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In die heerlike sonskyn van die somer, of in die koue Bolandse winterreëns, op die 
helderste tye van die dag, en in die donkerste ure van die nag, tel Moederkerk se klok 
gehoorsaam, statig en getrou nou al vir oor die 330 jaar elke verbygaande uur, so asof 
sy haar vinger op die pols het van die lewe in Stellenbosch – die dorp wat sy dien.  

Presies so glo ons hou die feeste wat die Here Israel in Levitikus 23 beveel het om te onderhou 
hulle vinger op ons pols om ons te herinner dat daar ’n ander ritme is. Post covid wil ons in 
sak en as gaan sit en ’n jaar van rou uitroep. Maar dan kom die feeste van die Here en dra ’n 
boodskap van God se heiligheid, sy regverdigheid en getrouheid. Die feeste herinner ons dat 
daar ’n God is wat omgee en wat in elke uur van elke dag en nag oor ons die waak hou. 

Hierdie Bybelse feeste strek baie wyer as die nasionale grense van Israel. Hulle verkondig ’n 
verlossende genade vir die ganse mensdom en die christen is die een wat die volle impak van 
die feeste verstaan, want ons lees in Kolossense 2:16-17: 16“Moet dus nie dat iemand julle oordeel 
oor wat julle eet of drink, of oor ’n fees, ’n nuwemaansfees of ’n Sabbat nie. 17Hierdie dinge is net ’n 
voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus”.

As ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges na die feeste kyk dan sien ons die simboliese 
heenwys na hoe God betrokke is by ons lewens, elke seisoen, elke jaar, elke uur en elke minuut, 
op die helderste oomblikke van die dag, en in die donkerste ure van die nag. Geen christen gaan 
sy/haar geestelike erfenis ten volle verstaan sonder om terug te gaan na die feeste wat die Here 
die Jode beveel het om te onderhou nie. 

Ons gebed is dat hierdie sewe weke reis ons bewus sal maak dat God sy vinger op ons pols 
het en dat Hy by elke hartklop van ons die ritme van ons lewens bepaal en bestuur. Die feeste 
herinner ons dat ons leef volgens God se ritme.

The new is in the old concealed, 
and the old is in the new revealed. 

Die nuwe is in die oue verborge, 
en die oue word in die nuwe geopenbaar.

Ons nooi jou uit na die fees van die Gees.

WELKOM OP HIERDIE 
SEWE WEKE-REIS

Groepslede

 Naam en Van                        E-pos adres       Telefoon
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1. Aan watter nasie of mense is die feeste gegee?

Levitikus 23:1-2: “1Praat met die Israeliete en sê vir hulle, My feesdae, die feesdae van die HERE wat 
julle as heilige byeenkomste moet uitroep, is die volgende...”

Die feeste is aan die nasie Israel gegee om elke jaar gevier te word. Dit is waarom die feeste ook 
“die Feeste van die Jode” genoem word. Dit is aan geen ander nasie gegee nie en ook nie aan 
die kerk nie. Maar ons kan as Nuwe Testamentiese gelowiges baie uit die feeste leer.

2.  Wie het in die Bybel met die idee gekom om feeste te hou?

Ons sien duidelik uit die Bybel dat die idee van God af kom. Hoe lekker is dit om te dink aan 
God as die Gees van die fees!

3.  Wanneer was die eerste melding van enige van die feeste in die Bybel?

Die eerste vermelding van ’n fees is toe Israel as ’n nasie voorberei het om Egipte te verlaat met 
die uittog. Dit is by die geleentheid waar God vir die eerste keer vir sy volk geleer het van die 
‘Pasga’ en ‘Die fees van die ongesuurde brode’ (vgl. Eksodus 12).

4.  Hoeveel feeste is daar?

Mens kan amper nie anders as om onmiddellik te dink dit moet seker sewe wees nie en dan is 
jy nog reg ook. Dit is mos hoe God werk. Hy is perfek en hy werk met perfekte getalle. Daar 
was ook ander feeste, maar daar is sewe feeste wat spesifiek deur God aan Moses gegee is soos 
aangedui in Levitikus hoofstuk 23.

5.  Wat is die 7 feeste?

1. Pasga, Paasfees, Passover = Pesach, 

2. Die fees van die ongesuurde brood, The feast of the unleavened bread = Hag Hamatzot, 

3. Die fees van die eerstelinge, The feast of the first fruits = Hag HaBikkurim, 

4. Pinkster, of die Fees van die weke, Pentecost = Shavuot, 

5. Die fees van trompette, of die fees van basuine, of die sogenaamde “Joodse Nuwejaar”, 
The feast of the trumpets = Rosh Hashanah, 

6. Die dag van versoening, The day of atonement = Yom Kippur, 

7. Die fees van die tabernakels, of die Loofhuttefees, The feast of the Tabernacles = Sukkot.

Algemene vrae oor die 
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Gaping tussen feeste – word  
vervul deur die kerk periode
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6.  Hoe word hierdie feeste van mekaar onderskei?

Die feeste word in twee groepe verdeel wat opgesom kan word as die lente- en herfsfeeste. Die 
vier lentefeeste is Pasga, Ongesuurde Brode, Eerste Vrugte en die Fees van Weke of Pinkster. 
Die herfsfeeste is Trompette, Versoening en Tabernakels. 

Daar is ’n tydsverloop van ongeveer vier maande tussen die laaste van die lentefeeste (Pinkster) 
en die eerste van die herfsfeeste (Trompette).

7.  Wat is die geestelike doel van die feeste?

Op ’n natuurlike vlak het elkeen van die feeste een of ander aspek van die Joodse geskiedenis 
gevier. Maar God het hulle vir ’n veel groter rede gegee as dit. God het hierdie feeste gegee 
om die werk van Sy Seun, Jesus Christus, in spesifieke verband met Sy dood, opstanding en 
wederkoms te voorspel. Eenvoudig gestel, hierdie feeste is ongelooflik! Die feeste is God se 
kalender vir die volgorde en besonderhede van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis 
van die wêreld! En Hy gee dit vir ons sodat ons volgens sy ritme kan leef.

8.  So wat presies is ’n ‘fees’ dan volgens die Bybel?

Ons lees in Levitikus 23:1-2: 1“Die HERE het vir Moses gesê: 2‘Praat met die Israeliete en sê vir hulle, 
My feesdae [Hebreeus: “mo’ed”], die feesdae van die HERE wat julle as heilige byeenkomste [Hebreeus: 
“miqra”] moet uitroep, is die volgende’ ...”

In die teks vind ons twee belangrike woorde waarop ons moet konsentreer wat sal help om die 
vraag oor feeste te beantword. Die eerste woord is ‘fees’ en die tweede is ‘byeenkomste’. As jy 
soos ek is, as jy die woord ‘fees’ hoor, dink jy aan ‘kos’... en hopelik baie daarvan. Maar dit is nie 
wat hierdie woorde beteken nie. 

• Die Hebreeuse woord ‘mo’ed’ beteken ‘afspraak’. Dit wil sê dit is ’n vasgestelde tyd of ’n 
spesifieke tydperk of seisoen.

• Die tweede interessante woord is ‘byeenkomste’. Die Hebreeuse woord wat gebruik 
word, is ‘miqra’ wat iets beteken soos ‘dit wat aangekondig is’, of ‘oproep tot ’n openbare 
vergadering’. 

• Die woord het ook die idee van iets soos ’n ‘kleedrepetisie’.

As God dus in Levitikus die volk aanmoedig om sekere feeste deur die jaar te hou sou ons dit 
dalk die beste so kon verwoord:

God het sy volk beveel om ‘vaste tye’, ‘afsprake’ (feeste) deur die jaar na te kom wat hulle as ’n 
‘openbare vergadering’ moes beskou, waar hulle ‘’n kleedrepetisie’ hou van wat God vir hulle 
gedoen het en nog gaan doen.

Hy het hulle beveel om dit jaarliks te herhaal, jaarliks te repeteer, sodat hulle Sy dade in hulle 
lewens nooit sal vergeet nie.

9.  Wat leer die verdeling van feeste ons oor die Messias se verlossingswerk?

Dit is ’n fassinerende aspek van die feeste. Soos genoem is daar vier feeste in die lente en drie 
in die herfs met ’n gaping van vier maande tussenin. Hierdie skeiding dui op die tweede koms 
van Jesus Christus. 

Al die lentefeeste is PRESIES in Jesus se eerste koms, ongeveer 2020 jaar gelede, vervul. Hierdie 
feeste handel oor die dood en opstanding van Christus, sowel as die uitstorting van die Heilige 
Gees en dit is alles vervul. 

Die latere herfsfeeste handel almal oor die gebeure aan die einde van die tyd, insluitend die 
wederkoms van Christus en die langverwagte Messiaanse Koninkryk op aarde.

10.  Word gelowiges in Christus aangesê om vandag die feeste te hou?

Dit is ook ’n interessante vraag. Die kerk is onder geen verpligting om uiterlik die feeste te hou 
soos die volk Israel aangesê is om te doen nie. Trouens, daar is verse wat waarsku dat ons dit 
nie moet doen nie. Om dié feeste te onderhou wen geen guns by God nie. Die gemeente in 
Galasiërs het presies dit gedoen en Paulus spreek hulle hieroor aan in Galasiërs 4:9-10: 9“Maar 
nou dat julle Hom leer ken het, of liewer, noudat Hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na 
daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe 
daarvan wees? 10Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier.”

En dan skryf Paulus vir die gemeente in Kolosse in 2:16-17: 16“Moet dus nie dat iemand julle 
oordeel oor wat julle eet of drink, of oor ’n fees, ’n nuwemaansfees of ’n Sabbat nie. 17Hierdie dinge is 
net ’n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus.”

Ons is dus onder geen wetlike verpligting om die feeste te hou nie, want dit was ’n skaduwee 
van die werklikheid wat in Christus is. Maar as ‘skaduwee’ of ‘tipe’ kan ons beslis daaruit leer, 
want God het baie belangrike waarhede daarin bekend gemaak. 
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HOE GAAN ONS 
DIT DOEN?

• Elke week se Skrifgedeelte(s) wil jou laat nadink oor ’n spesifieke fees en hoe dit ons 
daaglikse lewens wil vorm en beïnvloed as volgelinge van Jesus.

• Jy word aangemoedig om daagliks individueel stil te word voor God aan die hand van die 
teks met behulp van die Lectio Divina-metode.

• Ons kom weekliks in kleingroepe en/of as families bymekaar. 

• Op Sondae vier ons as gemeente die teksgedeelte/s en dink saam na oor die spesifieke fees 
in die erediens.

DIE RITME VAN DIE REEKS ELKE WEEK

• Persoonlike stiltetyd met die teksgedeelte(s) van die dag, met behulp van Lectio Divina

• Persoonlike gebed van nadenke vir elke dag (maak aantekeninge in ’n boekie)

• Kleingroepbyeenkoms 
Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses hulle Bybels, Sewe 
Weke-boekie en skryfbehoeftes saam te bring en iets van die bepaalde fees saam te vier.

• Familiebyeenkoms tuis / Familiegroepe 
Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks rondom die etenstafel te hê net 
na ete, deur saam die tafel af te dek en iets van die bepaalde fees saam te vier.

• Sondae tydens die erediens / kategese kom ons bymekaar om die teks verder saam te 
oordink en die Here te loof vir Sy pad met ons as gemeente en met ons elkeen persoonlik op 
hierdie reis.

bl. 9  bl. 8  



Ek wil stil wees, Here
en op U wag.

Ek wil stil wees
dat ek kan verstaan

wat in U wêreld gebeur.
Ek wil stil wees

om na aan die dinge te kom,
aan al u skepsels,

en hul stemme te hoor.
Ek wil stil wees

dat ek onder die baie stemme
u stem kan herken.

“Toe alle dinge
in diepe swye gewag het”,

sê die Woord,
“het van die goddelike troon,

o Here, u almagtige woord gekom.”
Ek wil stil wees

en my daaroor verwonder
dat U vir my ’n woord het.

Here, ek is nie werd
dat U na my toe kom nie,

maar spreek net een woord,
dan word my siel gesond.

- Jorg Zink -

’N GEBED 
om daagliks en tydens groepsbyeenkomste 

mee stil te word tydens Lectio Divina:

Persoonlike lees van die Bybel met 
behulp van Lectio Divina  

Waarmee help dit my? Dit help my om die Bybel so te lees dat ek God se stem 
daarin hoor en Hom daarin ontmoet

AGTERGROND
Die antieke gebruik van Lectio Divina is ’n manier van Bybel lees en omgaan met die Heilige Skrif 
wat ons in staat stel om God in die Skrifteks te ontmoet, of nog beter, om onsself al lesende oop 
te stel vir Hom en sy werk in ons lewe. Lectio Divina is Latynse woorde wat divine reading of 
holy reading beteken. In Afrikaans sou dit vertaal kon word as goddelike lees of geestelike lees 
van die Bybel. Lectio Divina dateer uit die tyd van die eerste Kerkvaders, omstreeks 300 n.C. Die 
vier stappe waaruit Lectio Divina bestaan, is die eerste keer in 1173 vasgelê deur die monnik 
Guigo Cartujo. Dié stappe, Lectio (Lees), Meditatio (Oorpeinsing of meditasie), Oratio (Gebed) en 
Contemplatio (Kontemplasie of oorweging) bly tot vandag toe onveranderd, al is daar verskillende 
maniere waarop dit toegepas kan word.

Hierdie ‘kuns’, wat in die laaste jare herontdek is, is ’n manier hoe ons die Bybel toelaat om te 
wees wat God bedoel het dit moet wees: ’n middel waardeur ons Hom ontmoet. Die Bybel is 
nie ’n informasie boek oor God of God se wil nie. Die Bybel is God se woord (Woord) aan ons. 
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. Lectio Divina is 
’n praktiese en dinamiese metode wat ons hiermee help. Daarom kan Lectio Divina inderdaad 
beskryf word as “a way of reading that becomes a way of living”.

