalweg sou nie, reik ook uit
na die mense wat jy weet vandag alleen by die huis is en wys dat jy vir hulle omgee.
Ouers met kleiner kinders kan gerus ook na hierdie kort videotjie oor die verhaal kyk: https://www.facebook.
com/491887557963273/videos/491405098462210

Aan die einde van hierdie boekie is daar ‘n oulike inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk

Heilige Woensdag – 8 April
Agtergrond vir voorganger
In Jesus se tyd het mense hande én voete gewas voordat hulle geëet het. Die tafels waarby hulle geëet het was baie
laag, en omdat hulle net op kussings gesit en eet het, was hulle voete naby aan die ander mense en naby aan die kos
en daarom was dit nodig om voete ook te was. Maar mense het nie self hulle voete gewas nie, dit was gesien as ‘n
baie slegte en vernederende werk, en so het die heel onbelangrikste van mense, die slawe, hierdie werk gekry. Maar
in hierdie gedeelte wat ons vanaand lees, sien ons dat Jesus kies om self sy dissipels se voete te was. Hy doen dit om
vir die dissipels iets te leer van nederigheid en diensbaarheid teenoor ander

rus
•
•
•

Steek vandag net 3 van die 6 kerse aan, maar hou al 6 kerse uitgepak
Vat ‘n oomblik en reflekteer: Wat was vir jou/julle goed of lekker aan vandag? Wat het hierdie week se
huisgodsdiens sover vir julle beteken?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed

hoor
•
•
•

Ons lees vandag uit Johannes 13:1-17 – Jesus was die voete van sy dissipels

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Om ander se voete te was, was ‘n vernederende werk, en dit is net deur slawe (die mees onbelangrike mense
van die tyd) gedoen. Hoekom dink jy/julle het Jesus dan gekies om sy dissipels se voete te was?
As Jesus mense se voete gewas het, hoe kan ons ook soos Jesus wees? Dink aan praktiese voorbeelde.

leef
•
•

Blaas nou een van die 3 kerse dood en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en
saamgesels geleer het.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur die volgende aktiwiteit te doen:
oo Gebruik ‘n skottel water, seep en ‘n handdoek. Was mekaar se voete of hande en sê so dat julle bereid is om
mekaar te dien en die minste te wees.
oo Indien jy alleen bly, was jou eie hande of voete, en herinner jouself dat jy bereid is om ander te dien, en die
minste te wees.
oo Aan die einde van hierdie boekie is daar ‘n inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk.

Nota: Doen môre vroegerig in die dag huisgodsdiens, want môre bak ons ongesuurde
brood, soos Jesus en die dissipels by die instelling van die Nagmaal sou eet. Daar is ook
kerk môre aand, onthou om in te skakel vir ons Nagmaalsdiens.

Heilige Donderdag – 9 April
Agtergrond vir voorganger
As jy/julle in staat is, sit vir hierdie gesprek op ‘n kombers op die grond, of by ‘n lae tafel op die grond, soos Jesus en
sy dissipels met die instelling van die nagmaal sou doen. Die instelling van die Nagmaal het gebeur op dieselfde tyd
wat die Pasga en die fees van die ongesuurde brood in Jerusalem gevier is. Met hierdie jaarlikse feeste het die volk ‘n
paaslam geslag en ongesuurde brood geëet as herdenking en viering van God wat die volk uit Egipte bevry en gered
het. Dit is betekenisvol dat Jesus juis tydens hierdie fees ook die Nagmaal ingestel het, omdat Hy so wou wys dat
Hyself ook die nuwe lam ter slagting is, wie se bloed gaan vloei, en wie se liggaam soos brood gebreek gaan word,
om God se redding vir mense vir altyd te vervolmaak.

rus
•
•
•

Steek vandag net 2 van die 6 kerse aan, maar hou al 6 kerse uitgepak
Vat ‘n oomblik en reflekteer: Watter deel van jou/julle dag vandag was vir jou betekenisvol/spesiaal?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed

hoor
•
•

Ons lees vandag uit Matteus 26:17-30 en 26:36-56

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Ter voorbereiding van vanaand se Nagmaalsdiens: dink opnuut weer na aan die betekenis van die nagmaal en
wat Jesus met die instelling daarvan vir ons wou sê. Ouers kan ook die geleentheid gebruik om met hulle kinders
die betekenis van die nagmaal te deel.

