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Jesus - Man van lyding - Die Christus 

"Hy was verag en deur die mense verstoot, ’n man van lyding wat pyn geken het, 

iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het Hom nie 

gereken nie. Tog het Hy óns lyding op Hom geneem, óns siektes het Hy gedra. 

Maar ons het Hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en 

gepynig word". Jesaja 53:3-4 NAV 

Lyding – ken ons dit? Deur siekte wat uiteindelik doodmaak. Deur mishandeling, 

verkragting, misdaad. Vanweë hongersnood of burgeroorlog. In oorstromings, 

aardbewings en brande. Deur terrorisme. ja, ons sien lyding, hoor daarvan, soms 

ervaar ons dit self. Dit kan op enige mens se pad kom. 

Die Dienaar van die Here se lyding was egter anders. Nie lyding wat oor Hom 

GEKOM het nie. Nee, lyding wat Hy op Hom GENEEM het!  

Siektes wat Hy gedra het.... Wie se lyding en siektes? Ons s’n! In ons plek. 

In Jesus van Nasaret word die profesie van die Lydende vervul. Hy het openlik 

daaroor begin praat (Mat 16:21). Hy moes na Jerusalem, onder Joodse leiers ly en 

doodgemaak word. Hy was die Christus, die Gesalfde om deur lyding God se wil 

op aarde te volbring. 

Lyding was vir Jesus allesomvattend: verwerp deur sy eie mense. Verneder 

deur die voortdurende vrae oor sy gesag. Liggaamlik gepynig as gevangene van 

die Joodse Raad, oorgegee aan die marteling van die Romeinse soldate. Alles loop 

uit op die helse smarte en Godverlatenheid, toe sy stem weergalm het van die 

Kopbeenplek af: “Eli, Eli, lema sabagtani”.  

Hy was die een wat deur God gestraf, geslaan en gepynig is. 

Jesus Christus het die lyding op Hom geneem! Selfs toe die naderende beker van 

lyding Hom bloed laat sweet het in Getsemane, was Hy bereid om sy Vader se wil 

te doen! 

So alleen kon Hy Jesus wees, Verlosser van sondes. My en jou sondes. 

So alleen was Hy en is Hy die enigste Christus – gesalf om Messias te wees. 

Paasfees herinner ons elke jaar aan die lyding van ons Here Jesus Christus. 

Deur sy lyding is ons bevry, losgekoop, begenadig om kinders van die Heilige God 

te word. Ons kan deel kry aan die vrug van sy lyding, wanneer ons bereid is 

om deur selfverloëning ons kruis op te neem – ons sondige ou mens te 

kruisig – en Jesus as enigste Christus te volg. 

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief) 

 

 

Wil jy graag iets 
in ons koerantjie 
plaas of self ietsie 

skryf? 
 

Bydraes vir Maart 
moet die 

Kerkkantoor voor 
12:00 op 

Maandag,  
12 Mrt bereik! 
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HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS GEMEENTE DEUR TE GEE. 
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF?  WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF 

HONDERD?  KOMAAN  WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR, OF  

IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET  ( SOMMER MET ‘N FOTO  BY). 

 
 

 
GELUKWENSINGS: 
 
DOOP: 4 Februarie 2018 

   

Hayley De Jongh  
Ouers: Philip & Nadia Lia Brand 
 Ouers: Tertius & Danita 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

SEëNBEDE 

Jesaja 58:11  

 “Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien.  Jy sal 

wees soos ‘n tuin met volop water, soos ‘n fontein waarvan die water nie opdroog nie” 
 
 

BERG 80 VERJ: MRT ‘18 
 
LET WEL:  
Ouderdom op lys is die huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 

 
 

2 Joh 1:3  

Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die 

Seun van die Vader, sal by julle wees wat in die waarheid en die liefde is. 
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Dankbaar vir God se onvoorwaardelike liefde (Benescke Janse van Rensburg) 
  
