Inleiding
Geliefdes, dit is ‘n groot voorreg om in hierdie Lydenstyd terug te dink aan wat die Kruis
van Jesus Christus vir ons elkeen beteken. Vind hieronder ‘n voorbeeld, vir u as lidmaat of
vir u as gesinne, om weereens die erns van hierdie tyd vir ons as gelowiges te ervaar en
beleef.
Dit is ‘n spesiale tyd en van elkeen van ons word verwag om daarvan te getuig in ons lewe
elke dag. God het Sy Seun aan ons gegee, sodat ons gered kan word van die sonde.
Nou mag u en ek leef met die vaste hoop en vertroue dat die dood oorwin is!
Donderdag
Jesus se laaste Paasmaaltyd.
In Matteus 26:17 lees ons dat die dissipels na Jesus toe gekom het met ´n vraag: “Waar
wil U hê moet ons gaan regmaak vir U om die paasmaaltyd te eet.”
Daarna lees ons dat hulle die paasmaaltyd in ´n groot bo-vertrek voorberei het. Hierdie
was ‘n belangrike maaltyd, want tydens die maaltyd wys Jesus sy verraaier aan en stel die
Nagmaal in.
Oor die maaltyd self lees ons nie veel nie. Ons weet daar was brood en wyn en dat
lofsange gesing is. Na hulle klaar was met die maaltyd gaan hulle na Getsémané waar
Jesus gevange geneem is.
Uit hierdie kort stukkie is dit duidelik dat die Paasmaaltyd ´n spesiale geleentheid was wat
spesiale voorbereiding vereis het. Wat was die oorsprong van hierdie feesmaaltyd?

Ons lees daarvan in Eksodus 12. Die Hebreeuse woord vir Paasfees is

Pesach. In die Ou Afrikaanse Vertating lees ons van “pasga”.

Hierdie fees vier die historiese uittog van die Hebreeuse slawe uit Egiptiese slawerny. Dit
is ook ´n tentefees — die hergeboorte van die grond na die koue winter. Elke huisgesin
moes ´n jaaroud rammetjie slag en die bloed aan die sykante en die bokant van die
deurkosyn van elke huis smeer.

Herinner uself aan daardie aand wat die tiende plaag Egipte getref het — elke
eersgeborene van Egipte sterf. Indien die bloed aan die deurkosyn gesmeer was, deur die
Israeliete, sal die eersgeborene nie sterf nie.

Jesus stel die Nagmaal in die plek van die Pasga in. Die paaslam is nou nie meer nodig
nie, want ons ware Paaslam, Jesus Christus, het vir ons gesterf. Nou herdenk ons die
Nagmaal tot sy gedagtenis en ons word deur die Heilige Gees liggaamlik en geestelik
gevoed.

Hierdie jaar gaan ons die Paasmaaltyd vier. Ons wil u graag aanmoedig om hierdie
jaar vir uself of as gesin ‘n maaltyd voor te berei ter herdenking van die
Paasmaaltyd.
In Johannes 13: 5 lees ons: “Daarna het Hy water in 'n wasskottel gegooi en begin
om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy
omgehad het.”

Die Christelike lewe gaan daaroor - om by Jesus te leer om ‘n dienskneg te wees.
Sentraal aan die Paasmaaltyd, veral wat ons lees in Johannes 13, is die handeling
van Voetewassing. Dit simboliseer beide reiniging en nederigheid.
Ons wil u aanmoedig om, voordat u aan tafel aansit u hande te was. Indien u as
gesin saam deel in die maaltyd kan u mekaar se hande was. Dit simboliseer die
voetewassing van Jesus wat ook die dissipels se voete gewas het.

- Enigiets lam/skaap. Dalk ‘n skaap ribbetjie, ‘n “tjoppie” op die vuur of ‘n skaapboud
in die oond.
- U kan selfs Kerrie-vis of Hoender oorweeg.
- Potjiekos is ook ‘n goeie idee.
- ‘n Vars gebakte brood.
- U kan wyn of vrugtesap of druiwesap of selfs water saam met die ete bedien.
- Swart tafeldoeke kan gebruik word om die somberheid te herdenk.
- Geen soetgoed tydens hierdie maaltyd. Dit herinner ons aan die bittere Kruisweg
van Jesus.

Ek haal graag vir u die volgende aan uit die LIG tydskrif:
Brood
Johannes 6:47-48: “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.
Ek is die brood wat lewe gee.” Lees ook Johannes 6:32-35, 47-58.
Vis
Matteus 4:19: “Hy sê toe vir hulle: ‘Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.’” Lees ook Matteus
4:18-22, Lukas 24:36-49.
Sout en ander geurmiddels
Matteus 5:13a: “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ŉ mens dit weer sout?”
Lamsvleis/Hoender
Johannes 1:29: “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: ‘Dáár is die Lam van God wat die
sonde van die wêreld wegneem!’”
Dink selfs aan die kwartels in die woestyn waarmee God die volk gevoed het.
Lees ook Eksodus 12:3-11, Johannes 1:29, Hebreërs 10:11-18.
Koring/Rys
Johannes 12:24: “Dít verseker Ek julle: As ŉ koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe,
bring hy ŉ groot oes in.”
Die gedagte van manna as kos kom dadelik ook hier in ons elkeen se gedagtes op.

