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T E K S T E  V I R  E L K E  W E E K  
 

DIE TEKS IN BOLD IS DIE FOKUSTEKS VIR ELKE WEEK. KLEINGROEPE KAN 
EGTER SELF KIES WATSE TEKS HUL SAAM WIL LEES ELKE WEEK. 

Datum Tekste Tema van elke teks 

1 Maart 2020 

Eerste Sondag 
in Lydenstyd 

 

Genesis 2:15-17; 
3:1-7 

Adam en Eva kom versoeking teen 

Psalm 32 Verlange om vry te wees van sonde 

Romeine 5:12-19 Genade is meer as sonde 

Matteus 4:1-11 Die Satan versoek Jesus 

8 Maart 2020 

Tweede 
Sondag in 
Lydenstyd 

 

Genesis 12:1-4a Abram trek op grond van die belofte 

Psalm 121 God beskerm die reisiger 

Romeine 4:1-5, 13-
17 

Vryspraak word in geloof ontvang, nie 
deur wetsgehoorsaamheid nie 

Johannes 3:1-17 Geboorte deur die Gees 

15 Maart 2020 

Derde Sondag 
in Lydenstyd 

 

Eksodus 17:1-7 Water uit die rots bring kalmte 

Psalm 95 
Erken God se grootheid en moenie 
opstandig wees nie 

Romeine 5:1-11 
Christus se dood bring versoening 
teweeg 

Johannes 4:5-42 
Water vir die Samaritaanse vrou is Jesus 
se kos 

22 Maart 2020 

Vierde Sondag 
in Lydenstyd 

 

1 Samuel 16:1-13 Dawid as koning gesalf 

Psalm 23 Die Here is my  Herder 

Efesiërs 5:8-14 Leef nou as mense van die Lig 

Johannes 9:1-41 
ŉ Blindgeborene word genees maar uit 
die Joodse sinagoge verban 
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29 Maart 2020 

Vyfde Sondag 
in Lydenstyd 

 

Esegiël 37:1-14 
Die Gees van God maak doodsbeendere 
lewend 

Psalm 130 Ek wag op die Here wat altyd vergewe 

Romeine 8:6-11 
Sonder die Gees van God leef niemand 
werklik nie 

Johannes 11:1-45 Jesus roep Lazarus uit die graf terug 

5 April 2020 

Sesde Sondag 
in Lydenstyd - 
Feesdiens 

 

Matteus 21:1-11 
(Palms) 

Jesus gaan Jerusalem op ŉ donkie binne 

Psalm 118:1-2, 19-
29 

Prys Hom wat in die Naam van die Here 
kom 

Matteus 26:14-27:46 
(Passie) 

Die verhaal van verraad tot die kruis 

Jesaja 50:4-9a 
Gewillige onderwerping aan liggaamlike 
leed 

Psalm 31:9-16 Mens vind berusting in God se goedheid 

Filippense 2:5-11 Wees onderdanig en nederig soos Jesus  
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W e l k o m  i n  L y d e n s t y d  
 

Hierdie paar blaaie wil u uitnooi om in lydenstyd hoop te skep deur te fokus op God 

in gebed. Daar is ses verskillende en uiteenlopende gebedsoefeninge om tydens die 

ses weke van lydenstyd in te oefen. Daarmee saam is die leesrooster tekste vir 

lydenstyd aangedui, en riglyne vir kleingroepe om saam hierdie tekste te lees.  Mag 

u die nabyheid van God tydens lydenstyd beleef.   

 

L y d e n s t y d :  H o o p  v a n u i t  W a n h o o p  
 
 
Lydenstyd is die veertig-dae tydperk voor Pase. In  die groot Christelike tradisies van 

die Ooste en Weste het dit praktyk geword om vir Paasfees voor te berei. Paasfees 

word immers as die oudste en mees sentrale Christelike Fees erken. 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. 

Dit is nuttig om te onthou dat hierdie tydperk in die noordelike halfrond in lente 

(vandaar die Engelse term “Lent”) val. Dit val dus saam met voorbereidings vir die 

somer se werksaamhede. In die suidelike halfrond sal die klem (meer gepas!?) op 

afsluiting en oorgang na die winter van die lewe val. Om geestelik meer na Christus 

te groei, het ons spesifieke tye en geleenthede nodig om ons vir die Heilige Gees 

oop te stel wat ons deurentyd wil omvorm. 

Dit is algemene gebruik om vaste spirituele dissiplines tydens lydenstyd te handhaaf.  