Hierdie getuienis van ’n Kapenaar 
het my weereens die waarde van 
onvoorwaardelike liefde en 
aanvaarding laat besef: 
Surina was elke dag laat vir skool. 
Soms het sy eers rondom 10:30 by die 
skool opgedaag. Haar huiswerk was 
meestal nie gedoen nie en in die klas 
was sy die een wat oproerigheid 
veroorsaak het. Die onderwysers het 
mettertyd begin moed verloor dat sy 
ooit sal verander. Ná nog ’n hewige 
oproerig in die klas, het die 
onderwysers saamgespan en die 
skoolhoof versoek om Surina uit die 
skool te skors. 
Wat hulle egter nie geweet het nie, 
was dat Surina se ouers beide 
alkoholiste was. Wanneer sy smiddae 
by die huis aangekom het, was hulle 
beide reeds dronk. Tussendeur die 
konstante rusie in die huisgesin, sou 
haar pa, wanneer sy wel probeer het 
om huiswerk te doen, haar skoolboeke 
opskeur of in die toilet afspoel. Surina 
vertel dat haar toekoms so donker 
soos haar hede gelyk het waarvan sy 
nie kon ontsnap nie.  In stede van ’n 
skorsing, het die skoolhoof besluit om 
’n uitdaging aan Surina se 
onderwysers te gee: Vir een week lank moes hulle alles in hulle vermoë doen om onvoorwaardelike liefde 
aan haar te betoon. Die skelwoorde moes plek maak vir woorde wat opbou en inspireer. Hulle moes 
daarna streef om ’n veilige omgewing vir haar te skep en haar te laat voel asof hulle haar 
onvoorwaardelik aanvaar – ten spyte van hoe sy optree. Dit het na ’n onmoontlike taak geklink. Tog het 
die onderwysers ingestem om dit vir een week lank te doen.  Groot was die verrassing toe daar reeds 
binne ’n paar dae met hulle veranderende houding teenoor Surina, ook ’n verandering in haar optrede 
gemerk kon word. Nie net het sy al vroeër begin skool toe kom nie, haar huiswerk was vir die eerste keer 
in maande op datum en soos die “een week” uitdaging in weke verander het, het die onderwysers 
verstom gestaan oor hoe Surina van ’n rebel in die klas in ’n presteerder ontaard het.  Vandag is Surina 
gelukkig getroud en ’n ma van ’n klein seuntjie. Sy het ook ’n suksesvolle besigheid wat internasionaal 
sake doen. Wat het die verandering gebring? Onvoorwaardelike liefde en aanvaarding.  Besef jy dat God 
ons elkeen ook onvoorwaardelik liefhet en dat Hy, terwyl ons nog vol sonde was, sy Seun vir ons gestuur 
het? In Romeine 5:8 lees ons: “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons 
gesterf het toe ons nog sondaars was.” Niks wat ons dus doen of in die verlede gedoen het, kan 
verhoed dat Hy ons vergewe en aanvaar wanneer ons in berou na Hom toe gaan nie. Hy bevestig dit in 
Numeri 14:18: “Ek, die Here, is geduldig en vol liefde, Ek vergewe mense wanneer hulle sonde 
doen en opstandig is. . .” (Die Bybel vir Almal)  En God begeer ’n verhouding met ons elkeen. Het Hy 
dan nie sy enigste Seun daarvoor opgeoffer nie? Kom ons dank Hom nuut vir sy onvoorwaardelike liefde 
en aanvaarding en kom ons streef daarna daarom ook aan ons moeilike kollegas, ons rebelse kinders en 
self die nors buurvrou te bewys. Dalk gaan ons, nes Surina se onderwysers, verstom staan oor die 
genesing wat God hierdeur in iemand anders se lewe kan bewerkstellig. Sterkte. 
Vader God, baie dankie vir U onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Help my om dieselfde ook 
aan ander om my te bewys. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen. 
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 
 

Hier is baie eenvoudige, praktiese raad met baie positiewe gevolge! 