Die doel van Lectio Divina is egter nie dat ons een of ander metodiek slaafs navolg nie. Die 
doel is die ontmoeting met God. Waarskynlik sal ons nie altyd by al vier stappe uitkom nie. 
Wanneer ons bewus word daarvan dat die Here besig is om ons gedagtes te rig of met ons 
te praat, moet ons halt roep en die nodige tyd neem om na Hom te luister. Hierdie metode 
moet dus 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 Lectio Divina as individu 
beoefen of as groep saam doen.

“You can’t hear God 
speak to someone 
else, you can hear Him 
only if you are being 
addressed.”  
(Ludwig Wittgenstein)
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LECTIO - Lees

Hierdie stap in die Lectio Divina klink vanselfsprekend, maar 
dit is nie. Want die doel van hierdie lees is nie bloot “weet” nie, 
maar “hoor”. Vir ’n baie groot deel van die Christelike tradisie het 
mense nie die Woord gelees nie. Die Woord is gehoor. Mense 
het daarna geluister terwyl ander dit voorgelees of oorvertel 
het. Die proses van luister verskil baie van die proses van lees en 
daarom probeer lectio ons help om weer die Woord te hoor.

Alhoewel die eerste stap dus lees behels, wil ons eerder daaraan dink as luister. Die kuns van 
lectio is om te leer luister terwyl ons lees. Daarom lees ons in lectio anders as wanneer ons 
’n koerant of tydskrif lees. Onthou dat jy nie in die eerste plek lees om feite of informasie 
bymekaar te maak nie, of om te studeer soos vir ’n toets nie. Jy lees omdat jy op soek is na ’n 
ontmoeting met God. Dis ’n besondere manier van lees en luister: dis om te luister “with the ear 
of our hearts” (St. Benedictus). 

Ons lees dus stadig en met aandag en probeer om onsself oop te stel vir die moontlikheid 
dat God nou met mý wil praat deur sy Woord, dat Hy my wil aanraak en verander. Natuurlik 
gaan dit in hierdie deel van die lectio ook om verstaan. Daarom is dit goed om hulpmiddels 
te gebruik wat my help om die teksgedeelte reg te verstaan. Eksegese en Bybeluitleg is 
belangrik. Eugene Peterson sê: “Exegesis is an act of love. It loves the one who speaks the words 
enough to want to get the words right. ... Exegesis is loving God enough to stop and listen carefully 
to what he says.” (Eugene Peterson)

Maar moenie met ’n Bybelkommentaar begin nie. Lees die teksgedeelte self eers deur. 
Onderstreep woorde en frases wat jou tref of waaroor jy wonder; ook gedagtes wat by jou 
opkom. Daarna kan jy miskien iets lees wat die gedeelte “verklaar” en dit vergelyk met jou 
eerste gedagtes oor die teks. 

LEES

• Lees die teks ’n paar keer deur totdat jou 
gedagtes stop by ’n bepaalde woord of frase wat 
jou aanspreek.

• Herhaal die woord of frase ’n paar keer rustig in 
jou hart.

• Wanneer jy agterkom dat jou gedagtes dwaal, 
probeer weer terugkeer na die woord of frase 
wat jou aangespreek het.

DUS

MEDITATIO – Mediteer / Nadink

Wanneer jy die teks een of meer keer deurgelees het, gaan dan terug na die 
woorde of frases wat jou in die besonder aangeraak het en wat jy miskien 
onderstreep of neergeskryf het. Die meditatio-fase van Lectio Divina behels nou 
om by hierdie woorde en frases stil te staan en daaroor na te dink (mediteer). Die 
konsep van meditasie val soms bietjie vreemd op ons ore. Om oor iets te mediteer 
beteken om dit te “oordink” (Ps 1:2). Dis om iets oor en oor in jou gedagtes te 
herhaal, dit te memoriseer, dit te visualiseer, dit toe te laat om in interaksie met 
jou menswees te gaan (jou idees, gedagtes, hoop, begeertes, vrese). 

Meditasie probeer om ons in te trek in die leefwêreld van die teks. Ons verander van toeskouers 
tot deelnemers van die teks. Die beelde en stories van die teks trek ons in in die groter storie 
van God met ons. Gebruik jou verbeeldingskrag. Probeer om jou die situasie soos dit in die 
Bybelteks beskryf word, voor te stel. Plaas jouself in die betrokke toneel en verbeel jou dat jy 
deel uitmaak van die verhaal. Luister na wat daar gesê word, kyk na hul reaksies, probeer jouself 
inleef in hul gevoelens. Keer telkens terug na Jesus. Probeer om Hom te leer ken, vind jou 
blydskap in Hom, staan verwonderd oor sy woorde, sy aksies, sy antwoorde en reaksies – alles 
het met Hom te make.

“Meditation moves from looking at the words of the text to entering the world of the text. As we take 
the text into ourselves, we find that the text is taking us into itself. Meditatio is letting the images and 
stories of the entire revelation penetrate our understanding.” (Eugene Peterson)

In die praktyk is dit belangrik om te leer hoe lank om by ’n woord of frase stil te staan en 
wanneer om aan te beweeg. Mediteer oor ’n gedagte so lank as wat jy die behoefte het, so lank 
as wat dit jou aandag behou. Daarna kan jy eenvoudig verder lees en aanbeweeg na ’n volgende 
woord of frase. Dit kan soms ’n kort refleksie behels en ander kere ’n hele paar minute opneem. 
Dit kan selfs gebeur dat jy by tye vir dae en weke lank terugkeer na die woorde van ’n teks wat 
jy gelees het en dit weer in jou gedagtes neem. Die belangrikste is dat jy die teks tyd gee om in 
jou te werk – moenie jaag van een woord of frase na ’n ander nie.

Een van die gevolge, amper byvoordele, van meditasie oor die Woord is dat ’n mens dikwels 
sekere teksgedeeltes uit jou kop (of hart!) memoriseer. Om tydens jou dag hierdie teks weer in jou 
gedagtes te neem en met jou hart te bid, veroorsaak dat jy God se nabyheid in jou dag ervaar.

• Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou 
spoel deur dit telkens te herhaal.

• Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, 
hoor die klanke, ruik die reuke en word deel van die gebeure in die teks.

• Herhaal die woorde in jou gedagtes en hardop.
• Laat die woorde toe om beelde, gevoelens en gedagtes in jou los te laat.
• Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.
• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê. 
• Herhaal die woord of frase gedurende die dag soos wat jy daaraan dink.

MEDITEER

DUS



• Vanuit meditatio kom die spontane reaksie om te wil reageer in gebed. 
Wanneer ’n mens se hart aangeraak is, kom daar ’n uitnodiging waarop 
jy kan reageer in gebed.

• Onthou wel dat elke fase van Lectio Divina gebed is.

• Bly by die woorde, frase, beeld wat in jou is en reageer daarop.

• Vra wat God se uitnodiging aan jou hiermee is.

• Laat Lectio Divina oorloop in jou dag se gebeure deur in die dag na te 
dink oor wat die teks in die dag vir jou beteken. Praat ook voortdurend 
daaroor met God. So word jou lewe ’n gebed voor God.

DUS

ORATIO – Bid

“God does not make speeches; he enters conversations and we are partners to 
the conversation.” (Eugene Peterson)

Die ervaring dat God met ons praat wanneer ons die Woord lees, vereis ’n respons van ons kant. 
Hierdie respons – of dit kom in die vorm van woorde, gedagtes, gevoelens of selfs ’n sug – noem ons 
gebed. Gebed is die derde fase van Lectio Divina waar ons eenvoudig, vanuit ons refleksie van die 
Woord, met ons hart reageer op God.

“It is one thing to be listening to God speak to Moses on the austere crags of Mount Sinai or listening to Jesus 
preach the Beatitudes on a grassy Galilean hillside... It’s quite another thing entirely to realize that God is 
speaking to me bicycling in the rain down a country road… I’m speechless; or I stutter. How do I answer God? 
But answer I do, for the text requires it.” (Eugene Peterson)

Gebed is nooit die eerste woord nie – dis altyd “answering speech”. Dit is ’n antwoord of respons op dít 
wat God reeds gesê of gedoen of in ons harte geroer het. Daarom is oratio ’n persoonlike respons tot 
God wat met ons praat. Reageer op die dinge wat jou geraak het in die teks; gebruik die woorde, beelde 
en metafore waaroor jy gemediteer het; werk met die emosie, gedagtes en gewaarwordinge wat jy 
ervaar het tydens jou refleksie op die Woord; deel met God die dinge waarvan jy bewus geword het. Dit 
help dikwels baie om dit wat jy bid, ook neer te skryf.

Oratio vra vir eerlikheid. Indien ons spontane respons tot God een van lof en dankbaarheid is, is dit 
wonderlik. Maar ons kan met ewe groot vrymoedigheid na God toe draai met vrae, asook gevoelens van 
onsekerheid, pyn en woede. Die Psalms is nie net vir ons ’n goeie voorbeeld hiervan nie. Dit gee ook vir 
ons woorde waarmee ons kan bid wanneer dit voel of ons nie woorde het nie. Die Psalms was die gebede- 
boek van Israel. Die Kerkvader Athanasius het gesê: “Most Scripture speaks to us; the Psalms speak for us!”

Ons respons tot God tydens oratio behels ook dat ons onsself oopstel om in Sy teenwoordigheid 
verander te word. Ons bid dat God deur sy Woord en sy Gees die genesing en liefde en groei bring 
wat Hy weet ons nodig het. 

Onthou dat oratio, soos al die ander stappe van Lectio Divina, ’n dinamiese proses is. Terwyl jy die teks 
lees, ontstaan die behoefte om oor sekere gedeeltes te reflekteer, en terwyl jy mediteer, ontstaan 
die behoefte om met God daaroor te praat. Soms reageer jy met kort gebede of gedagtes, ander kere 
spandeer jy dalk baie tyd in gebed. Telkens kan jy teruggaan na die lees van die teks en die stappe van 
Lectio Divina van voor af herhaal. Moenie die tye vir gebed probeer struktureer of beplan nie. Probeer 
slegs sensitief wees vir die beweging van die Gees terwyl jy tyd met God se Woord spandeer.

BID

CONTEMPLATIO – Rus / Leef

“Contemplation means living what we read, not wasting any of it or boarding 
any of it, but using it up in living. It is life formed by God’s revealing word, 
God’s word read and heard, meditated and prayed. The contemplative life is 
not a special life; it is the Christian life, nothing more and nothing less. But 
lived!” (Eugene Peterson)

Die laaste stap in Lectio Divina is contemplatio. Dit is ’n tyd van rus – ’n rustig-wees in God 
se Woord. Hierdie is ’n stilwees in God se teenwoordigheid, soos ’n kind wat op ’n ouer se 
skoot klim en om net te ‘wees’. Woorde is nie hier nodig nie. Waar die behoefte ontstaan om 
te reageer in gebed, gaan terug na oratio en deel jou hart met God. Maar probeer terugkeer na 
hierdie fase waar jy bloot stil is by God en Hom toelaat om in jou te werk.

Alhoewel dit so kan lyk, is contemplatio nie uitsluitlik ’n passiewe aksie nie. Dit is ’n rus 
waartydens ons dít wat ons gelees, bepeins en gebid het in stilte in ons gees oorweeg. God kom 
maak ons hier bewus van sy bedoeling met ons. Dit is hier waar God sy wil op ons harte lê, waar 
ons van binne verander word deur sy Woord en Gees. Hierdie verandering binne ons vra om 
gelééf te word. Dit vra vir aksie en ’n verandering in gedrag.

Die ervaring dat God se Woord so deel van ons lewe word, is ’n geskenk van God; dis ’n geskenk 
van genade. Daar is nie ’n metode of tegniek wat dit kan waarborg of bewerk nie. Elke keer 
wanneer ons tyd met God se Woord deurbring is hierdie genade ’n moontlikheid. Ons kan dit 
nie bewerk nie, maar ons kan dit verhinder wanneer ons hart nie daarop ingestel is om God te 
hoor praat nie, of indien ons nie bereid is om verander te word nie. Ons kan, en behoort, mee te 
werk met God se genade en onsself oopstel vir sy werking, sodat ons so kan gaan leef.

“Contemplation is not another thing added on to our reading and meditating and praying, but the 
coming together of God’s revelation and our response, and unself-conscious following of Jesus, a 
Jesus-coherent life. … And that means that most contemplation is unnoticed, unremarked, unself-
conscious. … Having read and meditated and prayed, and continuing to read and meditate and pray, 
we will step back and bless, love and obey, and breathe ‘let it be to me according to your word’. Relax 
and receive.” (Eugene Peterson)

LEEF

• Wees oop vir God se geskenk van kontemplasie deur net vir ’n oomblik 
stil te wees.

• Sit gemaklik met jou oë toe en wees bewus van God se 
teenwoordigheid.

• Dink na oor hoe jy jou roeping as kind van die Here nou kan gaan leef 
vanuit hierdie ontmoeting met God.

• Dank die Here daarvoor dat dit wat Hy nou deur sy Woord vir jou gesê 
het om te wees of doen, Hy deur sy Gees jou al meer sal laat word.

• Eindig jou gebedstyd deur weer bewus te word van alles om jou.

DUS



1. LECTIO – 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.

4. CONTEMPLATIO – 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.

2. MEDITATIO – 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. ORATIO – 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.

