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Mens tot Mens 

 Vertel vir mekaar hoe julle oor die Covid-19 pandemie in ons land voel. 

 Het julle die afgelope week met iemand gesels wat bekommerd en swaarmoedig is oor wat in ons 

land aan die gebeur is? Vertel hoe julle teenoor die persoon(e) opgetree het. 

Mens tot God 

 Laat een van die huismense ‘n kers aansteek. Die brandende kers herinner ons daaraan dat God hier 

by ons is. 

 Laat een van die huismense Psalm 130 hardop voorlees. Hoe sal julle die gevoelens van die 

Psalmdigter beskryf? 

 Lydenstyd is ‘n tyd van nuwe toewyding aan die Here. Dit is ‘n tyd van bepeinsing en stilte. Daarom is 
afsondering baie nodig. Op dié manier maak ons onsself gereed om geestelike vernuwing te 

ondergaan.  

 Is dit soos wat julle hierdie tyd verstaan en benader? 

God tot mens 
 

Ons Lydenstydreis deur hoogtepunte uit die Ou Testament bring ons by die opwindende werk van die 

Gees van God. Die Gees is die krag van God wat doodsbeendere laat verrys (Eseg 37). Hy is die Een 

wat ons in staat stel om in donkerte te kan bly sing: “Ek wag op die Here wat altyd vergewe” (Ps 130). 

Hy is die Een wat by monde van sy Seun vir Lasarus uit die graf terugroep (Joh 11).  

Die reis wat ons met Jesus op sy kruisweg onderneem, bevestig in ons harte dat niemand sonder die 

Gees van God waarlik leef nie. Die Skrifgedeelte uit Esegiel 37 roep ons op tot dieper vertroue in die 

lewegewende krag van God.  

Israel verkeer in ballingskap onder die Babiloniërs. Esegiël se “droom” is die profeet (God) se reaksie 

op die hopeloosheid wat Israel in hulle situasie ervaar. Die volk is afgesny van hulle land, hulle tempel 

en ook hulle God. Wat hulle aan betref is Hy dood… En tog is daar hoop. 
 

Lees asb. Esegiël 37:1-14 

1 Ons is ontvangers van die Gees 

Die woord “ruach” kom nege keer in die veertien verse voor. Dit word vertaal met “wind” en dui op die 
krag van God wat lewe gee. Dit is meer as blote lewensasem. Tog hou dit met ons asemhaling verband. 

Dit is die Gees van God wat vir ons hoop gee in tye van wanhoop. Dink aan jou eie asemhaling en  wat 

dit vir jou ivm die “ruach” van God sê. 

2 Ons smag na God se Gees 

‘n Besef van jou eie sonde maak mens soms mismoedig en wanhopig. Veral in die Lydenstyd. Dit beroof 
ons van die lewegewende krag van God. Ons word soos dooie bene – sonder hoop of uitsig. Hoe kyk 

julle na die huidige krisis(se) waarin ons ons bevind? Sal julle julleself as  lewende of dooie bene beskryf? 

Waarin lê die geheim om ‘n lewende been te wees? 

 

 



3 Ons is getuies van God se lewegewende krag 

Hoop is die antwoord op wanhoop. God gee hoop want Christus is ons Hoop (Kol. 1:27b). Hoopvolle 

mense is getuies van God se lewegewende krag. Wat hoor julle in vers 14?  Waarom sou julle julleself as 

getuies van God se lewegewende krag beskryf? 

4 Ons ontvang hoop  

Esegiël moes ten minste twee dinge doen sodat die dooie bene weer lewendig kon word. Kyk weer na 

verse 4 tot 9. Hoe sal julle die twee momente in julle eie woorde beskryf? Hoe gee dit (en hierdie 

verhaal) vir ons hoop? 

5 God is ons Vriend 

God is soos ‘n goeie vriend wat ons in krisistye wil bystaan. Indien daar tyd is kan julle gerus oor die 

volgende aanhaling gesels: The model of God as friend defies despair. (Verduidelik dit asseblief aan die 

kinders wat dalk nie verstaan nie.) 

 

Mens tot medemens 

Afsondering en stilte is ‘n baie kragtige geloofsgewoonte. Dit verdiep ons verhouding met God. 
 Vra vir jouself af of en hoe jou alleen-wees met die Here jou verhouding met jou nabymense kan 

bevoordeel.  

 Hoe kan jy hierdie tyd van inperking (lockdown) gebruik om die geloofsgewoonte van afsondering te 

beoefen? Dink aan praktiese maniere. 

 Indien jy nou daarin slaag sal jy na afloop van die inperking kan voortgaan met die beoefening van 

hierdie geloofsgewoonte? 

 Gesels tydens huisgodsdiens oor die waarde van geloofsgewoontes. 
 

Dink-dinge 

 Dis nou die einde van die dag. Hoe het jou dag vandag verloop? Dink aan ‘n uitstaande oomblik. Wat 
het dit vir jou beteken? Deel dit met jou huismense tydens huisgodsdiens indien jy so voel. 

 Dalk het jy vandag ‘n minder aangename ondervinding gehad. Dink weer daaroor na. Sou jy in 

retrospek sê dit het wel iets vir jou beteken? Deel dit met jou huismense indien jy so voel. 

 Wenk: steek ‘n kers aan wanneer jy alleen is en speel jou gunsteling musiek terwyl jy na die 

brandende kers sit en kyk. En na die musiek luister. 
 

Doen-dinge 

 Is daar een van jou huismense vir wie jy kan help om die geloofsgewoonte van afsondering en stilte in 

te oefen? 

 Oorweeg dit gerus om weer na die vragies hierbo te kyk. Gebruik dit om jou te help om jou gedagtes 

te rig terwyl jy in afsondering is. 

 Deel jou ervaringe wat jy gehad het tydens die tye van afsondering met ‘n simpatieke geesgenoot. Of 

met jou huismense tydens huisgodsdiens. 
 

Voorbidding 

 Gee geleentheid vir die huismense om sake vir voorbidding te noem. 

 Bid vir almal wat deur die Covid-18 virus geïnfekteer en/of geaffekteer word. 

 Bid vir werkgewers en werknemers wie se sakeondernemings en inkomste  as gevolg van die 21 dae 

inperking benadeel word. 

 Bid vir mekaar. 