Die bekendste is vas (van verskeie luukshede), gebed en aalmoese.  Die oogmerk 

van sulke dissiplines is om ruimtes binne daaglikse programme en in mens se 

binnewêreld van gedagtes en emosies te maak waarbinne die fokus kan skuif van ŉ 

onnadenkende lewenswyse na ŉ gefokusde tyd van selfkennis en gemeenskap met 
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God en ander. Binne die innerlike ruimtes word mens met jou eie aard, vervreemding 

van lewe en vreesagtigheid gekonfronteer terwyl die deur na liefde en lewensin 

oopgaan.  

  
 

H O E  O N T M O E T  E K  V I R  G O D  I N  D I E  B Y B E L ?   
 

Die doel van God se woord is gesprek en 

ontmoeting met ons. Die doel van Bybellees kan 

daarom niks anders wees nie as om die Here Jesus 

persoonlik te ontmoet en Hom toe te laat om deur 

die werking van die Heilige Gees ons lewe te 

verander volgens sy wil. Hier is ’n praktiese en 

dinamiese metode wat ons hiermee kan help! 

 

Dit is ’n manier om die Bybel toe te laat om te wees wat God bedoel het dit moet 

wees: ’n middel waardeur ons Hom ontmoet. Die Bybel is nie net ’n boek vol 

inligting oor God of God se wil nie. Die Bybel is God se woord (Woord) aan ons.  
 

1. LEES: Kies ’n teksgedeelte om te lees – verkieslik nie te lank nie. Lees dit 

stadig en met verwagting twee of drie keer deur. Probeer woorde of frases 

identifiseer wat jou aanraak, jou hart tref, jou ontstel, ens.  

2. MEDITEER (NADINK): Mediteer nou oor die woorde of frases wat jou geraak 

het. Staan daarby stil so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag 

behou. Daarna kan jy eenvoudig aanbeweeg na ’n volgende woord of frase of 

teruggaan na die lees van die teks.  

3. BID: In hierdie fase reageer jy eenvoudig, vanuit jou refleksie oor die Woord, 

met jou hart op God. Dis ’n spontane respons waardeur jy openlik met God 

praat oor die dinge wat jou geraak het in die teks, oor emosies, gedagtes en 

gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het. 

4. RUS (LEEF): Word nou eenvoudig stil in God se teenwoordigheid en luister. 
Laat God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met 
jou, sy roeping. Hoe wil Hy hê moet hierdie teks lewe kry in jou? Waar die 
behoefte ontstaan, reageer in gebed en kom weer terug na rus.
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Hierdie metode moet nie gesien of hanteer word as ’n reglynige proses waar elke 

volgende stap altyd en presies op die voorafgaande een volg nie. Dit is eerder soos 

’n spiraal waar al vier elemente heeltyd teenwoordig is en in verskillende volgordes 

’n rol speel. Die belangrike punt is dat al vier elemente heeltyd ’n rol moet speel en 

dat nie een in isolasie van die ander beoefen moet word nie. ’n Mens kan dit as 

individu beoefen of as groep saam doen. 

 

R I G L Y N E  O M  S T I L  T E  W O R D  
 

Maak ’n keuse vir ’n bepaalde tyd in jou dag om stil te word met die tekste van die 
week. Merk dit in jou dagboek soos enige ander afspraak. 20-30 minute is genoeg 
tyd.  

 
Dit help ’n mens indien jy elke keer op dieselfde plek en dieselfde tyd stil word. Dit 
help jou met die oorgang van besig en gejaagd wees na stilword en luister. Kry 
dus vir jou ’n stil plek waar jy nie sommer gepla sal word nie – sit jou selfoon af, 
ens.  
 
Kry vir jou ’n oorgangsritueel wat jou help om stil te word: dit kan byvoorbeeld 
wees om elke keer ’n kers aan te steek, deur musiek wat jou rustig maak, ens. 
Gebruik die metode wat die beste vir jou werk.  
 
Sit gemaklik, sodat jou liggaam ontspanne en oop kan voel. Wees bewus van jou 
spanning, vrae, vreugdes, ens. Neem soveel tyd as nodig om stil te word.  
 
Dit help soms om bewus te word van jou asemhaling. Soos jy inasem, raak bewus 
van God se Gees in jou en soos jy uitblaas, laat gaan alles wat jou bekommer en 
gee dit vir God.  
 