Dit is ‘n voorreg om saam met u gesin of geliefdes te kan wees in hierdie tyd. Maar
ons dink aan elkeen wat nie so bevoorreg is nie. Veral ons lidmate wat alleen is.
Mag u ook ervaar dat die Here u geestelik versorg en dra. Ons sien uit daarna om
weer saam aan die tafel van die Here aan te sit.
Vrydag
Ons herdenk vandag Jesus se kruisiging. Hy wat moes sterf vir die wêreld se
sondes. Ons is uit genade gered en nie uit verdienste nie.
Maak ‘n “ichthus” simbool.
Die vis-simbool, of “ichthus” simbool was die geheime kenteken van die vroeë
dissipels. Hulle het groot vervolging en swaarkry beleef. Die “ichthus” simbool was ‘n
manier om mekaar uit te ken sodat hulle mekaar kon ondersteun. “Ichtus” (ιχθύς) is
‘n Griekse woord wat vis beteken, maar dit is ook ‘n akroniem vir die woorde “Jesus

Christus, Seun van God, Redder”. Teken een op ‘n stukkie papier en bêre dit in u
Bybel.
Saterdag
Die dag na Goeie Vrydag, word Stil Saterdag of “Heilige Saterdag” genoem. Dit is
die laaste dag van die lydenstyd.
Stil Saterdag is ‘n vasdag. Dit is ‘n dag van innerlike stil-word en afsondering. Stil
Saterdag volg nadat Christus se liggaam van die kruis geneem en in die graf
neergelê is.
Toe is alles verby.
Dit is egter nie ‘n tyd om te rou nie. Terugskouend is hierdie dag vir Christene ‘n dag
van afwagting en verwagting. In baie tradisies lees hulle Psalm 118.
Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig: “Aan sy liefde
is daar geen einde nie.” 3 Die huis van Aäron moet getuig: “Aan sy liefde is daar geen einde nie.” 4
Dié wat die Here dien, moet getuig: “Aan sy liefde is daar geen einde nie.” 5 In my nood het ek na die
Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry. 6 Die Here is by my, ek ken geen vrees
nie; wat kan 'n mens aan my doen? 7 Die Here is by my, Hy help my: ek sal neerkyk op dié wat my
haat. 8 Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. 9 Om by die Here te skuil, is
beter as om op hoë mense te vertrou. 10 Nasies het van alle kante af op my afgestorm. In die Naam
van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. 11 Hulle het my omsingel, my van alle kante bestorm. In
die Naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. 12 Hulle het soos bye om my gepak, maar
hulle het verdwyn soos doringtakke in 'n vuur. In die Naam van die Here het ek hulle aanval
afgeslaan. 13 My vyande wou my platloop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp.
14 Die Here is my krag en my beskerming. Dit is Hy wat my gered het! 15 Hoor die gejuig in die laer
van die oorwinnaars: “Die Here doen kragtige dade, 16 die Here triomfeer, die Here doen kragtige
dade!” 17 Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. 18 Die Here het my
swaar gekasty, maar my nie aan die dood oorgegee nie. 19 Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil
ingaan en die Here loof. 20 Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan. 21 Ek
wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het. 22 Die klip wat deur die bouers afgekeur is,
juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. 23 Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in
ons oë! 24 Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees. 25 Red tog,
Here, gee tog voorspoed, Here! 26 Prys hom wat in die Naam van die Here kom! Ons seën julle uit

die huis van die Here. 27 Die Here is God; Hy skenk ons die lewe. Begin die fees! Wuif met takke!
Gaan tot by die horings van die altaar. 28 U is my God, U wil ek loof; my God, u grootheid wil ek
besing. Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.

Sondag
Paassondag is die dag waarop Christene Jesus se opstanding uit die dood vier.
Sonder hierdie dag is ons niks. Ons het Vrydag Jesus se kruisiging herdenk, maar
Jesus se opstanding staan sentraal in elke gelowige se lewe. Jesus het die dood
oorwin.
Maak almal vroegoggend wakker, sodat julle saam die son kan sien opkom en só
Jesus se opstanding kan vier. Lees Matteus 28: 1 – 10 hardop saam.
Die gesinslede kan ook kerse aansteek om besondere momente in die verhaal te
merk en te vier.
Byvoorbeeld:
Eerste kers: Lukas 24: 1 – 12 “Jesus het opgestaan.”
Tweede kers: Johannes 20: 11 – 18 “Jesus verskyn aan Maria Magdalena.”
Derde kers: Handelinge 10: 39 – 43 “Die opstanding lei tot vergifnis.”
Vierde kers: Genesis 1:1-5 en Johannes 8:12 “God skep lig. Christus is die lig wat na
die wêreld gekom het.”
Hier kan ons weereens ‘n maaltyd voorberei om die vreugde te herdenk van ons
Verlosser wat opgestaan het.
- Groente en vrugte of slaaie.
- ‘n Vars gebakte brood.
- U kan wyn of vrugtesap of druiwesap of selfs water saam met die ete bedien.
- Berei ‘n gereg voor. Dalk ‘n Lasagne-gereg of selfs Potjiekos.

- U kan paasbolletjies (“hot-cross buns”) oorweeg. Dalk kan die kinders ‘n hand bysit
en selfs dit bak. Dalk ook roomys en sjokolade-sous. Die soetigheid simboliseer ons
vreugde oor Jesus se opstanding.
- Dek die tafel met wit tafeldoeke en vier saam fees!
Ons glo en vertrou dat u ook in hierdie momente God se liefde en deernis en
genade sal beleef.
10/04/2020 om 08:30 Goeie Vrydag erediens.
12/04/2020 om 08:30 Opstanding Sondag erediens.
Vriendelike groete!
Ds Leon Geel jnr
Dr Gerhard Lindeque