leef
•
•

Blaas nou een van die 2 kerse dood en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en
saamgesels geleer het.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur die volgende aktiwiteit te doen:
oo Bak ongesuurde brood saam – bak so dat jy/elkeen van julle ‘n broodjie kan eet, en dat daar ‘n broodjie
oorbly vir vanaand se Nagmaalsdiens. Probeer om te gebruik wat by die huis is, sodat julle nie hoef te ry vir
aankope nie.
oo Resep vir ongesuurde brood:
-- Voorverhit oond tot 230 ºC. Smeer ‘n groot bakplaat en stuif met koekmeel.
-- 160 ml yswater
-- 60 ml olyfolie
-- 2 koppies koekmeel
-- Knypie sout
oo Meng die water en olyfolie. Sif meel en sout saam. Gooi meelmengsel geleidelik in vloeistofmengsel en meng
tot stywe deegbal vorm. Meng minstens 5 min. Laat 15 min rus. Knyp 8 tot 10 balletjies deeg af. Rol die deeg
so dun as wat jy kan op meelbestrooide oppervlak. Verf met olyfolie 5-8 min tot gaar en daar ‘n paar bruin
vlekke en blase op is.
oo Aan die einde van hierdie boekie is daar ‘n inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk
Nota: Onthou om later vanaand in te skakel vir ons gesamentlike Nagmaalsdiens, en môre oggend se Goeie
Vrydag erediens. Lees vandag ook solank môre se agtergrond vir die voorganger sodat jy/julle kan beplan vir
wanneer jy/julle môre met huisgodsdiens gaan begin.

Goeie Vrydag – 10 April
Agtergrond vir voorganger
Vandag is Goeie Vrydag – die dag wat ons die kruisiging en lyding van Christus herdenk en waar ons vandag opnuut
nadink aan wat dit vir ons beteken. Volg die gemeente se diens vanoggend en doen die huisgodsdiens so na as
moontlik aan 15:00 – die presiese tyd van Jesus se sterwe.

rus
•
•
•
•

Steek vandag net 1 van die 6 kerse aan, maar hou al 6 kerse uitgepak
Vat ‘n oomblik en reflekteer: Watter ervaring van hierdie week se huisgodsdiens was vir jou/elkeen van julle die
mees spesiale deel?
Hoe het vanoggend se erediens jou geraak?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed

hoor
•
•

Ons lees vandag uit Matteus 27:11-54

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Wat beteken dit vir jou dat Jesus vir jou gesterf het?

leef
•
•

•

•

Blaas nou (so na as moontlik aan 15:00) die laaste kers dood en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit
hierdie gedeelte en saamgesels geleer het.
Gebruik nou hierdie tyd om vir ‘n paar oomblikke in doodse stilte te wees en elkeen self na te dink oor wat Jesus
gedoen het – hierdie stilte duur solank as wat dit vir jou/ in julle gesinsopset moontlik is. Ouers met kleiner kindertjies
kan bv. probeer vir ‘n minuut of twee se stilte, maar andersins kan jy/julle probeer om selfs vir ‘n halfuur of meer net
in doodse stilte te wees. Probeer om in hierdie tyd alle selfone, televisies en so meer een kant te los en net stil te
wees.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur een of meer van die volgende aktiwiteite te doen:
oo Soek in die huis of in die tuin vir items wat jy/julle kan gebruik om ‘n kruis te maak wat julle vandag kan herinner
aan hierdie ingrypende dag – gesinne kan elkeen hulle eie kruis maak, of almal saamwerk om een groot kruis
te maak.
oo Rig julle dag vandag ook so in dat dit ‘n rustige na-dink dag is, luister geestelike musiek, kyk ‘n fliek ook die
kruisiging, gesels saam oor die invloed van hierdie groot dag in die geskiedenis.
Aan die einde van hierdie boekie is daar ‘n inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk.