Probeer om jou gedagtes vir ’n oomblik “eenkant te sit” en jou verwagting en 
fokus op ’n ontmoeting met God te plaas.  
 
Neem soveel tyd as wat nodig is totdat jy voel dat jy rustig is en gereed is om te 
begin met die lees van en luister na God se Woord.  
 
Dit mag aanvanklik vir jou moeilik wees om stil te word en dit mag selfs kunsmatig 
voel. Gebruik tyd en oefen dit in om so stil te word.  
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R I G L Y N E  V I R  E L K E  W E E K :  

 
1 .  K L E I N G R O E P E / F A M I L I E G R O E P E :  

 
Die volgende riglyne is daarop gemik om die Bybel saam te lees en saam in gesprek 

te wees met God. Ons lees nie die teks met die oog daarop om die regte antwoord 

te vind nie. Niemand is die kenner nie, en niemand gee advies nie. Die fokus is eerder 

op wat met ons gebeur wanneer ons saam die teks lees. Almal deel net dit wat hulle 

wil, vrylik.  

 
Riglyne vir fasiliteerder/kleingroepleier: 

1.  Begin met 'n paar oomblikke van stilte.  

2.  Nooi een persoon om die skrifgedeelte stadig, hardop te lees.  

3.  Vra lede van die groep om stilweg 'n woord of frase vir hulself te noem wat 

hul aandag getrek het (een minuut).  

4.  Vra elke lid om die woord of frase met die groep te deel. Herinner hulle 

daaraan dat dit belangrik is om kort te wees en om die versoeking te vermy 

om uit te brei, te verduidelik of te onderrig. Daar word met die groep gedeel, 

en nie net met die leier nie. Die fasiliteerder begin om die metode te 

modelleer. Antwoorde kan om die beurt of spontaan gedeel word. 

5.  Nooi 'n ander lid van die groep om die gedeelte weer te lees.  

6.  Vra die groep om 3-5 minute te spandeer en stil te noem / neer te skryf waar 

hierdie gedeelte vandag hul lewens raak.  

7.  Elke persoon deel nou bogenoemde met die begin van “Ek….” (Hier sal dit 

belangrik wees om te beklemtoon dat dit NIE 'n bespreking is nie en dat die 

groep aandagtig luister sonder kommentaar. Die geskenk wat hulle aan 

mekaar bied, is nie bevestiging of gedeelde ervaring nie, maar 'n oplettende 

teenwoordigheid - 'n kommoditeit wat skaars is vandag)  
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8.  Nooi 'n derde persoon om die gedeelte weer te lees.  

9.  Vra elkeen weer om in stilte na te dink / neer te skryf:  

Uit wat ek gehoor en gedeel het, wat wil God hê moet ek hierdie week doen?  

Hoe nooi God my uit om te verander?  

10.  Vra elkeen om bogenoemde te deel, deur te begin met “ek…”.  

11.  Nooi elke persoon by die afsluiting om stil of hardop vir die persoon aan die 

regterkant te bid, met verwysing na wat in # 10 gedeel is. 

 
2 .  S O N D A G  E R E D I E N S :  

 
Hier is drie vrae om oor na te dink na elke erediens:  
 

• Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 

afgelope week gehoor het? 

• Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens? 

• Waartoe verbind jy jou die week? 

 
3 .  G E B E D S O E F E N I N G E   
Hieronder is ses gebedsoefeninge. Elke week is daar dus geleentheid om op ‘n 
nuwe of ander oefening te fokus. Dalk is daar net een of twee wat jy vir die duur 
van Lydenstyd wil inoefen.  

• Aand-/oggendgebed 
• Sentreergebed  
• Verwelkomingsgebed  
• Handgebed  
• Inkleurgebed  
• Musiekgebed  
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GEBEDSOEFENINGE VIR LYDENSTYD 
 

1 . VERWELKOMINGSGEBED 
Hierdie  is ‘n gebed van oorgee aan God. Dit is ‘n geloofsgewoonte wat daarop 
gerig is dat jy jouself kan oopstel vir God se teenwoordigheid in jou alledaagse 
lewe. Dit is ‘n gebed van instemming en toestemming, waar ons leer om God se 
stem te ervaar in liggaam, verstand, en gees. Dit help ons om ons 
geestesgewoontes om te draai en om eerder op omstandighede te antwoord as 
te reageer. Dit is nie bloot die aanvaarding van trauma, mishandeling of 
onderdrukking nie, maar eerder ons gevoelens oor dit wat met ons gebeur of 
aan ons gedoen is, en hoe ons dit hanteer. Daarom help en bemagtig dit ons om 
in liefde, vryheid en met kreatiwiteit in gebed te tree.  
1. Erken wat jy voel, dit wat jou gedagtes vul, watse pyn of ongemak in jou lyf 

sit.  
2. Raak stil vir ‘n paar minute.   
3. Bid: 

Met hierdie gebed stel ek myself oop.  

