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Welkom by die Paastriduum: Donderdag tot Sondag 
 

Geagte Berg-en-Dallers, gemeente, vriende –  
 

Hierdie is ‘n spesiale uitgawe van Fokus, die eerste keer op ‘n Donderdag.  Spesiaal, 
omdat dit tyd geword het vir die Paasfees, die dieptepunt van ons Christelike kerkjaar; 
ons gedagtes gaan na Jerusalem.  Uitsonderlik is dit ook vanweë die omstandighede 
wat ons nou beleef; ondenkbaar sewe weke gelede toe ons met Aswoensdag (26 
Februarie) die Lydenstyd ingekom het – hierdie tyd van na binnekeer, van bedreiging 
daarbuite, van onsekerheid oor soveel dinge, van besorgdheid oor geliefdes en ons 
land.  En, dit is ook herfs: ná ‘n ongekende somerreënseisoen sê ons nou saam met 
Van Wyk Louw “die jaar word ryp”, dankbaar verkleur die bome en die veld; “O Heer, 
laat hierdie dae heilig word...”  Ons kom vanaand met al hierdie indrukke en gemengde 
gevoelens as gemeente byeen – nie in ons kerkgebou daar by die sirkel nie, maar 
“verstrooi” elk in sy of haar woning, miskien is jy alleen, miskien is jul as gesin saam, 
twee weke nou al.  Ons verlang na mekaar en ons sien uit daarna om weer sáám te 
kan aanbid; só reik ons gedagtes en gebede na mekaar toe uit... 
 

In die kerkjaar staan hierdie dae bekend as die Paastriduum: Witte Donderdag, die 
dag van voorbereiding en reiniging, die aand die pasgamaal, toe Jesus se worstelgebed 
in die Tuin van Getsémane, die verraad deur Judas Iskariot, die gevangeneming en 
uitmekaarjaag van die dissipels, die verhoor daardie nag deur die Joodse Raad en die 
hoëpriester Kajafas (Mat. 26:17-75).  Dan (Goeie) Vrydag: die verhoor deur Pilatus, die 
skreeuende skare, die spottende soldate, die uittog na Golgota, die kruisiging nege-uur, 
die duisternis twaalfuur, Jesus se laaste asem teen drie-uur, laatmiddag sy weglê in die 
graf (Mat. 27:1-61).  Saterdag word “stil” genoem omdat dit die Sabbat was destyds, die 
dissipels en vroue verslae en in rou, die graf verseël (Mat. 27:62-66).  En dan 
Sondagoggend, die vroue wat na die graf gegaan het en dit oop vind (Mat. 28:1-15).  
Die Paasfeesklokke wat lui!  Ons nooi jou om vanaand deel te word van ‘n liturgie wat 
deurloop na Sondagoggend; drie eredienste wat afbreek én ineenvloei, met die Woord 
en gebed en die sakrament en stilte en wag en Sondagoggend, die lof! 
 

Vanaand se erediens is om nóg ‘n rede uitsonderlik: dit sal die eerste keer wees 
(miskien ook nie weer, só gewigtig is dit vir ons) dat ons in Berg-en-Dal die Nagmaal só 
gaan gedenk – die instelling van die tekens hier in die kerkgebou by ons bekende tafel, 
en die gebruik daarvan deur jou of julle tuis.  Ons het as bestuursraad hieroor opgelees 
en nagedink, en toe besluit dat die vreemde omstandighede waarin ons ons bevind, die 
verlange na die troos van hierdie brood en beker verdiep.  Terselfdertyd beklemtoon 
ons “verstrooiing” vanaand die onvolledigheid van ons tafel en hierdie viering – daar is 
sitplekke leeg.  Ons verlang na die herstel en heling wat sál kom!  Daarom gee ons 
hierdie liturgie om jou te begelei deur Woord, lied en gebed na die tafel wat jy tuis 
voorberei het, en sal daar op die regte oomblik genoeg tyd wees om die brood by jou 
te breek en die beker te deel, te bid en te glo vanaand is dit vir jóu, vir julle... 
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Hartlik welkom by ons erediens vanaand, gelei deur ds. Jan Lubbe en ons orrelis, dr. 
Johan Cromhout.  Die erediens is vooraf opgeneem en dit kan gevolg word via ons 

webblad, op Facebook en op YouTube – die skakel daarheen is per epos en 
whatsapp na alle lidmate uitgestuur. 