Stil Saterdag – 11 April
Agtergrond vir voorganger
Op Stil Saterdag dink ons aan Jesus wat in die graf is en daarom is dit ‘n dag van stille afwagting. Maar vandag,
anders as die eerste volgelinge van Jesus op Stil Saterdag, het ons die vol prentjie, en ons weet wat more gaan
gebeur, daarom is hierdie Stil Saterdag se afwagting nie sonder passie en vreugde en opwinding nie. Vandag dink
ons na aan Jesus in die graf, maar ons berei onsself ook met vreugdevolle afwagting voor vir die fees van Jesus se
oorwinning oor en opstanding uit die dood.

rus
•
•
•

Vandag word geen kerse aangesteek nie, maar hou al 6 kerse uitgepak. Vandag is ‘n dag van afwagting waar ons
wag vir die lig om weer deur te breek met Jesus se opstanding. En in die afwesigheid van die kerse se lig deel ons
in hierdie afwagting vir die lig om weer te deur te breek.
Vat ‘n oomblik en reflekteer: Hoe gaan dit vandag met jou/julle? En dink/vertel meer oor hoekom dit so gaan?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed

hoor
•
•

Ons lees vandag uit Matteus 27:57-66

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Plaas jouself in die skoene van Jesus se eerste volgelinge: hoe dink jy/julle het hulle vandag op hierdie stil Saterdag
gevoel – hierdie eerste dag sonder Jesus? (Onthou, hulle het nog nie seker geweet dat Hy gaan opstaan nie –
Jesus het dit genoem, maar hulle het nog nie heeltemal verstaan nie).

leef
•
•

•

Anders as die dissipels weet ons vandag wat gaan gebeur – ons weet dat Jesus ons Verlosser is, omdat Hy ook
oorwinnaar oor die dood is. Ons weet dat Hy gaan opstaan, en daarom is vandag vir ons ‘n dag van afwagting,
van uitsien en vreugde. En ons moet ook hierdie dag so deurbring.
Maak vandag ‘n dag van afwagting en uitsien deur vir ‘n fees more op Opstandingsondag te beplan en voor te
berei:
oo Jy/elkeen van julle kry die verantwoordelikheid om ‘n sekere deel van die huis/tafel mooi te versier sodat Jesus
se opstanding more behoorlik as ‘n fees gevier kan word.
oo Werk ‘n spyskaart uit vir ‘n feestelike ete more op Opstandingsondag – en beplan hoe jy/julle almal saam
more na kerk ‘n lekker “brunch” of middagete gaan maak. As jy/julle as gesin besluit het om vir hierdie week
lekkernye op te gee, kan julle ook vir more ‘n lekker nagereg te beplan. MAAR Hier is ‘n uitdaging: Probeer om
NET kos te gebruik wat reeds in julle huis is sodat julle nie hoef te ry en julle huise te verlaat nie.
Moet nog geen kerse aansteek nie (want ons is nog in afwagting vir die deurbreek van die lig met Jesus se
opstanding) en sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en saamgesels geleer het.

Nota: Die voorganger kan solank môre se agtergrond lees om kennis te neem van ‘n paar rituele wat kerke reg
oor die wêreld gewoonlik op Paassondag/Opstandingsondag doen. Dan kan jy/julle as gesin saam besluit watter
hiervan julle môre sal wil doen. Onthou, môre oggend vier ons die Opstanding ook met ‘n erediens!

