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Lydenstyd 2020 en Paasnaweek is agter die rug.  Ons het dit oorleef en is gestimuleer deur 

mandjiesvol boodskappe, preke en sommer net onderlinge bemoediging. Dit is goed dat ons die 

Paasnaweek in afsondering kon vier. Dit het tog ‘n ander dimensie aan die lig gebring van stilword, 

bepeinsing en selfontdekking.  

 

Gedurende hierdie tyd het ek na talle preke geluister oor lyding. Dit was nogal ‘n insiggewende reis 

om opnuut na te dink en te luister na verskillende interpretasies van lyding en veral die antwoord op 

lyding, nl HOOP. Ek het daarom ‘n bietjie dieper gedelf in literatuur oor die onderwerp en weereens 

gevind dat mens in jou leeftyd waarskynlik nie al die geskrifte sal kan deurwerk nie. Ek wil met jou so 

klein ietsie van dié reis kom deel.  

 

lyding het baie kante  

Wanneer ons oor die begrip ‘lyding’ dink, ontdek jy dat daar meer as een tipe lyding is. Dit was vir 

my nogal interessant hoeveel boodskappe in lydenstyd en Paasnaweek nie hierdie onderskeid tref 

nie. Dit lyk my mens kan met redelike veiligheid (sonder aanspraak dat die lys volledig is) lyding 

breedweg onderskei as: 

•  Christus se lyding ter wille van die verlossing van sondaars 

• Christene se geloofslyding ter wille van Christus en hulle geloof in Christus 

• Breedweg Swaarkry wat alle mense – ook gelowiges – in die wêreld ervaar, danksy wat 

dikwels die ‘gebroke werklikheid’ of die ‘stukkendheid’ van die skepping en ons leefwêreld 

genoem word. Dit sluit sulke dinge soos natuurrampe, siekte, hartseer en rousmart oor die 

dood van ‘n geliefde, verliese en ‘n lang lys wat elkeen kan voltooi, in. 

 

Vir ons as Christene is die vraagstuk oor lyding altyd ‘n “Teo”-logiese vraag. In lyding vra ons na God 

en sy rol. Waar is Hy wanneer ons ly? Hoe betrokke is Hy in ons lyding? Waartoe beweeg lyding met 

ons? Kan God met ons lyding iets bereik wat positief inwerk op ons verhouding met Hom? Ons vra 

ook hoe Hy van ons verwag om op ons lyding, wat ookal die aard daarvan, te reageer. Dit bring ons 

daarom ook by God se vertroostende antwoord op lyding uit: Hoop.  

 

Christus se lyding 

In lydenstyd is dit die vraagstuk waarop ons fokus. Wat presies was Jesus se lyding? Wanneer het dit 

begin? Waarom het HY gely?  Hoe raak sy lyding ons en hoe kan ons dit jaarliks, telkens weer op ons 

eie geloofslewe en bestaan van toepassing maak? Wat behoort ons reaksie daarop te wees wanneer 

ons Christus se lyding jaarliks in herinnering roep? 

 

In 1982 het Prof Willie Jonker in die boekie Woord teen die Lig 2: Riglyne vir lydensprediking, ‘n 

inleiding geskryf onder die titel Prediking in die Lydenstyd. Dit is sekerlik die beste verduideliking van 

lydensprediking wat ek ooit onder oë gehad het. Dit is reeds byna 40 jaar gelede geskryf, maar so 

aktueel soos dit maar kan wees. Wanneer mens dit lees, hoor jy weer dié geëerde Professor op sy 

sagte, dog altyd dringend-profetiese manier praat. Op my het dit ‘n onuitwisbare indruk gemaak. 

Met dit wat hy sê in die gedagte, kan ons bietjie uitbrei oor die betekenis van die lydensboodskap. 

•  Dit gaan altyd oor Christus. Dit handel oor die hele vraagstuk van Hom as gekruisigde Here.  

Die Heidelbergse Kategismus (Sondag 14, Vraag/antwoord 35) verwys na die lyding van Jesus 



as ‘n lyding wat strek oor sy ganse tyd op aarde, maar veral aan die einde van sy lewe.  

Daarbenewens laat val Paulus in Filippense 2:6-7 die lig op die waarde van die prys wat Hy 

moes betaal. Hy moes sy ewige heerlikheidsposisie as God prysgee om as mens verneder te 

word. Persoonlik is dit vir my ‘n aangrypende aspek van Christus se menswording en lyding. 

Dit maak sy lyding veel meer as net die fisieke en geestelike lyding wat HY in die laaste ure 

van sy lewe op aarde moes verduur. Ook Johannes verwys daarna in Joh 1:1-3 en dan in 

1:14. 

