
 
 

NG KERK BERG-EN-DAL 

GROOT LYDENSWEEK 2020 
 

– TER AGTERGROND –  

 

Met Groot Lydensweek – of Heilige Week, soos dit ook in Christelike Kerke regoor die 

wêreld genoem word – nader ons die dieptepunt van wat ons glo, bely en beleef oor die 

menswording van Christus, die Seun van God.  Sy koms na ons wêreld wat ons nog in 

Desember met Advent en Kersfees gedenk het, bereik nou die bestemming, Jerusalem.  

Drie keer het Jesus sy dissipels oor hierdie bestemming en wat daar wag, ingelig – Matteus 

16:21-23, 17:22-23 en 20:17-19.  Dit stuur af op sy lyding, gevangeneming, veroordeling en 

kruisiging, het Jesus gesê... 
 

Groot Lydensweek is die laaste van die sewe weke vóór die Paasnaweek.  Vanjaar, op 26 

Februarie, was dit Aswoensdag en het ons as gemeente die Lydenstyd binnegegaan.  ‘n Tyd 

van tot stilstand kom, na binnekeer, luister, selfondersoek en verootmoediging; ‘n tyd om 

te bid dat God ons sal ontmoet.  Ons het die Evangelie volgens Matteus saam gelees.  En 

toe, onverwags, het die Covid 19-pandemie gekom en ons op ‘n ongekende, vreemde wyse tot 

stilte gebring, verbaas, onseker, en ja, ook bang.  Dit is in dié konteks dat ons in gedagte 

teruggaan na daardie laaste week van Jesus en sy dissipels in Jerusalem.  Dit het begin op 

Palmsondag, die eerste dag van die week – daarvan lees ons in Matteus 21:1-11 en hoe Jesus 

toe na die tempel toe is.  Vers 17 vertel dat Hy laatmiddag weer uit die stad is na die klein 

dorpie Betanië om daar te oornag.  Dit was ook die tuisdorpie van sy vriende Marta, Maria 

en Lasarus. 
 

Die vier Evangelies vertel ons nie presies hoe daardie laaste week verloop het nie.  

Heelwaarskynlik het Jesus die Maandag en Dinsdag teruggekeer na die stad en spesifiek na 

die tempel waar Hy mense ontmoet het, pelgrims wat vir die Pasga daarheen gekom het.  In 

Matteus 21:18 lees ons van sy aankoms in Jerusalem die Maandagoggend, en dan volg die 

gesprekke met die menigte, ook met die Skrifgeleerdes, priesterhoofde en Fariseërs.  

Daardie gesprekke, gelykenisse oor die koninkryk van die hemel, verskillende groepe se vrae 

aan Hom en Sy laaste woorde oor die eindtye (byna soos ‘n spieëlbeeld van sy eerste preek, 

die Bergrede in Mat. 5-7), is opgeteken in Matteus 21:23 tot 25:46.  Die Woensdag het 

Jesus en die dissipels in Betanië gebly om te rus (Mat. 26:1-16).  Donderdagoggend is hulle 

terug na die stad... 
 



Ons nooi jou om saam met ons stil te raak, en terug te gaan na daardie week... 

 

‘n Oggendwyding is ‘n stil moment van ontmoeting en luister.  Die liturgie hieronder en die 

video-opname met die oordenking soos op ons webblad, Facebook en YouTube, begelei jou 

deur die stilte en aan die hand van ‘n Skrifgedeelte uit daardie laaste week.  Jy kan op 

gegewe momente die uitsending stop en langer stiltetyd vir jouself neem óf om die 

betrokke teks te herlees. 

Rig hierdie kort tydjie in sodat dit vir jou ‘n ontmoeting met God kan word.  

 

LITURGIE 
 

Moment van stilte 
 

Verwelkoming 
 

Gebed:  “Loof die Here, want Hy is goed, 

aan sy liefde is daar geen einde nie!... 

In my nood het ek na die Here geroep, 

die Here het my gebed verhoor... 

Die Here is by my, Hy help my.”    (Psalm 118:1-7) 
 

Skriflesing:  Matteus 21:12-13 
 

 

“Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, 

daar uitgejaag...  en vir hulle gesê: ‘Daar staan geskrywe: My huis sal ’n huis van gebed 

wees...’” 
 

(vir nalees: ook 1 Konings 8:22-23, 27-52; Psalm 27:1, 4-5 en Jesaja 56:1, 6-7) 
 

 

Oordenking:  Oor ’n huis van gebed, en die teenwoordigheid van God daar...  
 

Moment van stilte 
 

Slotbede:  “Here, ontferm U oor ons, Christus wees ons genadig, 

   ontferm U oor ons, Here.  Amen.”  
 

Seën:   “God bly met u, waar u ook mag gaan. 

Mag sy Gees u lei en heilig 

en u altyd deur beveilig. 

God bly met u, waar u ook mag gaan.”    (Lied 269:1) 
 

 