 

LITURGIE 
 

Aansteek van die Wydingskers 
 

Wydingslied: Lied 399:1 
 

“Aan die tafel met die Paasmaal, breek die Here self die brood: 

Dis my liggaam, dis vir julle; dink aan My en aan my dood. 

Drink nou almal uit die beker, dis my bloed wat vryspraak bring. 

Só verkondig jul my sterwe, so sal redding wyer kring.” 
 

Votum:  “Ek was bly toe hulle vir my gesê het: 

Kom ons gaan na die huis van die Here toe. 

En nou is ons hier binne-in jou, Jerusalem...” (Psalm 122) 
 

Seëngroet 
 

Wydingslied: Lied 399:2 
 

“In die tuin aan die Olyfberg het die Heer beangs gaan bid 

en geworstel met sy Vader tot sy sweet soos bloed bly drup: 

Vader, neem die lydensbeker, neem dit tog by My verby! 

Tog geskied u wil, o Vader!  My verraaier is naby.” 
 

Skriflesing:  Matteus 26:20-26 en 31-36 
 

Oordenking 
 

Lied by die Tafel:  Lied 303 
 

“Eet die brood, drink die wyn.  Kom na Christus, Hy stil u honger. 

Eet die brood, drink die wyn.  Glo in Hom en Hy les u dors. 
 

Eat this bread, drink this cup; come to Christ and never be hungry. 

Eat this bread, drink this cup; trust in Christ and you will not thirst.” 
 

Herinnering aan die betekenis van die Nagmaal 

By die Nagmaal... 
 

Onthou ons Jesus se woorde (“Doen dit tot my gedagtenis”), sy lyding en sterwe. 

Ontvang ons die waarborg van ons heil (“Dit ís my liggaam, my bloed”), verseker. 

Ontdek ons dat ons aan Hom verbind is en aan mekaar; ons deel één gemeenskap. 
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Sien ons met verwagting uit na die dag van viering by die bruilofsmaal van die Lam. 

Vier ons met gewyde erns én diep vreugde dít wat Christus vir ons gedoen het. 

En dank ons God deur sy Gees vir brood en wyn; wy ons ons lewens aan Hom toe. 
 

Lied by die Tafel:  Lied 303 
 

Tafelgebed:      (na ‘n gebed van Thomas a Kempis) 
 

 “O Heer 

in die eenvoud van my hart, 

met ’n opregte en vaste geloof, 

en op u uitnodiging nader ek tot U, 

vol vertroue en eerbied. 
 

U wil dit so dat ek U ontvang 

en my in liefde met U verenig. 
 

Want hierdie sakrament is genade in my leegheid, 

is heil vir my siel en liggaam, 

is genesing vir geestelike krankheid. 

En daardeur word my verkeerdhede reggestel, 

my drifte beteuel, my versoekings oorwin, 

my geloof bevestig, my hoop bekragtig, 

en my liefde aangevuur en verruim. 
 

In Christus Naam, 

Amen. 
 

Instelling van die Nagmaalstekens 

(Die brood word nou gebreek en die beker gedeel, met die bekende woorde daarmee 

saam: “Neem, eet, dink daaraan en glo dat só sy liggaam gebreek is, tot ’n volkome 

versoening tussen ons en God...”  Nádat die liturg beide tekens ingestel het, sal daar 

genoeg tyd van stilte wees waarin elkeen tuis die brood en beker soos by jou 

voorberei, kan gebruik, dit eet en drink, glo en bid: Christus is daar by julle 

teenwoordig, en nou regdeur ons gemeente in al die huise rondom ons tafels.) 
 