Ek verwelkom alles wat ek op hierdie oomblik voel, dink en ervaar 

Want ek weet dit is deel van my genesing.  

Ek verwelkom my gevoel van _____________ 

Ek verwelkom alle gedagtes, gevoelens en emosies, 

alle mense, situasies en omstandighede wat nou vir my belangrik is  

En ek laat gaan van my behoefte om myself te verdedig en veilig te voel 

Ek laat gaan van my behoefte om deur ander aanvaar te word 

Ek laat gaan van my behoefte om beheer te hê 

Ek laat gaan van my behoefte om verandering te bring aan my omstandighede, 

my toestand, myself of aan ander  

Ek bring dit alles voor U 
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Ek is oop – vir liefde, vir U teenwoordigheid,  

en vir U genesing en genade wat in en deur my vloei.  

4. Sit met die emosie, gevoel of gedagte wat swaar op jou hart lê 
5. Laat jouself toe om dit nie net te oordink nie, maar te voel. Wees empaties 

met jouself. Weerhou jouself daarvan om iemand te blameer vir wat jy voel. 
Verwelkom die hartseer/woede/pyn/seer/frustrasie 

6. Laat gaan van enige poging – gedagtes, gevoelens, behoeftes en begeertes 
– om wat jy voel teen te werk, of om iemand of iets anders verantwoordelik 
te maak daarvoor.  

7. Verwelkom God se liefde en genade, en laat toe dat dit deur jou vloei  
 

K o m  l e e r  o o r  h i e r d i e  g e b e d  e n  e r v a a r  d i t  s a a m :  
5  M a a r t  1 9 : 0 0  

 
2 . A A N D - / O G G E N D G E B E D  

 
Þ Neem ’n paar oomblikke om stil te word in die Here se teenwoordigheid.  

Þ Dink na oor jou dag se gebeure. Laat die dag soos ’n film voor jou afspeel… 

Þ Waar het jy vandag/gister iets gesien/beleef van die teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

Þ In watter gebeure het jy vandag gesukkel om die teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

Þ Praat met die Here oor jou ervarings van die dag (aand), of verwagtinge van 

die dag wat voorlê (oggend). 

Þ Rus vir ’n oomblik sonder woorde in die Here se teenwoordigheid. 

Þ Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring 

 
K o m  l e e r  o o r  h i e r d i e  g e b e d  e n  e r v a a r  d i t  s a a m :  

1 2  M a a r t  1 9 : 0 0  
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3 . S E N T R E E R G E B E D  

 

Die Sentreergebed (ook bekend as fokusgebed – in Engels: centering prayer)) is nie 

iets nuuts nie, maar vorm deel van die oeroue Christelike kontemplatiewe 

gebedstradisie. 
 

1. Kies ‘n gewyde woord as simbool van u voornemens om tot God se 

teenwoordigheid en handeling in u toe te stem.  

2. Sit in ‘n gemaklike posisie met toe oë, raak stil en begin om die gewyde woord 

as simbool van u inwilliging/toestemming tot God se teenwoordigheid en 

handeling in u te gebruik. 

3. Sodra u van gedagtes bewus word, keer u sagkens, sonder enige dwang, terug 

na u gewyde woord. Wees versigtig dat u nie u gemoed ontstem deur 

hardhandig alle gedagtes uit u hoof te probeer dwing nie. Laat eerder die 

gedagtes gaan, m.a.w. moenie aan die gedagtes wat opkom vasklou nie en 

gebruik u gewyde woord as ‘n tipe verdediging wat verhoed dat willekeurige 

gedagtes ‘n vashouplek op u verstand/gemoed kry. 

4. Bly aan die einde van die gebedstyd vir ‘n paar minute met geslote oë sit soos 

u, weereens sagkens, terugkeer na ons gebroke wêreld. 

 

PRAKTIESE WENKE 

1. Die minimum tydsduur vir hierdie gebed is ongeveer twintig minute. Twee 

gebedstye daagliks word aanbeveel; een so vroeg moontlik soggens en een in 

die namiddag of vroeë aand. 