Kort saamgevat is die 4 stappe dus die volgende: 

OM SAAM TE VAT
“Reading, as it were, puts the solid food into our mouths; meditation chews it and breaks it down; prayer 
obtains the flavor of it and contemplation is the very sweetness which makes us glad and refreshes us.” [Guigo 
II in die 12de eeu]

Dit behoort nou duidelik te wees waarom dit nodig is om die vier stappe van Lectio Divina afsonderlik te 
bespreek en te verstaan. Elke stap het sy eie en belangrike plek; geen van die stappe behoort uitgelaat te 
word nie; geen stap kan in isolasie van die ander beoefen word nie. Alhoewel daar ’n mate van voortgang 
van een stap na ’n volgende is, is Lectio Divina nie ’n tree-vir-tree resep nie. Dit is eerder soos ’n spiraal 
waarbinne enige van die elemente op ’n gegewe tyd na vore kan tree, en telkens weer herhaal kan word. 

Die fases van Lectio Divina is dus nie vaste of rigiede reëls of prosedures wat nagevolg móét word nie. 
Dit behoort ’n natuurlike proses te word van lees, meditasie, gebed en stilte. Beweeg dus spontaan van 
lees na mediteer en weer terug na lees. Voel vry om tydens enige fase terug te gaan na ’n vorige fase en 
die stappe weer te herhaal. Moet ook nie vir jouself ’n ‘doel’ stel t.o.v. hoe ’n groot deel van die teks jy wil 
afhandel, oor hoeveel woorde jy wil mediteer of hoe lank jy wil bid nie. Gebruik die tegniek as ’n basis en 
maak jou enigste doel die begeerte om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer.

Voorbereiding vir stil word met 

Lectio Divina  

Maak ’n keuse vir ’n bepaalde tyd in jou dag om stil te word met Lectio Divina. 
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 (Lectio Divina). 

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. 

Wat kan ons help?

Om te luister na God se stem beteken om soms stil te word. In ons kultuur is ons 
gewoond aan “geraas”. Dit neem soms tyd om die oorgang te maak van die dag 
se “geraas” na ’n innerlike stilte waar ons diep kan luister na God en na onsself.

bl. 17  bl. 16  



WEEK 1
24 - 30 JANUARIE 

PAASFEES
Pesach

NOTAS:
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4“Die feesdae van die HERE, die heilige byeenkomste wat julle moet uitroep op hulle vaste tye, is die volgende: 
5In die eerste maand, op die veertiende van die maand teen laatmiddag is dit die Pasga van die HERE.” 

DIE INSTELLING VAN DIE PAASFEES 

1In Egipte het die Here vir Moses en Aäron gesê: 
2“Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand; 
dit moet die eerste maand van die jaar word. 3Sê 
vir die hele gemeente van Israel: Elkeen moet sorg 
dat hy op die tiende van hierdie maand ’n lam vir sy 
gesin het, vir elke huisgesin een. 4As ’n huisgesin te 
klein is vir ’n lam, kan ’n man en sy naaste buurman 
dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. 
Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. 
5Dit moet ’n jaaroud rammetjie wees, sonder 
liggaamsgebrek, ’n skaap of ’n bok. 6Julle moet hom 
goed oppas tot die veertiende van hierdie maand, 
en dan moet die hele gemeente van Israel teen laat 
middag slag. 7Julle moet van die bloed smeer aan die 
sykante en die bokant van die deurkosyn van elke 
huis waar julle die lam gaan eet. 8Nog dieselfde nag 
moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, 
saam met ongesuurde brood en bitter kruie. 9Julle 
moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor 
die vuur gebraai, met kop, pootjies, binnegoed en al. 
10Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat 
oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor 
is, moet julle dit verbrand. 11Julle moet dit haastig 
eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en 
kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. 
12“Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al 
die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te 
tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is 
die Here! 13Die bloed aan die huise waarin julle is, 
sal ’n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die 

huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek 
Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. 14“Hierdie dag 
moet vir julle ’n gedenkdag wees. Julle moet dit as 
’n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag 
moet dit ’n vaste instelling wees wat hulle moet vier.

21Moses het toe al die leiers van Israel 
bymekaargeroep en vir hulle gesê: “Gaan vang vir 
julle gesinne elkeen ’n lam uit en slag die paaslam! 
22Neem ’n bossie hisop, doop dit in ’n bak met 
bloed en smeer die bloed aan die bokant en die 
sykante van die deurkosyn. Nie een van julle mag 
by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. 23As 
die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal 
Hy die bloed aan die bokant en die sykante van 
die deurkosyn sien en dié deur oorslaan. Hy sal nie 
die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. 
24“Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif 
eerbiedig. 25Wanneer julle in die land kom wat die 
Here vir julle gaan gee soos Hy beloof het, moet 
julle hierdie verpligting nakom. 26As julle kinders 
sou vra: ‘Wat beteken hierdie verpligting?’ 27moet 
julle sê: Dit is ’n paasoffer aan die Here omdat Hy in 
Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl 
Hy die Egiptenaars getref het, het Hy ons huise 
gespaar.” Toe het die volk in aanbidding gebuig. 
28Soos die Here vir Moses en Aäron beveel het, 
presies so het die Israeliete gedoen.

VOORSKRIFTE IN VERBAND MET DIE PAASFEES

41Na vier honderd en dertig jaar, presies op die dag 
waarop die fees nou gevier word, het die hele volk 

Levitikus 23:4-5

Eksodus 12:1-14; 21-28; 41-51 (1983-vertaling) Lukas 22:14-23 instelling van die nagmaal (1983-vertaling)

ONS LEES 
DIÉ WEEK 

Net soos die besnydenis was die Paasfees (pesach – “pass over”) ’n bekende gebruik in 
daardie tyd.

Die veeboere het elke jaar in die lente met hulle vee na beter weiveld getrek. Dan het hulle ’n lam 
geslag en sy bloed aan die tentpale gesmeer. Die doel daarvan was om die bose geeste van die 
lammeroes af weg te hou. Met die uittog uit Egipte word aan hierdie gebruik nuwe betekenis gegee. 

Die Israeliete was vir 430 jaar in Egipte en is onder die Farao’s as slawe sleg behandel en moes 
baie hard werk. Die Here roep vir Moses om die volk te bevry. Die Here stuur 9 plae wat die 
Egiptenare tref, maar steeds weier Farao om die volk te laat gaan. In Eks. 12:1-20 kry die volk 
opdrag van die Here om die Paasfees in te stel wat saamhang met die 10de plaag. Elke gesin 
moes ’n lam (jaaroud bok- of skaaprammetjie) slag en volgens spesiale voorskrifte voorberei om 
in die nag te eet. Die bloed van die lam moes aan die deurkosyn gesmeer word.

12“Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, 
te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here! 13Die bloed aan die huise waarin julle is, 
sal ’n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee 
Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.” (Eks. 12:12,13)

Hierdie fees raak dié belangrikste fees van die volk, soveel so dat dit selfs die begin van die 
nuwe jaar aandui. Die volk kry opdrag om Paasfees elke jaar te vier met herinnering aan God se 
verlossing van slawerny in Egipte.

Agtergrond

van die Here uit Egipte weggetrek. 42Dit was die 
nag waarin die Here oor hulle gewaak het en hulle 
uit Egipte bevry het. Daarom behoort dié nag aan 
die Here en moet alle Israeliete en hulle nageslagte 
dié nag wakker bly. 43Die Here het vir Moses en 
Aäron gesê: “Dit is die voorskrifte in verband met 
die paasfees: geen nie-Israeliet mag daarvan eet 
nie; 44’n slaaf wat deur iemand gekoop is, mag eers 
daarvan eet nadat hy besny is; 45geen bywoner of 
huurling mag daarvan eet nie. 46Dit moet geëet 
word in die huis waarvoor dit bedoel is. Van die vleis 
mag niks buitentoe geneem word nie. Geen been 
van die paaslam mag gebreek word nie. 47Die hele 

gemeente van Israel is verplig om die fees te vier. 
48Die vreemdeling wat jou beskerming geniet en die 
paasfees van die Here wil vier, moet besny word, 
hy en al die mans en seuns by hom. Dan eers is hy 
soos ’n gebore Israeliet en kan hy daaraan deelneem. 
Iemand wat nie besny is nie, mag nie daarvan eet nie. 
49Een en dieselfde bepaling moet geld vir die gebore 
Israeliet en vir die vreemdeling wat julle beskerming 
geniet.” 50Al die Israeliete het gedoen presies wat die 
Here vir Moses en Aäron beveel het. 51Presies op die 
dag waarop die fees nou gevier word, het die Here 
die stamme van Israel uit Egipte bevry.

WEEK 1 WEEK 1bl. 21  bl. 20  



Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:4-5; Eksodus 
12:1-14; 21-28; 41-51 en Lukas 22:14-22 
met behulp van die Lectio Divina-metode 
en maak ’n paar aantekeninge oor wat jy 

in die gedeeltes hoor:

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

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

• Suurdeeg verwys simbolies na sonde in ons lewe. Waar het jy vandag “suurdeeg” in jou lewe 
beleef of selfs suurdeeg in ander mense beleef?

• Die wonderlike is dat Jesus die Brood van die lewe is. Waar het jy vandag gevoel die Here 
“voed” jou?

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

WEEK 1bl. 23  WEEK 1bl. 22  



Benodigdhede

• Sorg dat daar ’n kers op die tafel is, ’n plat brood en ’n glas wyn.

• By die volgende skakel kry julle ’n volledige liturgie met riglyne om ’n tradisionele Joodse 
Pasga ete te hou. Dit sal soveel betekenis gee as julle dit as kleingroep kan voorberei en 
saam kan vier: www.moederkerk.co.za/wp-content/uploads/2020/04/HAGGADAH.pdf

ONS ONTMOET MEKAAR

Ken mekaar

Indien julle ’n nuwe groep is, gebruik die geleentheid om mekaar bietjie beter te leer ken. 
Elke deelnemer voltooi die volgende sin: Een ding wat julle van my moet weet om my beter te 
verstaan is...

Gespreksvraag

Ons tema van Sewe Weke, Sewe Feeste, is in ’n sekere sin bietjie subversief gegewe twee jaar se 
pandemie waardeur ons is met geweldige verliese en emosionele druk waarin mense verkeer. 
Mense het dalk eerder ’n behoefte aan rou en klag. In ons beplanning en nadenke vir 2022 was 
dit egter die tema van FEESVIER wat na ons toe gekom het. Dit is dalk juis wat ons nodig het 
om ons in die tyd te rig. Die feeste wat die volk van die Here gevier het, het hulle telkemale 
teruggeneem na hulle stories van die verlede en laat onthou hoe God vir hulle gesorg het, en 
bevryding gebring het.

• Dink vir ’n oomblik na oor jou eie storie van die afgelope twee jaar. Waaroor kan en wil jy 
feesvier ten spyte van wat gebeur het, of júís oor wat met jou gebeur het? Deel dit met mekaar.

ONS ONTMOET GOD

Steek ’n kers aan en laat iemand ’n gebed doen.

• Laat verskillende mense die volgende gedeeltes hardop lees: Levitikus 23:4,5; Eksodus 
12:1-14; 21-28; 41-51; Lukas 22:14-22.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer op jou eie in stilte deur. Moenie haastig raak nie. Gee vir 
elkeen tyd om na God se stem te luister. Laat die woorde of frases wat in die teks vir jou 
uitgestaan het (en reeds in die week na jou toe gekom het in jou persoonlike stiltetyd), deur 
jou spoel deur dit telkens te herhaal.

• Gebruik jou sintuie om jou in die teks in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die reuke.

• Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te maak.

ONS DEEL MET MEKAAR

• Deel met mekaar wat jou opval, watter vrae by jou opkom of wat helder word uit die 
lees van die tekste.

• As Nuwe Testamentiese Christene het Paasfees ’n totaal nuwe betekenis gekry. Dit 
is betekenisvol dat Jesus se Lydensweg wat uitloop op sy intog in Jerusalem en later 
die week sy kruisiging en opstanding, saamval met die Joodse Paasfees. In Luk. 22:14-
23 eet Jesus die laaste paasmaaltyd saam met sy dissipels voordat Hy later die aand 
gevange geneem is en die volgende dag verhoor en gekruisig word. By daardie laaste 
ete breek Jesus die brood en skink die wyn en sê vir sy dissipels terwyl Hy dit vir hulle 
aangee: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word... Dit is my bloed wat vir julle gegiet word. 
Jesus se liggaam en sy bloed word die finale lam wat geoffer word vir verlossing.

• Laat iemand die brood breek. Gee dit aan vir die persoon langs jou met die woorde: 
Christus se liggaam is vir jou gebreek. Doop jou brood in die wyn en stuur dit aan met die 
woorde: Christus se bloed is vir jou gegiet.

• Sluit af deur met mekaar te deel waarvan die Here jou nou kom vrymaak.

• Ons moedig kleingroepe aan om saam ’n tradisionele pasga maaltyd te hou met al 
die simboliek rondom dit. ’n Uitgewerkte liturgie met riglyne vir die voorbereiding 
kan by die volgende skakel gevind word: www.moederkerk.co.za/wp-content/
uploads/2020/04/HAGGADAH.pdf. HAGGADAH is die Hebreeuse woord wat 
“vertelling” beteken. Dit is dan die uitgebreide liturgie wat die Paasgebeure vertel en 
verduidelik met al die simboliese handelinge wat daarmee saamgaan soos wat dit in 
Eksodus 12 vir die volk gegee is.  
 

ONS BID SAAM

Dankie Jesus vir U offer aan die kruis. Mag ons lewenskanale word van U bevryding. Neem ons, 
breek ons, seën ons en deel ons uit aan ’n honger wêreld. AMEN

Kleingroepbyeenkoms

WEEK 1 WEEK 1bl. 25  bl. 24  



Benodigdhede

• Ons moedig gesinne aan om ’n behoorlike fees voor te berei om ons reeks in te lei. Nooi 
gerus nog ’n gesin of twee om dit saam met julle te doen. By die volgende skakel kry julle ’n 
volledige liturgie met riglyne om ’n tradisionele Joodse Pasga-ete te hou: www.moederkerk.
co.za/wp-content/uploads/2020/04/HAGGADAH.pdf

• ’n Sweety pie vir elkeen aan die tafel.