Gedagtenislied: Lied 399:3 
 

“Met ‘n soen word Jesus Christus deur ‘n volgeling verraai; 

nog ‘n volgeling ‘n volgeling verloën Hom voor die haan se derde kraai. 

Sonder volgeling of vriende is die Heer alleen dié nag. 

In die steek gelaat, moes Jesus op sy kruis, sy sterwe wag.” 
 

Skriflesing:  Matteus 26:47-55 
 

Uitdoof van die laaste kerse, stilte en “Bly by my Heer”... 
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Vanaand se liturgie eindig onverwags onaf en onklaar, so voel dit – net soos daardie 

Donderdagnag in die Tuin van Getsémane – en onseker.  Dit herinner aan die laaste 

dag en ure van die lewe van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) wat vandag, presies, 

vyf-en-sewentig jaar gelede tereggestel is.  Eens het Bonhoeffer geskryf: 

“We must be ready to allow ourselves to be interrupted by God.” 
 

Môre-oggend hervat ons dit van hier. 

 

 
Witte Donderdag 2020 

 
Dit is régtig jy,... en vir jóu, sê Christus vanaand weer vir my, vir ons. 

 

“Terwyl hulle eet, sê Hy: ‘Dit verseker Ek julle: Een van julle sal My verraai.’  Hulle was 
baie onthuts, en een na die ander het Hom begin vra: ‘Dit is tog nie ek nie, Here?’...  

Toe sê Judas: ‘Is dit miskien ek, Rabbi?’ Jesus antwoord: ‘Dit is soos jy sê!’” 
(Matteus 26:21-22 en 25). 

 

Die boodskap van Jesus van Nasaret – “Kom tot inkeer, die koninkryk van die hemel is 
hier” (Matteus 4:17) – het wyd weerklink deur daardie drie jaar.  Oor die berghange van 
Galilea en deur die dorpies; op die pad algaande na die suide, na Jerusalem; by die 
tempel in die stad.  ‘n Boodskap wat bedoel was om uit te nooi en in te bring: dit is ‘n 
koninkryk vir kleintjies, vir singende kinders, vir gebrokenes en verstotenes; ‘n ruimte 
van heling, vergifnis en veral barmhartigheid.  Vir hulle wat nie kan sien nie, en in totale 
afhanklikheid roep: “Here, Seun van Dawid, ontferm U oor ons!” (20:33).  Die blydskap 
oor dié boodskap – “die koninkryk van die hemel is hier” – was daardie Sondagoggend 
teen die hang van die Olyfberg af en die stadspoorte in, nie meer te keer: “Hosanna vir 
die Seun van Dawid!” (21:9).  Hulle het só verlang, só gehoop dat die Messias nou hier 
is; dat die Gestuurde van God aangekom het om die bevryding te bring... 
 

Teen Donderdagaand egter, het die gesprek gekrimp na die klein kring rondom die tafel 
in die bokamer van ‘n huis in Jerusalem: Jesus en sy dissipels.  En terwyl hul eet, sê 
Jesus: “Een van julle...” (21:21).  ‘n Koue stilte rondom die tafel.  Matteus skryf dat hul 
onthuts was; dat hul later die aand wéér ontken: nee, nie óns nie (21:35)!  Tot hiertoe 
het Jesus elke keer gewaarsku dat dit die skare sal wees, die priesterhoofde en 
skrifgeleerdes, die heidene wat Hom sal vang en kruisig – maar nou: “Een van júlle...”?!  
Judas het dit gemaak verontwaardig ontken (21:25); Petrus het dit twee keer vasberade 
verwerp (21:33 en 35)!  ‘n Ontstellende Donderdagaand waar Jesus aan die begin én 
aan die einde van die gesprek sê: “Ek verseker julle...” (21:21 en 34). 
 

Die lyding en sterwe van Christus raak my, persoonlik, intens: ja, dit wás jy.  Jóu lewe. 
Nét so ook die brood en beker wat Hy aangegee het, vir my persoonlik: ja, dit ís vir jou. 
 

JL. 

 