Lees bietjie  (MAAR as jy wil hê dit moet werk, mag dit nie net by lees bly nie, dit moet uitgevoer 

word... in aksie oorgaan  ) 

 
Hierdie 5 stappe sal jou help om jou verhouding te herstel en sal jou en jou maat beslis weer nader aan 
mekaar bring: 
 

1. Stel dit in perspektief 
Onderskei tussen werklike probleme en klein verskilletjies, en verander dan die manier waarop jy 
werklike probleme benader. Probeer minder intens wees. As jy ophou hard en vinnig praat, is daar ’n 
groter kans dat jy nie jou maat sal wegdryf nie, maar hom laat voel asof hy die geleentheid gegun 
word om met ’n oplossing vorendag te kom. 

2. Dis die klein dingetjies wat tel 
As jy jou verhouding met jou maat wil herstel, fokus op dít wat julle gemeen het. Moenie die druk 
vererger deur ’n formele en intieme ete-afspraak te verwag nie. Stel liewer ’n pret-aktiwiteit voor wat 
julle albei sal geniet. Julle hoef nie eens uit te gaan op ’n ‘afspraak’ nie – wees op die uitkyk vir 
romantiese oomblikke in die alledaagse gang van sake, al beteken dit net dat julle tyd maak om te 
gaan sit en met mekaar te gesels oor hoe elkeen se dag 
verloop het. 

3. Moenie die skuld op mekaar pak nie 
Ons kritiseer maklik ons lewensmaats wanneer dinge 
verkeerd loop, maar ons is nie so goed daarmee om hulle 
te prys nie. Selfs wanneer julle in ’n moeilike situasie 
verkeer, probeer iets goeds vind om te sê. Byvoorbeeld, 
“Ek’s so bly jy’s saam met my in hierdie situasie, want ek 
weet jy’s emosioneel sterker as ek en sal my enduit 
ondersteun.” 

4. Beplan (saam!) vooruit 
Een van die beste maniere om jul verhouding te herstel, 
is om saam mikpunte te stel. Bespreek jul toekomsplanne wat betref kinders, loopbane en selfs jul 
persoonlike doelstellings. Op dié manier sal julle albei opgewonde raak oor die toekoms en saamwerk 
om dinge te laat gebeur. 

5. Respekteer jul verskille 
As jou maat ’n stil of private persoon is, gaan jy nêrens kom as jy op interaksie en kommunikasie van 
sy kant af aandring nie. Moenie dit persoonlik opneem as hy jou met ’n enkele woord antwoord as jy 
hom oor sy dag uitvra, of as hy nie die partytjie wat julle so pas bygewoon het, wil bespreek nie.  
Pleks van om te sê, “Jy vertel my nooit enigiets nie!”, probeer hom liewer aanmoedig om daarop uit te 
brei deur dinge te sê soos, “Jy moet seker regtig moeg voel ná so ’n lang dag, of hoe?” of “Ek sien 
Paul het vir hom ’n nuwe stel gholfstokke gekoop. Het jy nie gholf gespeel op hoërskool nie?” 

 

Bron: http://www.goeiehuishouding.co.za/herstel-jou-verhouding-in-5-eenvoudige-stappe/ 
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ONS NUWE KERKSEISOEN (LYDENSTYD) HET BEGIN: 
 

Dit het op 14 Februarie 2018 begin, met Aswoensdag..... 
 