FOKUS OP MEKAAR

• Ons gaan in die volgende 7 weke elke week na ’n ander Bybelse fees kyk en die betekenis 
daarvan in ons lewens. Ons het besluit op dié tema omdat die afgelope twee jaar ’n demper 
op ’n klomp goed geplaas het, en ons gedink het dit is nodig om fees te vier.

• Sê vir mekaar waaroor jy graag sal wil fees vier. As almal kans gekry het om te deel, neem 
elkeen ’n sweety pie, almal hou dit in die lug en sê hardop: L’Chaim (la ga him) – dit is die 
Joodse manier om te sê: Cheers!

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Laat iemand voor die tyd die instelling van die Pasga lees en voorberei uit Eks. 12. Tydens die 
Familiebyeenkoms vertel die persoon die verhaal.

• Gee kans dat die kinders vrae kan vra en laat iemand die lyn trek na die Nuwe Testament en 
Jesus se Kruisdood en Opstanding wat die finale offer vir ons was.

• Vier die Pasga-ete saam met ’n ander gesin of gesinne. Gebruik verskillende mense as 
voorlesers. Volg die liturgie wat uitloop op die ete saam. 

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

BID SAAM

• Dankie Here vir die ryke geskiedenis van die Pasga, van hoe U die Israeliete as slawe bevry 
het en na hulle beloofde land toe gebring het. Dankie vir die sterwe en opstanding van Jesus 
en dat ons dit elke jaar kan vier en ook elke Sondag. Help ons om as vry mense te leef en 
mekaar vry te spreek. AMEN

NOTAS:

WEEK 1 WEEK 1bl. 27  bl. 26  



Sondag se 
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?

WEEK 2
31 JAN – 6 FEB

FEES VAN DIE 
ONGESUURDE BRODE

Hag Hamatzot

WEEK 1bl. 28  



Agtergrond
Voorbereiding vir week 2:

Vir die voorbereiding van week 2 se kleingroepbyeenkoms en ook familiebyeenkoms moet 
iemand die volgende resep maak sodat die fees meer sin kan maak. Die groepslede kry die opdrag 
om enige “topping” saam te bring wat op die ongesuurde brood geëet gaan word. 

Resep: Ongesuurde Brood
Dit is die maklikste deeg denkbaar om te maak. Dit kry nie gis by nie.

- 160 ml yswater
- 60 ml olyfolie
- 2 koppies koekmeel
- knippie sout

Voorverhit oond tot 230°C. Smeer ’n groot bakplaat en stuif 
met koekmeel.

Meng die water en olyfolie. Plaas die koekmeel en sout in die 
voedselverwerker. Voeg die water stadig by. Meng tot ’n stywe 
deegbal vorm. Ten minste 5 min. Laat die deeg so 15 min rus. Knyp 8 tot 
10 balletjies deeg af. Rol die deeg so dun as wat jy kan op ’n meelbestrooide 
oppervlak uit. Verf met olyfolie. Plaas in die oond en hou dit dop. So tussen 
5-8 min tot gaar en haal dit uit as daar bruin vlekke of blase op die brood is.

Jy kan dit eet met enige kaas, geroosterde eiervrug, uie marmelade, enige konfyt, fyngerasperde biltong ens.

6Op die vyftiende dag van hierdie maand begin die Fees van Ongesuurde Brood vir die HERE. Sewe dae lank 
moet julle ongesuurde brood eet. 7Op die eerste dag moet julle ’n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen 
gewone take verrig nie. 8Sewe dae lank moet julle daagliks ’n offergawe vir die HERE bring. Op die sewende 
dag is daar ’n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie.’ ”

7Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Want 
ook ons Pasgalam, Christus, is geslag. 8Laat ons daarom feesvier, nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van 
kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid.

32“Jesus sê toe vir hulle: “Amen, amen, Ek sê vir julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel 
gegee het nie – nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. 33Want die brood van God is Hy 
wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee.” 34Hulle sê toe vir Hom: “Here, gee ons altyd hierdie 
brood.” 35Jesus het vir hulle gesê: “Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word 
nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie. 

Levitikus 23:6-8

1 Korintiërs 5:7-8

Johannes 6:32-35 

ONS LEES DIÉ WEEK 

Die fees van die Ongesuurde Brood is deel van die Pasgafees waaroor ons verlede 
week gesels het. Hierdie fees word vir 7 dae lank gevier (7 is die volmaakte getal) en 
word in Eksodus 12 en Levitikus 23 beskryf as deel van die Paasfees.

Die fees van Ongesuurde Brood begin op die 15de Nisan, ’n dag na Paasfees wat op die 14 
Nisan val en duur tot die 21 ste Nisan (vgl. Eksodus 12:18). Die 2 dae wat die fees omsluit (15de 
en 21ste Nisan) is jaarlikse Sabbatsdae waarop daar geen werk gedoen mag word nie. 

Die Israeliete mag ook, vir die 7 dae van die Ongesuurde Broodfees, geen suurdeeg (hametz) 
eet nie. Hulle moes alle vorme van suurdeeg uit hulle huise verwyder, want met die haastige 
uittog uit Egipte het hulle nie tyd gehad om hulle brood met gis te bak nie. Hierdie ongesuurde 
brood is ’n plat brood, en staan bekend as “matzo” of “matzah”. Hierdie matzah bestaan uit drie 
dele met strepies op en die hele fees wys na Jesus wat vir ons geslaan en verbrysel is en sonder 
sonde was (Jes 53). Die 3 dele op die matzah broodjie verwys na die Vader, die Seun en die 
Heilige Gees.

Volgens Joodse tradisie word hierdie broodjie dan tydens die Pasgamaal in die middel gebreek 
(die deel wat na Jesus verwys) en in ’n doek toegedraai en weggesteek in die huis waar die 
kinders van die huishouding dit dan moes soek. Weereens dui dit op Jesus (die Messias) wat 
begrawe is en toegedraai is in ’n doek. 

Hierdie gebreekte stukkie matzah was die “afikomen” genoem wat beteken “dit wat later kom”. 
As christene weet ons Jesus het gekom en dat Hy belowe dat hy weer gaan kom.

In die Bybel word suurdeeg simbolies gebruik om te dui op sonde en boosheid. Hierdie fees 
gee die opdrag aan die christen om sonde uit jou lewe te verwyder. Jesus was die Ongesuurde 
Brood, sonder sonde. Jesus is die Brood van die Lewe (Lechem Hachayim; vgl. Johannes 
6:32-35). Jesus is gebore in Betlehem, wat beteken huis van brood (Bet Lechem) en Hy kom 
vervul hierdie fees tot in die fynste detail. Jesus het die krag en die mag van die sonde kom 
breek en ons kom vrykoop.

Die fees van die Ongesuurde Brood herinner ons dus daaraan om voortdurend die sonde uit ons lewens 
te verwyder en om aan God gehoorsaam te bly (vgl. Matt. 16:6, Mark. 8:15, Luk. 12:1, 1 Kor. 5:6).

Paulus skryf aan die gemeente (christene) in Korinte tydens sy 3de sendingreis: 1 Kor 5:6-8:

“6Julle grootpratery is nie mooi nie. Weet julle dan nie dat ’n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel 
deursuur nie? 7Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde 
brood is. Want ook ons Pasgalam, Christus, is geslag. 8Laat ons daarom feesvier, nie met ou suurdeeg, die 
suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid”.

WEEK 2 WEEK 2bl. 31  bl. 30  



Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:6-8, 
Johannes 6:32-35 en 1 Kor. 5:7-8 met 

behulp van die Lectio Divina-metode 
en maak ’n paar aantekeninge oor wat 

jy in die gedeeltes hoor:

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

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

• Suurdeeg verwys simbolies na sonde in ons lewe. Waar het jy vandag “suurdeeg” in jou lewe 
beleef of selfs suurdeeg in ander mense beleef?

• Die wonderlike is dat Jesus die Brood van die lewe is. Waar het jy vandag gevoel die Here 
“voed” jou?

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

WEEK 2bl. 33  WEEK 2bl. 32  



ONS ONTMOET MEKAAR

Gesels oor brood. Vertel van slegte en goeie tye wat julle al met brood beleef het. 

As julle nie die huiswerk gedoen het nie kan julle dalk as groep nou saam ongesuurde brood 
maak en terwyl julle dit doen deur die boekie se riglyne gesels. 

Die resep is aan die begin van week 2.

As julle die opdrag uitgevoer het, kan elkeen hulle “topping” uithaal en ook sê hoekom hulle dit 
saamgebring het.

ONS ONTMOET GOD

Steek ’n kers aan en bid as groep saam.

• Laat iemand die volgende gedeeltes hardop lees: Levitikus 23:6-8; 1 Korintiërs 5:7-8; 
Johannes 6:32-35.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer weer hardop.

• Gee geleentheid dat elkeen weer op hulle eie die gedeeltes rustig deurlees.

• Laat elkeen vir ’n wyle in die teks vertoef. Moenie haastig raak nie. Gee vir elkeen tyd om na 
God se stem te luister.

• Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 
te herhaal.

• Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik 
die reuke en word deel van die teks.

• Herhaal die woorde in jou gedagtes.

• Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te maak.

• Gee aandag aan dit wat die woorde, en beelde en gedagtes aan jou doen.

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou lewe wil sê. 

ONS DEEL MET MEKAAR

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor. 
Moenie mekaar onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie 
ervarings vanuit die teks deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Deel met mekaar die lekker herinneringe van brood wat julle het en sê vir mekaar hoe 
laat dit julle oor Jesus voel as hy sê: “Ek is die brood van die lewe”.

• Suurdeeg word simbolies in die Bybel gebruik om te wys op sonde en boosheid. Deel 
met mekaar waar julle “suurdeeg” in ons samelewing sien of beleef.

• As julle die vrymoedigheid het, deel ook met mekaar waar julle “suurdeeg” in julle eie 
lewens sien.

• Help mekaar hoe ons meer en meer as “ongesuurde brood” ’n verskil in die samelewing 
kan maak.

ONS BID SAAM

• Gee ’n paar oomblikke van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie 
groepsbyeenkoms God se stem vir hulle lewens gehoor het.

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoeftes vir die week met ’n ander groepslid deel. 
Bid in pare saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 
week vir mekaar se behoeftes te bid.

Kleingroepbyeenkoms

NOTAS:

WEEK 2 WEEK 2bl. 35  bl. 34  



FOKUS OP MEKAAR

• Laat elke familielid vertel waar hulle die afgelope week vir God beleef het.

• Doen ’n kort samevattende gebed vir hierdie momente.

Aan die einde van week 1 het ons vir julle ’n resep gegee vir ongesuurde brood. Julle as gesin 
kan saam die brood maak en dan verder die aand saam gesels deur die riglyne in die boekie.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 
teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se woord te hoor.

• Lees as gesin die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met ’n eie Bybel die 
gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes so 2 tot 3 maal deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeelte in stilte lees en 
notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in die gedeelte.

• Ons dink die week na oor die 2 de fees wat die Here gesê het die Jode moet vier naamlik die 
fees van die ongesuurde brood. In die Bybel word suurdeeg simbolies aangewend om te dui 
op sonde en boosheid. Laat almal in die groep gesels oor wat dink hulle is sonde? Luister net 
en moenie te vinnig iemand probeer reghelp nie.

• As julle as familie gemaklik is daarmee laat elkeen (of die wat wil) vertel waar hulle voel hulle 
“suurdeeg” is, waar hulle sonde doen.

• Gesels saam oor momente in julle gesin (familie) waar julle al lekker brood geëet het.

• Deel nou met mekaar hoe dit julle laat voel as Jesus sê: “Ek is die brood van die lewe”. 

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

BID SAAM

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoeftes vir die week met die gesin deel. Bid as gesin 
saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar 
se behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 2 WEEK 2bl. 37  bl. 36  



Sondag se 
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?

WEEK 3
7 - 13 FEBRUARIE 

FEES VAN EERSTELINGE
Hag Habikkurim

WEEK 2bl. 38  



9Die HERE het vir Moses gesê: 10“Praat met die 
Israeliete en sê vir hulle, ‘Wanneer julle in die land 
kom wat Ek vir julle gaan gee en julle die graanoes 
insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes 
na die priester bring. 11Hy moet die gerf voor die 
HERE aanbied dat dit tot julle voordeel strek. Op 
die dag ná die Sabbat moet die priester dit aanbied. 
12Op die dag wanneer julle die gerf aanbied, moet 
julle ’n jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer vir 

20Maar nou, Christus ís opgewek uit die dood – die 
eersteling van die ontslapenes. 21Want aangesien 
die dood deur ’n mens gekom het, kom die 
opstanding van dooies ook deur ’n mens. 22Want 

24Dít verseker Ek julle: As ’n koringkorrel nie in die 
grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy 
sterwe, bring hy ’n groot oes in. 25Wie sy lewe bo 
My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie 

die HERE bring 13met die bepaalde graanoffer van 
twee tiendes van ’n efa gesifte meel met olyfolie 
gemeng, as ’n offergawe aan die HERE, ’n geurige 
offer, asook die bepaalde drankoffer van ’n kwart 
hin wyn. 14Brood en geroosterde en vars graan mag 
julle nie tot op daardie bepaalde dag eet nie, totdat 
julle die offer vir julle God gebring het. Dit is ’n 
vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld, 
waar julle ook al woon.

soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus 
lewend gemaak word; 23maar elkeen volgens ’n 
bepaalde orde: as eersteling Christus, daarna, met 
sy koms, hulle wat aan Christus behoort. 

wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige 
lewe behou. 26As iemand My wil dien, moet hy My 
volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. 
As iemand My dien, sal die Vader hom eer.