2. ‘n Tydtoestel kan gebruik word om die einde van die gebedstyd aan te dui – 

maak egter seker dat dit nie té steurend op ‘n mens se gehoor inwerk of té 

hard lui wanneer dit afgaan nie. 

3. ‘n Mens ervaar die hoofeffekte van Sentreergebed nie tydens die gebed self 

nie – dit is later tydens ‘n mens se daaglikse lewe dat dié gebed begin vrugte 

dra. 
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Kyk gerus op Google Play of Apple App Store vir die CENTERING PRAYER 

toepassing/application 
 

K o m  l e e r  o o r  h i e r d i e  g e b e d  e n  e r v a a r  d i t  s a a m :  
1 9  M a a r t  1 9 : 0 0  

 
4 . H A N D G E B E D  

 
Hierdie gebed kan jou help om te fokus op verskillende elemente van gebed – 

voorbidding, skuldbelydenis, danksegging, aanbidding en pleitgebede.    

1. Duim – Aanbidding. Draai na die Here in 

aanbidding – veral oor wie God is vir jou.  

2. Wysvinger – Danksegging. Sê dankie vir wat die 

Here mee besig is in jou lewe, en vir ander 

3. Middelvinger – Skuldbelydenis. Wat is dit wat jy 

dalk moet bely voor God? Waar is daar skeiding 

tussen jou God? 

4. Ringvinger – Voorbidding. Bid vir ander. Elke 

Donderdag stuur die gebedsaksie die gebedsversoeke van Parke Gemeente 

uit. Gebruik dit as riglyn.  

5. Pinkie – Pleitgebed. Vra vir God vir wat jy nodig het vandag.  
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5 .  I N K L E U R G E B E D  
 

Gebruik die volgende patroon om tyd te spandeer met God deur in te kleur. Soms 

dink ons inkleur is net vir kinders, tog kan dit ‘n baie ontspanne en kreatiewe manier 

wees om tyd voor God te spandeer. In die gejaag van die lewe kan dit jou help om 

te fokus op een ding en tot rus te kom. 
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6 .  M U S I E K G E B E D  
 
‘n Maklike manier om te ontspan is om na musiek te luister. Musiek wat ons kalm 

laat voel en toelaat om te reflekteer kan ons help om te ontsnap uit die besigheid 

en geraas van die lewe. Kies musiek wat vir jou óf laat rus, óf nader trek aan God.  

 

1. Kies ‘n stil plek en raak vir ‘n paar minute stil. Fokus daarop om gemaklik te 

sit. Gebruik jou asemhaling om tot rus te kom.  

2. Luister na ‘n lied/musiek wat jou in aanraking bring met God. Fokus op die 

verskillende elemente van die musiek – die beweging, die woorde of beelde 

en let op watter emosies en gevoel dit aanwakker in jou lyf. Kies een element 

om op te fokus.  

3. Soos die lied/musiek tot ‘n einde kom, bly fokus op die woord, gevoel, of 

boodskap wat die sterkste vir jou na vore gekom het tydens die luister van die 

musiek. Erken en verwelkom dit. Sit vir ‘n oomblik in stilte.  

4. Speel die lied/musiek ‘n tweede keer. Let op watter gedagtes, herinneringe 

of beelde dit by jou oproep. Gesels met God daaroor.  

5. Speel die lied/musiek nou ‘n derde keer deur. Waarheen voel jy uitgenooi? 

Hoe praat God met jou deur die lied/musiek? Waarvoor wil jy ‘ja’ sê? Gesels 

met God daaroor.  

6. Spandeer nog ‘n paar oomblikke in stilte, terwyl jy net bewus is van God se 

teenwoordigheid.   
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N O T A S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kantoor ure:  
Son 09:30 tot 10:30   

Maan > Don 08:00 tot 18:00  
Vry 08:00 tot 14:00 

Kerkkantoor adres: Kiplingstraat 59, Zoo Park, Kraaifontein, 7570 
Tel: 021 988 5340 

Faks: 021 988 9714 
Epos: kantoor@parke.co.za 

Posadres: Posbus 716, Cape Gate, 7562 
 

   
CHARL STANDER | 084 234 1155 

LOUIS VAN DER RIET | 072 688 0448 
STEYN MCCARTHY (bejaardebediening) | 073 430 3979 

CHRIS GROENEWALD (jeugwerker) | 084 627 3660 
 

Gebedsversoeke: gebed@parke.co.za 

@ngkparke | www.parke.co.za  
 

 
 