Die Loofhuttefees wanneer die Israeliete van palmtakke tydelike 
konstruksies gebou het om hulle reis deur die woestyn te gedenk en 
dankbaar te wees vir hulle beloofde land dien as 'n belangrike verstaan 
van Aswoensdag. Die palmtakke is na die fees verbrand en die as bewaar.  
So 3 eeue na Christus het die Lydenstyd begin met Aswoensdag.  
Op Aswoensdag (Ses en veertig dae voor Paassondag) val die klem veral 
op die sterflikheid van die mens en op die belydenis van sondes.  
Dit is ’n geleentheid vir verootmoediging, berou en sondebelydenis.  
Op hierdie dag word daar soms ’n houtkruis in die kerkgebou aangebring 
wat gedurende die hele lydenstyd ’n sentrale fokuspunt van elke erediens vorm.  Die liturgiese kleur vir 
Aswoensdag is grys. Die kleur vir die res van Lydenstyd is pers, maar dit verander na bloedrooi vir die 
Groot Lydensweek wat op Palmsondag begin. 
Kom ons gebruik hierdie lydenstyd om ons verhouding met die Drie-enige God te verdiep. 
Dit is ’n tyd waarin ons onsself voorberei vir die Pase.  
Inspirerende leesplanne kan gedoen word op die YouVersion Bible App: 
https://www.bible.com/af/reading-plans/2212-lent-journey 
 
1. Besoek die webwerf en laai die app op jou selfoon af (dis ook in Afrikaans beskikbaar) 
2. Gaan na "Reading Plans: Lent Journey"  
 
Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus in herinnering roep en daarop 
reageer in voorbereiding op Paasfees. Lydenstyd wys dat Christus in ons nood ingedaal het. 
Wanneer vier ons Lydenstyd? 
Omdat Christene nie op Sondae, die opstandingsdag gevas het nie, begin Lydenstyd op ‘n Woensdag 
(As Woensdag), 46 dae voor Paasfees (40 dae en 6 Sondae). Waar hierdie Woensdag nie besondere 
aandag kry nie, begin sommige kerke hulle Lydenstyd op die Sondag voor hierdie Woensdag (dus sewe 
Lydens-weke). 
 

Simbole, gebruike en rituele in Lydenstyd: 
 
Aswoensdag:  In dié tyd wy Christene reg oor die wêreld 
hulself opnuut aan Jesus Christus en raak diep bewus van die 
onselfsugtige, onvoorwaardelike liefde wat Hy vir ons aan die 
Kruis bewys het. 
Daarom is dit ook die gebruik van Christene om vanaf 
Aswoensdag te vas. In die tyd van vas kan ek iets belangrik 
vir myself prysgee of sekere doelbewuste dinge doen om my 
te herinner....... sommige mense gee in die tyd iets prys soos 
koffie, TV, sjokolade, wyn (of enigiets wat ons normaalweg 
daagliks gebruik en gewoond is aan) en vas daarvan vir die 
40 dae tot Paastyd. Ander doen doelbewus iets soos om 
sekere geloofsgewoontes te beoefen deur ‘n vaste tyd opsy te 
sit vir Bybelstudie en gebed, betrokke te raak by ‘n bepaalde 
projek van die gemeente of gemeenskap. Dit wat ek prysgee 
of doen raak ’n deurlopende herinnering van die Here Jesus 
se groot offer vir my en van God se groot liefde. 
 

                                                                                                                                         Vervolg op bl. 6 
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Vervolg van bl. 5 
 
Die 40 dae voor Paassondag (wat op Aswoensdag begin) is die oudste fees in die kerk!  Die woord 
“Lent” beteken oorspronklik “om te rek” … net soos die son in die noordelike hemisfeer besig is om elke 
langer effens langer te begin skyn, uit die donker van winter na lente. 
Die 40 dae sluit natuurlik Sondae uit (omdat alle Sondae reeds simbolies aan die opstanding herinner. 
Die laaste dag van lydenstyd is Swart Saterdag … 
Soos enige getal in die bybel is ook hierdie getal “40” ‘n uitdrukking van ‘n afskop + ‘n suiwering + 
uitkoms.  Dink maar aan die Israeliete wat hulle reis begin met ‘n vertrek uit Egipte … ‘n suiwering in die 
woestyn … ‘n intog in Kanaan.  Dieselfde met Jesus se woestynervaring; dieselfde met Noag in die ark. 
Dit is ‘n tyd vir selfrefleksie. 
Dit is ‘n tyd van agterlaat.  
Dit is ‘n tyd van prysgee.  (Nee, eintlik nie die maklike prysgee van sjokolade en kafein nie).   
Dit gaan oor prysgee van veel meer.  Jou ego.  Jou gehegtheid (attachments) aan dit wat jou steeds ‘n 
gevange hou.  Dit is waaroor lydenstyd gaan:  om anders oor jouself en jou lewe te kyk vanuit die 
vergrootglas van die kruis. 
 
“Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jeusus as die Christus, en wel 
oor Hom as die gekruistigde” (2 Kor 2:2) 
Hier is ‘n skakel na ‘n baie insiggewende video hieroor: 
https://www.youtube.com/watch?v=BRddIFp03M4 
 
Die Kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus, ‘n 
teken van Sy lyding en sterwe. Sit ‘n houtkruis teen jou voordeur of in jou huis, of dra een om jou nek as 
herinnering aan Lydenstyd. 

 ‘n Doringkroon of spykers kan saam met die kruis dien as simbole. 
 ‘n Groot wit kers met doringdraad daarom gedraai, beeld uit hoe Christus gekom het om bevryding te 

bring van alle menslike nood. Oor die sewe Lydensweke kan 8 kerse gebrand word (7 vir Lydenstyd 
en 1 vir Goeie Vrydag). Elke week word een kers doodgeblaas om die donkerte te simboliseer, todat 
al 8 op Goeie Vrydag doodgeblaas is, om die donkerte van Jesus aan die kruis en in die graf te 
simboliseer. 

 Die kleure in hiedie tyd is somber – donker aardse kleure, veral 
pers. 

 Lydenstyd is ‘n tyd van her-toewyding. Daarom staan 
dissipelskap sentraal. Dit is dus ‘n tyd van toerusting vir 
dissipelskap. 

 Die gebruik om in hierdie tyd van voedsel te vas, staan in die 
teken van hertoewyding. Hierdie gebruik kan met ‘n bietjie 
verbeelding met vrug in ons huise gebruik word. As ‘n teken van 
ons bereidheid om op te offer vir die evangelie, kan ons 
byvoorbeeld besluit om in hierdie tyd te vas van ‘n gewoonte, 
soos die lees van tydskrifte of die kyk van televisie. Ons kan ook 
besluit om van sekere voedelsoorte te vas. 

 Lydenstyd is ‘n tyd van bepeinsing en stilte. Afsondering is daarom baie nodig. Dit is ‘n tyd om ons te 
verwonder oor die kruisiging as dié liefdesdaad van alle tye. 

 Lydenstyd is ‘n gereedmaak om vernuwing in ons lewe te ontvang. 
 Groot Lydensweek 
 Dit is die 7de en laaste Lydensweek en begin op die Sondag wat tradisioneel as Palmsondag bekend 

staan. Dit verwys na die intog van Jesus in Jerusalem wat gekenmerk is deur die skare wat 
palmtakke geswaai het en Jesus as die Messias verklaar het. 

 Die kleure van hierdie week verander na donkerrooi om die bloed van Jesus te simboliseer. 
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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: As jy kopspelde of klein spykertjies met ’n magneet moet 

optel, druk die magneet eers in ’n plastieksakkie, tel die voorwerpies op en dop die 
sakkie om!
   

6 BESTANDELE RESEPTE 

 
Tunagereg 
 
2 blikkies tuna 
250g elbow noodles 
1blik mushroomsop 
1 eier 
1 koppie kaas. 
 
Kook noodles gaar. 
Voeg al die ander bestanddele by, meng goed en 
strooi kaas bo op. 
Bak 30min op 180 grade! Heerlik met slaai!! 

 
Tunatert 
 
1 blikkie tuna in olie, fyngemaak 
1 gekapte ui 
1 koppie gerasperde cheddarkaas 
1 rol skilferkors deeg 
 
Metode: 
Braai ui in die olie van die tuna. 
Laat afkoel en meng dan met tuna en kaas, en sit 
dit in tertbak. 
 