Levitikus 23:9-14

1 Korintiërs 15:20-23

Johannes 12:24-26 (1983-vertaling)

ONS LEES 
DIÉ WEEK 

Hierdie fees is die derde en laaste fees van die Feesseisoen van die Pasga. Die Fees van 
die Eerstelinge handel oor ’n lewe van toewyding.

Hierdie fees moes gehou word op die dag ná die Sabbat, m.a.w. op die 17de dag van Nissan en 
die eerste dag van die week, nl. Sondag volgens ons kalender. Hierdie is ’n baie belangrike feit, 
want dit was juis op die eerste dag van die week, ná die Sabbat wat op Christus se kruisiging 
gevolg het, dat Hy uit die dood opgestaan het.

Die doel met die fees vir die Jode was om die garsoes aan die Here te wy. God het aan hulle die 
land voorsien en eintlik behoort die volle oes dus aan die Here, want nie net het Hy die land aan 
die volk gegee nie, maar Hy het ook die oes laat groei. Die volk was dus net rentmeesters van die 
opbrengs van die oes en deur die oes aan die Here op te dra, het hulle daardeur erkenning aan 
God gegee dat Hy die eintlike Gewer van die oes is en dat die hele oes eintlik aan Hom behoort.

CHRISTUS VERVUL DIE EERSTELINGFEES:

In 1 Kor. 15:20-23 verduidelik Paulus aan ons hoe Christus ook hierdie fees vervul het: 

20 “Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het. 21Aangesien die 
dood deur ’n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ’n mens gekom. 22Net soos 
almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. 23Maar 
daar is ’n volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, dié wat aan Hom behoort.”

Jesus het die Fees van die Eerstelinge vervul, die oomblik toe Hy opgestaan het uit die dood. Sy 
opstanding het die begin ingelui van die oes van baie siele wat aan God gewy sou word. Jesus 
was die menslike gerf wat God uitgesoek het vir die doel om die dood te oorwin en die ewige 
lewe te voorsien aan almal wat in Hom sou glo as Here en Verlosser – aan diesulkes was Hy die 
Eersteling wat opgewek is om nooit weer te sterf nie.

Ons het dus gesien dat Jesus gekruisig is en sodoende die Pasga vervul het. Daarna het Hy 
gesterf en is Hy begrawe ter vervulling van die Fees van Ongesuurde Brode. Toe het Hy 
opgestaan uit die dood as Eersteling ter vervulling van die Fees van die Eerstelinge. Jesus sou 
ook opvaar na die hemel waar Hy Homself aangebied het as Eersteling uit die dode en dit op 
presies dieselfde dag waarop die eersteling gerwe voor die aangesig van die Here beweeg is as 
beweegoffer. Jesus was die vervulling van al die Ou Testamentiese feeste!

Agtergrond

WEEK 3 WEEK 3bl. 41  bl. 40  



Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:9-14, 
1 Kor. 15:20-23 en Johannes 12:24-
26 met behulp van die Lectio Divina-

metode en maak ’n paar aantekeninge 
oor wat jy in die gedeeltes hoor:

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

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

• Waar het jy vandag iets gesien/beleef van die teenwoordigheid van die lewende Here?

• In watter gebeure het jy vandag gesukkel om die teenwoordigheid van God as die lewende 
Here te sien?

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

WEEK 3bl. 43  WEEK 3bl. 42  



Voorbereiding vir die byeenkoms:

As voorbereiding vir die groep kan julle besluit om die dag saam skaapvleis te braai en iemand 
kan ’n lekker varsgebakte brood en vars slaai bring. Hierdie is wel opsioneel, maar kan as 
simbole dien van die jaaroudlam en die begin van die graanoes wat die Jode destyds gebring 
het om te offer tydens die Fees van die Eerstelinge. Of steek sommer net ’n vuur aan en kuier as 
groep saam om die vuur.

ONS ONTMOET MEKAAR

• Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week

• Wat uit verlede week se nadenke en die erediens het jou veral by gebly. Deel dit in die 
groep met mekaar.

ONS ONTMOET GOD

Steek ’n kers aan en laat iemand die byeenkoms aan die Here opdra.

• Lees in die groep die drie teksgedeeltes van die week asook die agtergrond stukkie vir die 
week se Fees van die Eerstelinge.

• Laat elkeen deel wat hulle in die gedeeltes opval. Gee tyd dat elkeen deel wat hulle opval 
sonder om mekaar in die rede te val 

ONS DEEL MET MEKAAR

• Die Fees van die Eerstelinge se fokus is veral toewyding aan God. Die erkenning dat 
alles wat ek het ’n geskenk van God is. Een van ons ou kerkvaders, Ignatius van Loyola 
het ’n baie besonderse gebed van toewyding:

Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will – all that I 
have and call my own. You have given it all to me. To you Lord, I return it. Everything is yours: do 
with it what you will. Give me only your love and your grace. That is enough for me. Amen

• Bespreek in die groep die radikaliteit van die gebed.

• Die gebed wys daarop dat daar dikwels baie in ons moet sterf, sodat Christus nuut in ons 
en deur ons kan opstaan. Laat die groep saam praat oor die dinge wat in ons moet sterf vir 
’n lewe van toewyding aan God. Wat is die goed in ons lewens wat baie subtiel soms ons 
lewens kom oorneem en ons as’t ware in besit kom neem, wat ons weer opnuut vir die Here 
moet gee om onsself totaal aan Hom toe te wy.

ONS BID SAAM

• Gebruik die gebed van Ignatius om saam mee af te sluit:

Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will – all that I 
have and call my own. You have given it all to me. To you Lord, I return it. Everything is yours: do 
with it what you will. Give me only your love and your grace. That is enough for me. Amen

Kleingroepbyeenkoms

NOTAS:

WEEK 3 WEEK 3bl. 45  bl. 44  



FOKUS OP MEKAAR

• Laat die gesin die familiebyeenkoms hou deur ook ’n vuurtjie te maak en om ’n vuur te kuier 
en saam aandete voor te berei. Braai vir elkeen ’n skaaptjoppie en maak saam braaibroodjies.

• Terwyl julle braaibroodjies maak, laat elke gesinslid hoogtepunte en laagtepunte uit die 
afgelope week identifiseer en deel dit met mekaar.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Terwyl julle om die vuur sit en kuier, lees as gesin Levitikus 23:9-14; 1 Korintiërs 15:20-23 en 
Johannes 12:24-26 saam.

• Verduidelik die Fees van die Eerstelinge soos wat dit deur die Jode gevier is in die Ou 
Testament met ’n jaaroudlam en die eerste van die oes.

• Verduidelik hoe Jesus hierdie offer vir ons is en daarom vir ons nuwe lewe gebring het, sodat 
ons nie meer vandag offers hoef te bring nie, maar slegs uit dankbaarheid ons lewens aan 
Hom kan wy.

• Praat as gesin saam oor hoe ’n lewe van dankbaarheid en oorgawe lyk. Wees lekker prakties. 

BID SAAM

• Laat elke gesinslid deel wat hulle spesifieke gebedsbehoeftes vir die week is en bid 
vir mekaar.

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

NOTAS:

WEEK 3 WEEK 3bl. 47  bl. 46  



Sondag se 
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?

WEEK 4

FEES VAN DIE WEKE
Pinkster – Shavuot

14 - 20 FEBRUARIE 
WEEK 3bl. 48  



15“ ‘Vanaf die dag ná die Sabbat, vanaf die dag 
waarop julle ’n gerf as gewyde gawe bring, moet 
julle die dae aftel: Sewe volle weke moet dit wees. 
16Julle moet vyftig dae tel tot op die dag ná die 
sewende Sabbat. Bring dan ’n nuwe graanoffer vir 
die HERE. 17Van die plekke waar julle woon, moet 
julle twee brode as gewyde gawe saambring, wat 
van twee tiendes van ’n efa gesifte meel berei moet 
word. Dit moet met suurdeeg gebak word as eerste 
opbrengs van die oes vir die HERE. 18Saam met die 
brood moet julle ook sewe jaaroud lammers sonder 
gebrek, een jong bul en twee ramme as offers 
aanbied. Dit moet brandoffers vir die HERE wees, 
saam met die bepaalde graan- en drankoffers – ’n 
offergawe, ’n geurige offer vir die HERE. 19Julle 

1My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles 
wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 
2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die 
hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees 
bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels 
uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met 
baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy 
lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie 
geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die 
dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl 
Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle 
beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar 
bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos 

moet as ’n reinigingsoffer een bokram offer, en 
twee jaaroud lammers as ’n maaltydoffer. 20Die 
priester moet hulle – die twee lammers – saam met 
die brood van die oes se eerste opbrengs, voor die 
HERE as ’n gewyde gawe heen en weer beweeg. 
Dit is ’n heilige gawe aan die HERE wat die priester 
toekom. 21“ ‘Julle moet op daardie bepaalde dag 
’n byeenkoms saamroep. Dit moet vir julle heilig 
wees; julle mag geen gewone take verrig nie. Dit is 
vir altyd ’n vaste voorskrif vir julle nageslagte, waar 
julle ook al woon. 22Wanneer julle die graanoes op 
julle lande insamel, mag jy nie die kant van jou land 
skoon afoes nie, en jou oesreste mag jy nie optel 
nie. Vir die weerloses en vreemdelinge moet jy dit 
agterlaat. Ek is die HERE jou God.’ ”

julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met 
water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met 
die Heilige Gees gedoop word.” 6Toe hulle ’n keer 
weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, 
is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer 
gaan oprig?” 7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie 
vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat 
die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle 
sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor 
julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem 
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in 
die uithoeke van die wêreld.”

Levitikus 23:15-22

Handelinge 1:1-7 & 2:1-42 (1983-vertaling)

Handelinge 2 (1983-vertaling)

ONS LEES 
DIÉ WEEK 

Shavuot is ’n dankbaarheidsfees wat hoofsaaklik fokus op twee goed: die geskenk van 
die Torah op die berg Sinaï en die graanoes in die somertyd.

In Bybelse tye was Shavuot saam met die Pasga- en Loofhuttefees een van die groot 
pelgrimsfeeste. Dit het beteken dat Jode van regoor die land na Jerusalem gereis het om ’n 
gedeelte van hul opbrengs te kom gee as offer vir God.

Die woord Shavuot (תֹועּובָׁש) beteken weke. Hierdie fees word sewe weke (50 dae) na die 
tweede dag van die Pasgafees gevier. Volgens die Jode was dit op hierdie dag dat Moses die 
Torah/Wet van die Here ontvang het op Sinaï. Heuning en melkprodukte word tydens die fees 
geëet om die feesgangers daaraan te herinner dat die woorde van die Torah so aangenaam 
is soos heuning en melk. Hierdie groot dag het later ook bekendgestaan as die Pinksterfees 
(Pentekost) waarvan ons lees in Handelinge 2:1. In Grieks beteken Pentekost “vyftig” wat 
verwys na die 50 dae wat verloop het na Pasga.

Destyds was hierdie sewe weke die oestyd waar die graan op die lande ingesamel is. Vir sewe 
weke lank moes die omer na die tempel gebring word (Deut. 16:9,10). Omer is die inhoudsmaat 
wat gebruik is vir die graanoffer. Hierdie offerandes het afgesluit met ’n dankfees vir die oes op 
Shavuot of Pinksterdag. 

Ander teksgedeeltes wat in hierdie tyd gelees word is Eksodus 19 en 20 asook Deut. 15:19 
– 16:17 en Habakuk. In die laasgenoemde boek sê die profeet dat hy die Here sal loof al sou 
die oes misluk. Die Jode het oor die jare heen oesfeeste gevier selfs al het hulle ’n misoes 
beleef, wat wys dat geloof en vertroue in God oor baie meer gaan as net my onmiddellike 
omstandighede. Die hele boek Rut word ook gelees. Die geskiedenis van Rut is belangrik, omdat 
hier sprake is van die graanoes en hoe daar tydens die oestyd na die armes en vreemdelinge 
omgesien moes word. 

Shavuot of Pinksterfees het ’n wonderlike Nuwe Testamentiese vervulling. Ons lees daarvan 
in Handelinge 2. Joodse pelgrims was van oraloor in Jerusalem bymekaar om hierdie fees te 
vier toe die Heilige Gees uitgestort is - die Heilige Gees wat gekom het om God se Torah op 
ons harte te skryf en ons te herinner aan alles wat Jesus op aarde geleer het. Shavuot word 
gesien as die geboortedag van die Joodse nasie – dit is waar hul identiteit gevorm is. Met die 
uitstorting van die Heilige Gees oor alle mense het Shavuot nou ook die geboortedag van die 
kerk geword. 

Agtergrond

WEEK 4 WEEK 4bl. 51  bl. 50  



Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:15-22  
en Handelinge 1-2 met behulp van 

die Lectio Divina-metode en maak ’n 
paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeeltes hoor:

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

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

• Waar het jy vandag iets gesien/beleef van die teenwoordigheid van die lewende Here?

• In watter gebeure het jy vandag gesukkel om die teenwoordigheid van God as die lewende 
Here te sien?

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

WEEK 4bl. 53  WEEK 4bl. 52  



ONS ONTMOET MEKAAR

• Gesels vooraf oor hoe julle die aand gaan inrig. Jode vier dit met melkprodukte en heuning 
(om ons te herinner aan hoe aangenaam en soet die Torah van God is). Jul kan dus ’n lekker 
kaasbord maak met iets soets saam met dit. 

• Shavuot is onder andere ’n dankbaarheidsfees. “I would maintain that thanks are the highest 
form of thought, and that gratitude is happiness doubled by wonder.” (G. K. Chesterton). Kyk 
terug na die afgelope paar weke en deel met mekaar waarvoor elkeen dankbaar is. 

ONS ONTMOET GOD

• Tydens hierdie fees word daar tradisioneel sewe kerse aangesteek wat simbolies verwys na 
die sewe weke wat verby is sedert die Pasgafees. Sewe is ook die volmaakte getal wat in 
hierdie konteks wys na God se allesomvattende sorg. Steek sewe kerse aan en raak bewus 
van God se nabyheid. Laat iemand voorgaan met gebed. 