Opstandingsondag – 12 April
Agtergrond vir voorganger
DIE HERE LEEF, HY HET OPGESTAAN! Vandag vier gelowiges oor die wêreld die opstanding van ons Here Jesus.
Deur die eeue het daar verskillende rituele/tradisies vir hierdie dag ontstaan – kyk gerus deur die volgende paar, en
besluit saam watter julle vandag saam met gelowiges oor die wêreld wil doen om die Opstanding te vier:
1) Maak almal vroegoggend wakker, sodat julle die son kan sien opkom (die lig kan sien deurbreek) en so Jesus se
opstanding begin vier – hierdie is ‘n gebruik wat baie gelowiges regoor die wêreld doen.
2) Groet mekaar vanoggend met die tradisionele Paassondag groet: “Die Heer het opgestaan!” en die ander persoon
antwoord: “Die Heer het waarlik opgestaan!” (As jy alleen is vanoggend, en jy wil steeds hieraan deelneem, sê hierdie
woorde vanoggend as ‘n geloofsbelydenis: “Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan!”)
3) Tradisioneel luister gelowiges en kerke oor die wêreld vanoggend na die Halleluja-koor uit die komponis, Handel, se
musiekstuk, Messias. Tradisioneel staan ‘n mens vir die aanhoor van die lied. Julle kan julle dag begin deur vanoggend
ook hierna te luister – luister dit hier: https://www.youtube.com/watch?v=VI6dsMeABpU
4) Maak ‘n punt daarvan om vanoggend by die erediens in te skakel sodat julle gesin ook saam met die groter
geloofsfamilie van die gemeente die Opstanding kan vier.

rus
•
•
•

Steek vandag al ses die kerse aan – die Here het opgestaan, die lig het deurgebreek!
Vat ‘n oomblik en reflekteer oor die afgelope week: Wat het dit vir jou/julle beteken om in hierdie Groot
Lydensweek in Jesus se voetspore tot by die kruis te stap en hierdie laaste gebeure van die laaste week in sy lewe
op hierdie manier te beleef?
Begin hierdie huisgodsdiens met ‘n gebed.

hoor
•
•
•

(voorstel: hierdie huisgodsdiens kan vandag ook aan tafel gebeur wanneer jy/ julle almal saam
eet aan die ete wat julle gister beplan het):

Ons lees vandag uit Matteus 28:1-20

Gesels saam oor hierdie gedeelte: Wat in hierdie gedeelte het vir jou/elkeen van julle uitgestaan?
Vertel vir mekaar/dink na oor wat dit vir jou beteken om te weet Jesus leef, Hy het die dood oorwin? En wat
beteken dit vir jou om ‘n kind van God te wees?
Hoe kan jy/julle die opstanding prakties in jou/julle lewe leef?

leef
•
•

•

Terwyl al die kerse brand sluit af deur saam te bid oor wat jy/julle uit hierdie gedeelte en saamgesels geleer het.
Maak die boodskap verder jou/julle eie deur een of meer van die volgende aktiwiteite te doen:
oo Vier die fees wat jy/julle gister beplan het, met die mooi versierde tafel/huis en die ete met slegs die
bestanddele wat julle in die huis gehad het.
oo Indien jy/julle wel iets opgegee het vir hierdie week/die volle Lydenstyd, dink na/gesels saam oor jou/julle
ervaring hiervan?
oo Die Kerkhervormer, Martin Luther, het die gebruik gehad om elke jaar op Paassondag met bordkryt teen sy
muur in groot letters te skryf: VIVIT! Dit is die Latyn vir “Hy leef!”. Jy/julle kan vandag hierdie tradisie voortsit
deur by julle voordeur of buitehek hierdie selfde woorde (Afrikaans/Latyn) te skryf of te plak sodat jy/julle en
die mense van die omgewing (wat julle huis kan sien, of wat dalk wel vandag die huis verlaat en ry) gereeld
daaraan herinner kan word dat Jesus opgestaan het, en dat julle die opstanding moet leef!
oo As jy/julle vandag Paaseiers eet, dink daaroor dat dit ons simbolies herinner aan ‘n eier wat die simbool van
nuwe lewe is. Soos Jesus se opstanding ook nuwe lewe gebring het.
Gesinne met kleiner kinders kan gerus ook hierdie kort video kyk: https://www.facebook.com/491887557963273/
videos/2142506892706228. Aan die einde boekie is daar ‘n oulike inkleurprent om vir kleiner kinders uit te druk.

Inkleurprente vir kleiner kinders:
Palmsondag – Die intog in Jerusalem
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