Rol skilferkors uit, sit bo-oor die tert en bak vir 
ongeveer 30 minute tot bruin en opgepof 
 
Heerlik met ‘n groen slaai en vars broodjies! 
 

 

6 BESTANDELE RESEPTE 
 
Rens se Eenbak ham/spek en eiergereg  
 
8 Eiers 
½ na 3/4 koppie room of melk (of helfte helfte) 
1 koppie gerasperde cheddarkaas 
1 koppie fyngekapte hamblokkies/gebraaide spek 
¼ koppie fyngekapte groen soetrissie (of enige 
kleur) 
¼ koppie fyngekapte uie 
In ‘n groot bak, klits die eiers en room.  
Roer die kaas, ham, soetrissie en ui by.  
Gooi in ‘n gesmeerde 20cm vierkantige bak. 
Bak by 200° C vir 25 minute of tot goudbruin 
 
Rens se Potatobake broodjie 
 
1 sak winkel brooddeeg 
1 koppie melk 
1 pakkie potato bake  
(enige geur) - Pasta bake werk ook 
Smeer bak dik met botter 
Rol bolletjies, sit in bak. 
Maak potato/pasta bake aan met 1 koppie melk. 
Gooi bo-oor die bolletjies 
Oond 180 C 
Bak vir 40 tot 45 min  
 
Variasie op broodjie: Soetbroodjie 
 
3/4  kop melk en 1 kop bruinsuiker 
 
Gooi bietjie melk en bruinsuiker op bodum van 
bak. Maak bolletjies, gooi orige melk en suiker 
oor en bak soos bo 
 
NB – as jy die broodjie uithaal uit die oond, haal 
dit dadelik uit die pot, sit in bak en skep die 
karamel onder uit die bak en gooi dit bo-oor die 
broodjie. As die karamel onder hard word kry jy 
nie jou brood uit die pan uit nie. 
 
Bron: 
https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-
bestandele-resepteboek/ 
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GEBEDSAKSIE – MAART 2018 
 
GEBEDSONDERWERP:  BARMHARTIGHEIDSDIENSTE 
 
Psalm 112:5  “Iemand wat die Here vrees, deel graag 
sy besittings met ander.  Hy leen uit, hy doen  altyd 
die regte dinge” 

 
 
 
 
 
Handelinge 9:36 “In Joppe, ‘n entjie van Lidda 
af, het ‘n volgeling van Jesus gebly met die naam 

Tabita.  Sy het baie omgegee vir ander mense.  Waar sy kon, het sy die armes gehelp en 
goeie dinge vir ander mense gedoen”.   
 

Lukas 10:33 – 35  
“Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en 
toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom 
toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle 
verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n 
herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende 
dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van 
die herberg en sê: ‘Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom 
het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.’ 

 
Spreuke 22:9 “Iemand wat mense se nood 
raak sien, ervaar blydskap.  Hy wat 
vir armes gee is ‘n gelukkige mens.” 
 

• Bid dat die Here ons elkeen se oë sal 
oopmaak en harte sag vir ander se nood. 

• Bid dat die Here persone betrokke by barmhartigheidsbedienings sal beskerm teen 
aanvalle van die duiwel en hulle nuwe moed en krag sal gee. 

• Bid dat die Here elkeen van ons ‘n hart van omgee sal gee. 
 
Gebed: 
Heilige Gees maak my hart, oë en ore oop vir nood en laat dit verby wees met selfsug in 
my lewe.  Lei my waar U my nodig het en gee my die krag om te gehoorsaam as U my 
beveel om te help.  Leer my om my beter gedagtes te volg – reguit en sonder vrees.   
Help my besef dit is die kleiner dinge in die lewe wat die verskil maak. 
 
Here help my om nie te vergeet om vriendelik te wees! 

https://www.bible.com/af/bible/6/LUK.10.33-35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/LUK.10.33-35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/LUK.10.33-35.AFR83
https://www.bible.com/af/bible/6/LUK.10.33-35.AFR83
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