• Laat verskillende persone die teksgedeeltes hardop deurlees (Levitikus 23:15-22 en 
Handelinge 1-2). Dit is lang teksgedeeltes, gee mekaar dus genoeg tyd om dit weer rustig 
deur te lees.

• Probeer jouself inleef in die verhale van die teks deur gebruik te maak van al jou sintuie.

• Hoe praat die skrifgedeeltes met jou? Watter woord of gedagte het jou getref? Of watter 
vrae het daar by jou opgekom? Maak vir jou ’n paar notas.

ONS DEEL MET MEKAAR

• Deel met mekaar wat jou getref het in die teksgedeeltes en gesels oor watter vrae dit 
dalk by jou losgemaak het. Gee genoeg tyd hiervoor.

• Tydens hierdie fees word daar baie gefokus op God wat versorg en ons wat sy oorvloed 
geniet. Die boek Habakuk word ook tradisioneel in hierdie tyd gelees. In Habakuk hoor 
ons dat dinge ook nie altyd uitwerk soos ons hoop nie. Daar is soms mislukkings en 
misoeste. Die volk Israel het steeds oesfees gevier selfs al het hulle ’n misoes beleef – 

“...nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Redder.” (Habakuk 3:18) Wat is 
jou belewenis hiervan? Wat beteken dit vir jou om in tye van teëspoed en onsekerheid 
uitgenooi te word na ’n fees van oorvloed?

• Ons hoor ook dat hierdie fees ons herinner om ’n gedeelte van ons opbrengs te gee 
sodat ander ook kan deel in ons oorvloed. Gesels met mekaar oor wat elkeen dink dit 
konkreet beteken om jou tyd, bronne en gawes in te span om God se koninkryk sigbaar 
te maak in ons gemeenskap. 

• In Handelinge 2 lees ons dat die Heilige Gees uitgestort is tydens die Pinksterfees. 
Tydens hierdie fees het die Jode vir mekaar die storie van Sinaï vertel – ’n verhaal waar 
ons hoor hoe God met hulle (en spesifiek Moses) gepraat het deur vuur en stemme, en 
vir hulle sy wet en identiteit kom gee. En nou hier in Jerusalem, met die uitstorting van 
die Gees, ‘praat’ God weer met hulle deur ’n stormwind, stemme en vuur. Die Jode sou 
onmiddellik vir mekaar gesê het: Sinaï gebeur weer! God het nie van ons vergeet nie. Maar 
hulle was ook diep bewus dat sy Gees ’n gawe is vir alle mense van alle nasies. Deel met 
mekaar wat dit vir jou beteken om bewus te word van hierdie geskenk van God wat vir 
almal bedoel is.

ONS BID SAAM

• Deel met mekaar waarvoor julle vir mekaar kan bid vir die week wat voorlê. Vat hande 
en bid hardop saam die Ons Vader gebed (Matteus 6). 

Kleingroepbyeenkoms

NOTAS:

WEEK 4 WEEK 4bl. 55  bl. 54  



FOKUS OP MEKAAR

Ons wil julle uitnooi om moeite te doen om saam as gesin aan tafel te eet voor of tydens julle as 
gesin die byeenkoms hou. 

• Gee as gesin vir mekaar geleentheid om te vertel waar jy die afgelope week God se 
nabyheid beleef het. 

• Een van die ouers kan informeel met die gesin gesels oor die betekenis van die Shavuotfees 
(sien agtergrond)

• Tradisioneel word daar tydens hierdie fees sewe kerse aangesteek wat ons bewus maak 
dat God ons Versorger is. As julle en julle kinders doopkerse het, gebruik dit as deel van die 
sewe kerse. Gee vir elkeen geleentheid om te deel waarvoor hulle dankbaar is en terwyl julle 
dit doen steek sewe kerse aan as teken van God se nabyheid. 

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Laat iemand die teksgedeeltes hardop lees (Levitikus 23:15-22 en Handelinge 1:1-7 & 2:1-42). 
Dit is lang teksgedeeltes, ouers kan dalk vooraf besluit op uittreksels uit die teks.

• Gee vir mekaar genoeg tyd om die teksgedeeltes vir ’n tweede keer op julle eie deur te lees.

• Gesels met mekaar oor dit wat vir jou uitstaan in hierdie verhale. 

• Die Shavuotfees is ’n herinnering aan ons storie saam met God – wie ons is en aan Wie 
ons behoort. Vertel vir mekaar hoekom is jou naam jou naam? Gesels met mekaar oor die 
doop. Laat elkeen ’n geleentheid kry om te vertel wat dit vir hulle beteken om te weet 
hulle is gedoop.

• Met die uitstorting van die Heilige Gees word ons elkeen toegerus om God se liefde sigbaar 
en tasbaar te maak sodat ander ook uit God se oorvloed kan leef. Laat elkeen deel hoe hulle 
hierdie week God se versorging gaan wys en deel op ’n tasbare manier. 

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

BID SAAM

• Deel kortliks die hoogtepunte en laagtepunte van die week. Laat elkeen ’n geleentheid kry 
om te deel waarvoor jul vir mekaar kan bid. Vat hande en bid saam hierdie gebed:

Here, dankie vir ons familie. Dankie vir die vreugde, die trane, die liefde en vergifnis wat ons 
huis vul. Dit is ons gebed dat ons familie U elke dag wil volg, Here Jesus. Heilige Gees, ons nooi 
U – kom woon in ons huis en in ons lewe. Leer en lei ons. Laat U Woord die wortels van ons 
lewens word. Ons behoort aan U, o God. Laat ons dade en woorde tot U eer wees. Laat ons met 
vergifnis en omgee optree waar daar seer is. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Amen.

NOTAS:

WEEK 4 WEEK 4bl. 57  bl. 56  



Sondag se 
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?

WEEK 5

FEES VAN DIE TROMPETTE 
Rosh Hashanah

21 - 27 FEBRUARIE 
WEEK 4bl. 58  



22Wanneer julle die graanoes op julle lande insamel, 
mag jy nie die kant van jou land skoon afoes nie, en 
jou oesreste mag jy nie optel nie. Vir die weerloses 
en vreemdelinge moet jy dit agterlaat. Ek is die 
HERE jou God.’ ” 23Die HERE het vir Moses gesê: 
24“Sê vir die Israeliete, ‘Die eerste dag van die 

51Kyk, ek vertel vir julle ’n misterie: nie almal van 
ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander 
word 52by die laaste basuin, binne ’n oomblik, ’n 

DIE SILWERTROMPETTE

1Die Here het vir Moses gesê: 2“Maak nou twee 
trompette van geslae silwer, en gebruik dit om die 
vergadering bymekaar te roep en om die kamp te 
laat opbreek. 3Wanneer julle op albei blaas, moet 
die hele vergadering by jou bymekaarkom by die 
ingang van die tent van ontmoeting. 4Maar as 
net op een geblaas word, moet net die leiers, die 
familiehoofde van Israel, by jou bymekaarkom. 5As 
julle die eerste keer hard blaas, moet die stamme 
wat aan die oostekant kampeer, vertrek. 6As julle 
’n tweede keer hard blaas, moet die stamme aan 
die suidekant vertrek. As daar hard geblaas word, 
sal hulle weet om te vertrek. 7Om die vergadering 

sewende maand moet vir julle ’n buitengewone 
Sabbat wees, ’n herdenkingsdag, aangekondig met 
geskal, ’n heilige byeenkoms. 25Julle mag geen 
gewone take verrig nie en julle moet ’n offergawe 
vir die HERE bring.’ ”

oogwink. ’n Basuin sal weerklink, en die dooies 
sal onverganklik opgewek word, en ons sal 
verander word.

bymekaar te roep, moet julle die trompette blaas, 
maar julle moet nie hard blaas nie. 8Aäron se 
seuns, die priesters, moet die trompette blaas. Dit 
moet vir julle en julle nageslag ’n vaste instelling 
wees. 9As julle in julle land wil gaan veg teen 
’n vyand wat julle verdruk, moet julle hard op 
die trompette blaas. Ek, die Here julle God, sal 
dan op julle ag slaan en julle van julle vyande 
red. 10Ook op ’n dag van vreugde of op julle 
vasgestelde feestye of aan die begin van julle 
nuwemaansfeeste moet julle by julle brandoffers 
en maaltydoffers op die trompette blaas. Dit sal 
My, julle God, aan julle herinner. Ek is die Here 
julle God.”

Levitikus 23:23-25

1 Korintiërs 15:51-52

Numerie 10:1-12 (1983-vertaling)

ONS LEES 
DIÉ WEEK 

Rosh Hashana word volgens Lev. 23:24 gevier op die 1ste dag van die sewende 
maand. Rosh Hashana beteken letterlik die hoof van die jaar en is dan ook die 
Joodse Nuwejaar.

Dit lei die maand Tishrei in en is aan die einde van die somer, begin herfs in die noordelike 
halfrond. Dit is betekenisvol dat in die voorskrifte vir die viering van die fees dit ’n gewyde 
dag moet wees, as ’n Sabbat herdenk moet word waar geen werk gedoen mag word nie en 
offerandes gebring moet word. Dit is verstaanbaar dat die dag onder die Jode ook bekend 
staan as Yom Teruah wat beteken dag van jubeling of blaas van die ramshoring (shofar). Dit lei ’n 
nuwe jaar in, die oue is verby en word afgelê. Dit val saam met planttyd en die vooruitsig van 
nuwe lewe en ’n nuwe oes wat voorlê. Tradisioneel is dit ook die dag waarop die skepping van 
Adam en Eva, die eerste mense volgens die Bybel, herdenk word. Ander betekenisse word ook 
aan die dag gekoppel. In die Mishna (Rabbynse geskrif) staan Rosh Hashana ook as die Dag van 
Oordeel bekend. 

Die blaas van die shofar of ramshoring is prominent aan hierdie fees. In Num. 10:1-10 lees ons 
van ander betekenisse wat geheg is aan die blaas van die trompette:

• Vir die volk en leiers om te vergader

• Om aan te dui dat die volk kamp opslaan en na ’n volgende plek vertrek

• Om tye van viering en blydskap aan te kondig

• Om aan te kondig dat die oorlog begin

In die Nuwe Testament gaan die blaas van die trompette gepaard met die wederkoms en die 
opstanding van die dooies (vgl 1 Kor. 15:51,52).

Agtergrond

WEEK 5 WEEK 5bl. 61  bl. 60  



Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:22-25, 
Num. 10:1-10 en 1 Kor. 15:51-52 met 

behulp van die Lectio Divina-metode 
en maak ’n paar aantekeninge oor wat 

jy in die gedeeltes hoor:

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

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

• Waar het jy vandag iets gesien/beleef van die teenwoordigheid van die lewende Here?

• In watter gebeure het jy vandag gesukkel om die teenwoordigheid van God as die lewende 
Here te sien?

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.

WEEK 5bl. 63  WEEK 5bl. 62  



Voorbereiding

Num. 29:1 “Op die eerste van die sewende maand moet daar vir julle ’n gewyde byeenkoms wees; dan 
mag julle geen gewone werk doen nie. Dit is ’n dag vol feesvreugde vir julle.”

Besluit vooraf hoe julle die byeenkoms gaan inrig of hoe julle gaan feesvier. Sorg dat daar baie 
kerse is, blaasinstrumente, dalk ’n shofar, trompet of vuvuzela. Kyk na die familiebyeenkoms en 
riglyne vir ’n kinderpartytjie.

ONS ONTMOET MEKAAR

• Gee vir elkeen in die kleingroep ’n A4 bladsy en ’n pen/potlood. In die gees van die Rosh 
Hashana, die fees wat die Joodse Nuwejaar inlei, leef ons onsself in en gee ons 5 min. van 
stilte. Skryf neer wat jy sal wil los van die vorige jaar (tot vandag toe). Maak nou ’n wenslysie 
vir die nuwe jaar (beginnende vandag) en miskien een of twee persoonlike doelwitte, dinge 
waaraan jy wil werk, areas waarin jy wil groei.

• Deel dit dan met die groep in soverre jy vrymoedigheid het.

ONS ONTMOET GOD EN DEEL MET MEKAAR

• Laat elkeen ’n kers vir hom-/haarself aansteek as ’n viering van nog ’n jaar wat by jou lewe 
gevoeg is op hierdie dag. Wanneer jy jou kers aansteek, sê elkeen wat jy vier van jou lewe.

• Laat iemand Levitikus 23:22-25, Num. 10:1-10 en 1 Kor. 15:51-52 hardop lees. Deel met 
mekaar wat jou opval t.o.v. dié spesifieke fees en die opdrag hoe dit gevier moet word. 
Vergelyk dit met hoe mense oor die wêreld Nuwejaar vier. 

• Onder sekere Joodse groepe word die ritueel van tashlik op die eerste middag van Rosh 
Hashana (hulle vier dit gewoonlik oor twee dae) uitgevoer. Gebede word by ’n vloeiende 
rivier gedoen en dan word stukkies brood of ’n klippie in die water gegooi as ’n simbool 
van jou sondes, jou gebrokenheid, dit waarmee jy sukkel en jy wil aflê. Ps. 118:5-9, Ps. 121, 
Ps. 130 is van die Psalms wat tydens die rituele gebid is. Indien julle naby ’n rivier is kan julle 
gerus die ritueel daar gaan doen. Anders as daar ’n dammetjie of swembad in die tuin is, kan 
julle dit daar doen. Alternatiewelik skryf elkeen dit waarmee jy sukkel, dit wat jy wil aflê op 
’n papier en verbrand dit oor die kers terwyl verskillende mense die 3 Psalms voorlees.

ONS VIER SAAM

• Rig ’n oomblik van “heilige geraas” in waarin feestelik op blaasinstrumente geblaas kan 
word. Alternatiewelik speel trompetmusiek oor julle toestelle.

• Die volgende is tradisionele kos vir Rosh Hashana wat julle kan voorberei:

 - Gestoofde appels met ’n heuningsous 

 - Dadels

 - Granate

 - Swartoog-ertjies

 - Preie

 - Spinasie

 - Pampoen gevulde “pastries” tertjies 

 - Gebraaide vis (met kop)
 

ONS BID SAAM

• Dankie Here dat ons met U elke dag nuut, oor kan begin. Ons los gister agter ons en 
stap saam met U ’n nuwe dag en jaar tegemoet. Stap die pad saam met ons en laat ons 
só lewe dat ons altyd gereed is as U weer kom. Amen

Kleingroepbyeenkoms

NOTAS:
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Voorbereiding

Rosh Hashana is die Jode se Nuwejaarsfees. Dit is ook ook tradisioneel die viering van die 
skepping van die eerste mense op aarde – Adam en Eva volgens Gen. 1 en 2. Rosh Hashana 
is daarom ook ’n viering van elkeen se lewe. ’n Verjaarsdag is die viering van ’n nuwe jaar in ’n 
indiwidu se lewe. Dis egter min dat mense die dag af vat en dat dit ’n toewydingsdag aan die 
Here is. Ek onthou hoe ek as student diep geraak is toe ek en my vrou genooi is na die 60ste 
verjaarsdag van haar ouma se jarelange huishulp in Cloetesville. Toe ons daar kom, was die 
verjaarsdag ’n biduur. Daar is gesing, gebid, gelees, gepreek, daar was huldeblyke. Wat my 
die meeste geraak het, was die erkenning van God se sorg en trou in haar lewe. Die fees is 
voortgesit met eetgoed, koek en iets te drinke. Dit het my laat nadink oor hoe ons verjaarsdae, 
die oorgang van die ou jaar na die nuwe, vier. 

Met die agtergrond van Rosh Hashana en die teksgedeeltes daarmee saam, nooi ek families om 
’n behoorlike kinderpartytjie voor te berei. Kry partytjiehoede en fluitjies wat afrol as jy dit blaas 
en weer opkrul. As julle lus is vir goot pret, slaan ’n springkasteel op, slippery slide, bak saam ’n 
koek en julle kan selfs julle gesigte verf.

FOKUS OP MEKAAR

Met partytjiemusiek in die agtergrond neem ons almal ons plekke langs die tafel in met ons 
partytjiehoede op.

• Ons gee geleentheid om op een persoon op ’n slag te fokus – elkeen kry kans om te sê 
hoekom daardie persoon spesiaal is. As almal klaar is, skree hulle die persoon se naam 
hardop uit en blaas op hulle fluitjies. Dan is dit die volgende persoon se beurt.

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Laat iemand Levitikus 23:22-25 hardop lees. Iemand anders wat voorberei het, gee die 
agtergrond van die Rosh Hashana fees.

• Doen dan saam die ritueel van tashlik soos in die kleingroepbyeenkoms beskryf is. Elkeen 
kry kans om ’n klippie in ’n bak water op die tafel te gooi as ’n simbool van iets wat jy wil aflê, 
agterlaat, los, ontslae van wil word, terwyl iemand Ps. 118:5-9 hardop lees.

• Hierna stap ons ’n paar keer om die tafel terwyl ons ons partytjiefluite blaas as ’n teken van 
vreugde en nuwe lewe.

ONS VIER DIE LEWE

• Almal neem deel aan die slippery slide of springkasteel terwyl vrolike musiek in die 
agtergrond speel.

BID SAAM

Dankie Here dat ons met U elke dag nuut kan begin. Ons los gister agter ons en stap saam met U 
’n nuwe dag en jaar tegemoet. Stap die pad saam met ons en laat ons só lewe dat ons altyd gereed 
is as U weer kom. Amen
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Sondag se 
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?

WEEK 6

FEES VAN VERSOENING 
Yom Kippur

28 FEB – 6 MRT 
WEEK 5bl. 68  



26Die HERE het vir Moses gesê: 27“Onthou net, die 
tiende dag van hierdie sewende maand is die Dag 
van Versoening. Julle moet ’n heilige byeenkoms 
hou. Julle moet julle verootmoedig en vir die HERE 
’n offergawe aanbied. 28Julle mag nie enige werk 
op dié bepaalde dag doen nie, want dit is die Dag 
van Versoening om vir julle voor die HERE julle God 
versoening te doen. 29Ja, enige persoon wat hom nie 
op dié bepaalde dag verootmoedig nie, moet uit sy 

29“Onmiddellik ná die verdrukking van daardie dae 
“sal die son verduister word, en die maan sal sy lig 
nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en 
die kragte van die hemele sal geskud word.” 30“Dan 
sal die teken van die Seun van die Mens aan die 

17Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe 
mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18Dit 
alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus 
met Homself versoen en aan ons die bediening 
van die versoening toevertrou. 19Die boodskap van 
versoening bestaan daarin dat God deur Christus die 
wêreld met Homself versoen het en die mense hulle 
oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van 

volk verwyder word; 30en enige persoon wat enige 
werk doen op dié bepaalde dag – Ek sal daardie 
persoon uitwis uit die geledere van sy volk. 31Geen 
werk mag julle doen nie. Dit is ’n vaste voorskrif wat 
vir altyd vir julle nageslagte geld, waar julle ook al 
woon. 32Vir julle is dit ’n buitengewone Sabbat, en 
julle moet julle die aand van die negende van die 
maand verootmoedig. Julle moet van sononder tot 
sononder julle Sabbat vier.”

hemelruim verskyn, en dan sal al die stamme van 
die aarde rouklaag, en hulle sal die Seun van die 
Mens sien kom op die wolke van die hemel met 
krag en groot heerlikheid.

versoening het Hy aan ons toevertrou. 20Ons tree 
dus op as gesante van Christus, en dit is God wat 
deur ons ’n beroep op julle doen. Ons smeek julle 
namens Christus: Aanvaar die versoening met God 
wat Hy bewerk het! 21Christus was sonder sonde, 
maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel 
sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God 
vrygespreek kan wees.

Levitikus 23:26-32

Matteus 24:29-30

2 Kor 5:17-21 (1983-vertaling)

ONS LEES 
DIÉ WEEK 

Wanneer word Yom Kippur gevier, die Dag van Versoening? 

Op Yom Kippur word daar nie fees gevier nie en ook nie iets geëet nie. Dit is ’n dag van 
verootmoediging en versoening. ’n Dag waarop selfs Jode wat bitter min in ’n sinagoge kom, 
wel sinagoge toe gaan. Dit is die dag waarop Jode niks eet nie. Hulle vas die hele dag en bring 
bykans die hele dag deur in die sinagoge, waar hulle tot God bid om versoening – daarom word 
dié dag die Dag van Versoening genoem, of soms net “Die Groot Dag” of “Die Dag”. 

Maar hoewel Yom Kippur niks vier nie, herinner dit Jode om belangrike gebeurtenisse te 
onthou. Die datum waaraan Yom Kippur ons herinner is die negende dag van die Sukkot-fees, die 
sewende Joodse maand Tisjri, dus êrens tussen einde September en begin van Oktober.

Wat word op Yom Kippur onthou? 
Dit is ’n dag wanneer die Jode herinner word aan hulle eie sondes, en dat God die een is wat 
vergifnis en versoening gee, al verdien die Jode dit nie. So word Jode herinner aan die beloftes 
wat hulle aan medemense en aan God gemaak het, en wat hulle nie gehou het nie. Hierdie 
saak word in die aanddiens op Yom Kippur-dag in die sinagoge in herinnering geroep deur die 
gesamentlike gebedslied wat gesing word – die Kol Nidre-gebedslied. Kol Nidre is Hebreeus vir 
“alle beloftes”. Die Kol Nidre-gebedslied is ’n versoek namens almal teenwoordig om al hulle 
beloftes wat hulle in die afgelope jaar teenoor God gemaak het, en nie nagekom het nie, te 
vergewe.  Kol Nidre is ’n meesleurende lied, wat in die aanddiens op Yom Kippur gesing word, en 
wel reg aan die begin van die aanddiens.  

Ongelukkig het die sing van die Kol Nidre-lied bygedra tot allerhande skinderstories in anti-
Joodse kringe, veral in die Middeleeue in Europa. Hierdie skinderstories het leuens versprei 
dat besigheids-ooreenkomste wat Jode met nie-Jode gemaak het, nie vertrou kan word nie – 
want die Jode bid op hulle heilige dag Yom Kippur, dat God hulle sal vergewe as hulle nie hulle 
ooreenkomste nakom nie. Sulke skinderstories moet verwerp word, as deel van anti-Semitisme, 
want die Kol Nidre-lied is nie ’n versoek dat God Jode van hulle ooreenkomste met ander 
mense moet vrymaak nie. Kol Nidre is Hebreeus vir “alle beloftes”, maar dit verwys uitsluitlik 
na alle beloftes wat Jode teenoor God gemaak het, maar nie gehou het nie. Dit verwys nie na 
beloftes wat aan mense gemaak is nie. Jode vra dus op Yom Kippur vergifnis vir beloftes en 
ooreenkomste teenoor God wat hulle nie gehou nie. Hulle vra nie dat God hulle gedrag sal 
goedkeur nie, maar dat Hy hulle sondes (dus verkeerde dinge wat hulle gedoen het) sal vergewe. 

Die afsluiting van Yom Kippur, die Dag van Versoening: Die afsluitingsgebed, ne’ila 
Die naam van die slotgebed van die Yom Kippur-diens in die sinagoge is ne’ila, die woord vir ’n 
skoen of sandaal. Die rede hiervoor is dat, in die ou dae, wanneer die slotgebed opgesê word, 
die mense in die sinagoge hulle skoene begin aantrek, wat hulle in die ou dae, gedurende die 
erediens uitgetrek het. Die slotgebed ne’ila herinner die mense in die erediens aan dit wat hulle 
nou in die toekoms moet doen – as hulle hul skoene aangetrek en begin stap het. Om God te loof 
en te volg kan nie net gedoen word deur in die sinagoge te staan en sing en bid nie. God word 
geloof deurdat sy volgelinge hulle skoene aantrek en begin doen wat God hulle beveel om te 
doen. Die Yom Kippur-erediens word daarna afgesluit deur die blaas van die shofar (ramshoring).

Agtergrond
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Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:26-32 
en Matt. 24:29-30 met behulp van 
die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in 

die gedeeltes hoor:

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

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

• Waar het jy vandag iets gesien/beleef van die teenwoordigheid van die lewende Here?

• In watter gebeure het jy vandag gesukkel om die teenwoordigheid van God as die lewende 
Here te sien?

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.
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ONS ONTMOET MEKAAR

• Deel met mekaar hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week

• Wat uit verlede week se nadenke en die erediens het jou veral bygebly. Deel dit in die groep 
met mekaar.

• Die Fees van Versoening was ’n geleentheid van skuldbelydenis en vas en daarom word die 
fees nie gevier met kos nie, maar eerder deur saam te vas. Sorg dat daar vandag in die groep 
slegs water is om te drink om julle die ervaring te geen van skuldbelydenis en opoffering.

ONS ONTMOET GOD

Steek ’n kers aan en laat iemand die byeenkoms aan die Here opdra.

• Lees in die groep die drie teksgedeeltes van die week asook die agtergrond stukkie vir die week 
se Fees van Versoening. Lees gerus ook meer oor die Fees van Versoening in Levitikus 16.

• Laat elkeen deel wat hulle in die gedeeltes opval. 

ONS DEEL MET MEKAAR

• In Levitikus 16 lees ons waar daar jaarliks op die groot versoeningsdagfees ’n bok na die 
tempel gebring is en dan moes die priester sy twee hande op die kop van die bok lê en al 
die oortredinge en opstandigheid en sondes van die volk moes dan op die kop van die bok 
gelê en bely word en dan moet iemand die bok die woestyn injaag. So sal die bok dan al die 
sonde met hom saamdra na ’n onherbergsame streek en daar moet hy dan gelaat word.  
 
Dit is waar die term sondebok/“scapegoat” vandaan kom. Ons plaas die skuld van ons pyn 
en probleme en seer op iemand of iets anders. 
 
Ons sien dit so duidelik vandag hoe hierdie “scapegoating” meganisme in ons mensdom 
ingebed is en hoe ons ons eie onsekerhede, vrese en pyn projekteer op ander. Ons vat ons 
seer, ons pyn en verwondheid en dan soek ons ’n sondebok waarop ons dit kan plaas. Praat 
in die groep oor hoe ons dit vandag in ons en in ons wêreld sien uitspeel.

• Jesus kom wys egter vir ons wat ons moet doen met hierdie patroon van projeksie en 
“scapegoating” van ons pyn en verwondheid. Jesus het nie sy probleme, sy pyn en seer na 
enige iemand anders geprojekteer nie. Hy neem die lyding en pyn en die kruis op hom en 
verander dit tot genesing vir die wêreld. 

• Jesus se lyding en wonde was nie nodig om sy liefde vir sy kinders te verklaar nie. Sy 
wonde was daar om vir ons die pad te wys en die prys te wys wat ware verandering en 
transformasie van ons vra. Dit vra dat ons nie die seer en lyding in hierdie wêreld sal vermy 
of ander daarvoor sal blameer nie, maar dit in die oë sal kyk en sal erken wat dit aan ons 
doen en saam met die Vader sal hanteer. Dat ons sal toelaat dat dit ons van binne sal 
verander tot iets wat genesing en heling en nuwe lewe moontlik maak. 
 
Praat in die groep saam oor die versoening wat Jesus vir ons gebring het.

• In 2 Kor. 5 word ons as God se kinders genooi om Jesus te volg in die bediening van 
versoening. Praat in die groep wat julle dink dit vir ons vandag beteken.

ONS BID SAAM

• Laat twee-twee persone saam afsluit en vir mekaar se spesifieke behoeftes bid.

• Aangesien ons die Fees van Versoening kan vier met die wete dat Christus ons met Hom 
kom versoen het, kan die groep aan die einde van die byeenkoms iets lekker saam eet en 
drink en die vas van die saamwees beëindig met viering. Jesus het alles kom verander.

Kleingroepbyeenkoms

NOTAS:
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FOKUS OP MEKAAR

• Verduidelik aan die gesin dat hierdie fees anders as die ander feeste nie met kos gevier 
is nie, maar eerder deur te vas. Ons het dus slegs water wat ons drink terwyl ons die 
fees in herinnering roep.

• Laat elkeen in die familie deel wat die hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope 
week was.

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Lees die week se teksgedeeltes saam deur en ook dele uit Levitikus 16 wat verduidelik hoe 
die fees gevier is.

• In Levitikus 16 lees ons waar daar jaarliks op die groot versoeningsdagfees ’n bok na die 
tempel gebring is en dan moes die priester sy twee hande op die kop van die bok lê en al die 
oortredinge en opstandigheid en sondes van die volk moes dan op die kop van die bok gelê en 
bely word en dan moet iemand die bok die woestyn injaag. So sal die bok dan al die sonde met 
hom saamdra na ’n onherbergsame streek en daar moet hy dan gelaat word. 

• Verduidelik vir die kinders dat ons nie vandag meer sulke gebruike nodig het nie, want Jesus 
het al ons gebrokenheid en sondes op Hom geneem en vir ons nuwe lewe gebring.

• Die Here nooi ons om ons sondes en ons gebroke verhoudings en skuld vir Hom te bring en 
dan vergewe Hy ons. Deel met mekaar waar julle God se vergifnis nodig het en waar julle ook 
God se genade en vergifnis die week kan gaan uitdeel en vir ander kan gaan gee.

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

BID SAAM

• Laat elke gesinslid deel wat hulle behoeftes is vir die week en bid vir mekaar.

• Sluit die familie byeenkoms af deur saam fees te vier. Wees lekker kreatief. Op die manier 
vier ons die feit dat ons nie vandag meer offers hoef te bring nie, maar dat Jesus ons kom 
vry maak het.

NOTAS:
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Sondag se 
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?

WEEK 7

FEES VAN DIE 
TABERNAKELS 

Die Loofhuttefees – Sukkot

7 – 13 MAART 
WEEK 6bl. 78  



Agtergrond

33Die HERE het vir Moses gesê: 34“Sê vir die 
Israeliete, ‘Op die vyftiende dag van hierdie sewende 
maand is dit die Huttefees – sewe dae lank tot eer 
van die HERE. 35Op die eerste dag is daar ’n heilige 
byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie. 
36Sewe dae lank moet julle daagliks ’n offergawe 
vir die HERE bring. Op die agtste dag moet julle ’n 
heilige byeenkoms hou en ook ’n offergawe vir die 
HERE bring. Dit is ’n gewyde rusdag, julle mag geen 
gewone take verrig nie. 37“ ‘Dit is die feesdae van die 
HERE wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep 
om offergawes aan die HERE te bring: brandoffers, 
graanoffers, maaltydoffers en drankoffers soos wat 
daar vir elke feesdag vereis word, 38afgesien van die 
gewone Sabbatte van die HERE, julle gewone gawes, 
al julle gelofte-offers en al julle vrywillige offers wat 
julle aan die HERE gee.

39“ ‘Onthou net, op die vyftiende dag van die 
sewende maand, wanneer julle die opbrengs van 

1Toe het ek ’n engel gesien, wat uit die hemel 
neerdaal, met die sleutel van die onpeilbare diepte 
en ’n swaar ketting in sy hand. 2En hy het die draak, 
die slang van weleer, wat Duiwel en Satan is, gegryp 
en hom vasgeketting vir ’n duisend jaar lank. 3Hy 
het hom toe in die onpeilbare diepte gegooi, dit 
toegesluit, en dit bokant hom verseël, sodat hy nie 
meer die nasies op ’n dwaalspoor sou lei nie, totdat 
die duisend jaar verstryk het. Daarna moet hy vir 
’n kort tydjie losgelaat word. 4Ek het ook trone 
gesien, en aan dié wat daarop sit, is mag verleen 
om te oordeel. Ek het die siele gesien van hulle wat 
onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus en die 

die land insamel, moet julle die fees van die HERE 
sewe dae lank vier. Die eerste dag van die fees 
is ’n buitengewone Sabbat en die agtste dag is ’n 
buitengewone Sabbat. 40Op die eerste dag moet 
julle vrugte van lowerryke bome neem saam met 
palmtakke, die takke van welig groeiende bome en 
rivierwilgers, en voor die HERE julle God sewe dae 
lank vrolik wees. 41Julle moet dit as ’n fees ter ere 
van die HERE vier sewe dae lank in die jaar. Dit is 
’n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte 
geld. In die sewende maand moet julle hierdie fees 
vier. 42Julle moet in hutte woon sewe dae lank. 
Al die gebore Israeliete moet in Israel in hutte 
woon, 43sodat julle nageslagte kan weet dat Ek die 
Israeliete in hutte laat woon het toe Ek hulle uit 
Egipteland laat wegtrek het. Ek is die HERE julle 
God.’ ”44Moses het toe die feesdae van die HERE 
aan die Israeliete bekend gemaak.

woord van God. Dit is hulle wat nie neergeval het 
om die dier en sy beeld te aanbid nie, en nie die 
merk op die voorkop of op die hand ontvang het 
nie. Hulle het lewend geword, en saam met Christus 
regeer, ’n duisend jaar lank. 5Die oorblywende 
dooies het nie lewend geword voordat die duisend 
jaar verstryk het nie. Dit is die eerste opstanding. 
6Gelukkig en heilig is die een wat deel het aan die 
eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood 
nie mag nie. Hulle sal priesters van God en van 
Christus wees, en saam met Hom ’n duisend jaar 
lank regeer.

Levitikus 23:33-44

Openbaring 20:1-6

ONS LEES 
DIÉ WEEK 

Sukkot word gevier in die sewende Joodse maand Tisjri, dus êrens tussen einde 
September en begin van Oktober. Sukkot word gevier net vyf dae na die groot feesdag, 
Yom Kippur (Die Dag van Versoening).

Sukkot herdenk Israel se reis deur die woestyn tussen Egipte en Israel. Gedurende die 40 jaar 
wat dit geduur het, het die Here na Israel omgesien. Dit beteken die Here sal in die toekoms 
dit weer kan doen, as dit nodig is. Die Sukkot-fees herinner die Jode aan God se beskerming en 
voorsiening in hulle 40 jaar van Egipte tot in Israel, en bemoedig Israel dat die Here hulle weer 
deur so ’n moeilike reis sal begelei, indien dit nodig sou wees. 

Gedurende die maand Tisjri slaan Jode vir agt dae lank ’n skuiling op op hulle grasperk, gebou van 
takke, en slaap dan vir ’n week lank in die wankelrige skuiling, ook al is dit koud en ongemaklik, 
en al reën hulle nat. Dit word gedoen om die Jode te herinner hoe God sy hand van beskerming 
en voorsiening oor hulle voorvaders gehou het gedurende die reis van 40 jaar deur die semi-
woestyn tussen Egipte en Israel. Die skuiling se dak bestaan uit palmtakke, omdat die takke die 
enigste beskerming was wat die Jode gedurende hulle trek deur die woestyn in die hande kon 
kry. Die palmtak-skuiling – wat ’n sukka genoem word (sukkot is die meervoud, skuilings) – moet 
van ’n ligte aard wees, sodat die Jode wat in die sukka slaap, die sterre deur hulle takke kan 
sien, soos hulle voorvaders in die halfwoestyn ook die sterre kon sien. Gedurende ’n oggend-
seremonie word palmtakke gewaai, van oos na wes, en van noord na suid – in danksegging 
omdat die Here die Jode deur die woestyn uiteindelik tot in Israel gebring het. 

Levitikus 23:42:
 

42 “Sewe dae lank moet julle in hutte woon. Die doel daarmee is dat julle nageslag moet weet dat Ek 
die Israeliete in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipte laat trek het. Ek is die Here julle God.”

Die Here sorg vir sy volgelinge, selfs al gaan hulle in hulle lewensloop deur ’n baie moeilike tyd, 
sodat dit vir hulle voel asof hulle in ’n woestyn is, is die Here by sy mense. Al voel dit vir hulle 
dat die Here hulle vergeet het, nou dat hulle sonder ’n huis in ’n tent moet slaap, is die boodskap 
dat die Here steeds nie sy kinders vergeet nie. Hy loop voor hulle en agter hulle – selfs al moet 
hulle, op hulle lewenspad deur ’n woestyn-tydperk gaan – die Here bly steeds by sy gelowiges.

Die ongelooflike wonderwerk is dat Jesus deur sy Gees in ons kom woon het. 1 Korintiërs 3:16-17:

 16“Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? 17As 
iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen; want die tempel van God is 
heilig, en dié tempel is julle”.
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Persoonlike gebed van nadenke 
aan die einde van elke dag

DAG 1 DAG 2

DAG 3 DAG 4

DAG 5 DAG 6

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 
van die Lectio Divina-metode en maak 
’n paar aantekeninge oor wat jy in die 
gedeelte hoor:

Persoonlike
Stiltetyd (Vir hierdie oefening elke dag kan dit betekenisvol wees om 

’n boekie te hê waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.)

Lees elke dag Levitikus 23:33-44 
en Openbaring 20:1-6 met behulp 

van die Lectio Divina-metode en 
maak ’n paar aantekeninge oor wat 

jy in die gedeeltes hoor:

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

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

• Ons lewens is nie altyd maklik nie. Waar het jy dalk vandag gevoel asof jy net nie vir God 
kon raaksien nie?

• Die Loofhuttefees herinner ons daaraan dat God onder watter moeilike omstandighede by ons 
sal wees. Soos Hy regdeur die geskiedenis by sy mense was, ook in die woestyn, beloof Hy om 
by ons te wees. Waar het jy vandag beleef dat Hy by jou was, al het dit soms rof gegaan.

• Praat met die Here oor jou ervarings van die dag.

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

• Skryf nou ’n paar gedagtes neer oor jou gebedservaring.
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ONS ONTMOET MEKAAR

Gesels met mekaar oor tye toe julle gaan kamp het. Deel die goeie en die slegte tye met mekaar.

ONS ONTMOET GOD

Steek ’n kers aan en bid as groep saam.

• Laat iemand die volgende gedeeltes hardop lees: Levitikus 23:33-44; 1 Korintiers 3:16 en 
Openbaring 20:1-6.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer weer hardop.

• Gee geleentheid dat elkeen weer op hulle eie die gedeeltes rustig deurlees.

• Laat elkeen vir ’n wyle in die teks vertoef. Moenie haastig raak nie. Gee vir elkeen tyd om na 
God se stem te luister.

• Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 
te herhaal.

• Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik 
die reuke en word deel van die teks.

• Herhaal die woorde in jou gedagtes.

• Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te maak.

• Gee aandag aan dit wat die woorde, en beelde en gedagtes aan jou doen.

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou lewe wil sê. 

ONS DEEL MET MEKAAR

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor. 
Moenie mekaar onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie 
ervarings vanuit die teks deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Deel met mekaar lekker herinneringe van toe jy/julle gaan kamp het. Dink saam na oor 
hoe dit moes voel om permanent te kamp.

• Deel met mekaar die lekker daarvan om ’n huis te hê wat stabiel is en waar jy kan tuis wees.

• Gesels saam oor die feit dat God se Gees nou in ons woon en ons sy huis geword het.

• Dalk kan julle saam beplan om vir die week of vir die naweek iewers so basies 
as moontlik te gaan kamp en dit geestelik te herdenk dat God ons ook in alle 
omstandighede sal beskerm. 
 

ONS BID SAAM

• Gee ’n paar oomblikke van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie 
groepsbyeenkoms God se stem vir hulle lewens gehoor het.

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoeftes vir die week met ’n ander groepslid deel. 
Bid in pare saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 
week vir mekaar se behoeftes te bid.

Kleingroepbyeenkoms

NOTAS:
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FOKUS OP MEKAAR

• Laat elke familielid vertel waar hulle die afgelope week vir God beleef het.

• Doen ’n kort samevattende gebed vir hierdie momente.

Beplan om saam iewers op julle erf, of julle balkon, of sommer in julle sitkamer, as julle in ’n 
woonstel is, ’n skuiling te bou en julleself so bietjie te verontrief en sodoende te dink aan die 
voorregte wat ons het om veilige huise of woonstelle te hê. 

FOKUS OP DIE WOORD IN ONS LEWENS

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 
teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se woord te hoor.

• Lees as gesin die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met ’n eie Bybel 
die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes so 2 tot 3 maal deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeelte in stilte lees 
en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in die gedeelte.

• Ons dink die week na oor die 7de fees wat die Here gesê het die Jode moet vier naamlik die 
Fees van die Tabernakels, of dan soos ons dit in Afrikaans leer ken het as die Loof Huttefees. 
Ons gesels saam oor hoe God ons versorg selfs wanneer dit met ons sleg gaan.

• Gesels saam en deel met mekaar waar dit vir jou voel of jy alleen is en niemand vir jou 
omgee nie.

• Bemoedig mekaar met die feit dat God in ons woon en aan ons belowe dat Hy ons nooit 
alleen sal los nie. 

Familiebyeenkoms tuis/
Familiegroepe

BID SAAM

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoeftes vir die week met die gesin deel. Bid as gesin 
saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar 
se behoeftes te bid.

NOTAS:
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Sondag se 
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?
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Hierdie is ‘n gesamentlike projek van gemeentes 
binne die Verenigde Ring van Stellenbosch.