• Die boodskap van lydenstyd is altyd evangelie. Dit is goeie nuus! Dit is nie ‘n mistieke, 

kronologiese naloop van die lydensgebeure om dit weer ‘n keer “teenwoordig te moet stel 

nie” (Jonker:7). Die kruisgebeure word verkondig as goeie nuus (dis waarom ons ook praat 

van Goeie Vrydag). Dit is ‘n boodskap van heil waarop ons met ons geloof in dankbaarheid 

kan antwoord.  

• Dit is die juridiese verhaal tussen Christus en God. God is as Regter volledig betrokke in die 

verhaal van Christus se lyding. Jesus sterf immers as God se straf op ons as mense se sonde. 

Na sy opstanding skerp Jesus dit by sy volgelinge in: Die Christus moes ly (Luk 24:7, 26, 44, 

46). Die hemelse  regsgeding moes so beslis word. Dit was egter nie ‘n bloeddorstige Regter 

wat optree nie, maar God wat liefdevol sy Seun gee  in die plek van die sondaarmens (Rom 

8:32). Die prys aan die Golgotakruis is egter ontsaglik groot, want die gerig oor sy Seun kom 

maak God ook subjektief van alles wat Jesus Christus na sy menslike natuur ly, deel. 

• Die versoeningsdaad is  ‘n daad van God. Maar God handel nie sonder die mens nie. Christus 

bewerk versoening tussen ons en God omdat Hy as ware mens ly (Heb 2:17-18; 4:15). Jesus 

ly langs die weg van sy menslike gehoorsaamheid.   

• Die lydensgebeure belig ook die manier waarop ons as mense se sonde aan die lig kom. 

Daarom dat  lydensprediking ook die optrede van mense in die lydensverhaal mag belig. Dink 

maar aan Judas, Petrus, Pilatus. Hulle teenwoordigheid maak ons as’t ware direk 

teenwoordig by die kruisdood van Jesus. Dit is die Jode en Pilatus en die menigte wat Jesus 

Golgota toe stuur, maar ons is saam met Petrus en Judas en Pilatus en in die skare en staan 

met die hamer in die hand by die soldaat wat die spykers indryf. Dit is ons wat skree: “Kruisig 

Hom”.  

• Wat haal ons uit die boodskap van Jesus se lydenspad? Sy lyding maak ons dankbare mense 

wat nie op enige manier ons eie verlossing hoef te probeer soek nie. HY het dit deur sy 

totale lyding volledig kom afhandel. Die lydensweg eindig met ‘n leë graf. Dit stel ons in staat 

om vanuit sy lyding, saam met Hom oorwinnend te kan leef. Sy kruisiging laat ons eie 

aandeel, ons sonde insien en bely. Baie belangrik is dat ons, indien ons Hom werklik gelowig 

volg, ook in die wêreld sal ly – ter wille van Hom (Lees die brief van Petrus wat in geheel 

handel oor mense wat vir Jesus ly). Lydenstyd laat ons eerlik vra of ons werklik ter wille van 

Jesus ly? Ons hoef nie lyding ter wille van Hom te gaan soek om ‘n ‘getuienis’ te hê nie. 

Indien ons Hom werklik eerlik volg, sal ons ly! Lydenstyd laat ons inkyk na ons eie voorbeeld 

in die wêreld as volgeling van Jesus. 

 

Ons lyding ter wille van Christus 

Ek het reeds hierbo hieroor gehandel, maar wil dit onderstreep dat ons lyding ter wille van Jesus 

onlosmaaklik deel is van Christenwees. Prakties moet ons in lydenstyd onsself afvra wat in ons lewe, 

mense aanstoot gee (of dikwels NIE aanstoot gee nie) dat hulle dit op Jesus begin uithaal. Dit is teen 

Hom wat hulle dit het – nie regtig teen ons nie. Daarom word ons lewe moeilik gemaak op baie 

maniere. Vraag is, of ons nie dikwels maar soos die wêreld wat eintlik téén Hom kies, lyk en optree 

nie. Is dit nie dalk die rede waarom ons dikwels so min van lyding ter wille van Jesus ervaar nie? Dink 



ons nie dalk soos so baie dat lyding net van toepassing is op gelowiges wat vervolg word in lande wat 

nog hoogstens onbereik is met die  Evangelie? 

 

En SWAARKRY in ‘n ‘stukkende wêreld? 

Die swaarkry is veelkantig. Kosmies raak dit dinge soos natuurrampe waarin die mens nie aandeel 

het nie. Kultureel het dit te make met hoe ons die aarde bestuur en lééf. Die Coronavirus-

afsondering bring elke dag prentjies navore oor die ekologiese herstel van die aarde as die mense vir 

‘n wyle ingeperk word en nie kan verwoes soos altyd nie! Maar dié aantasting van die aarde en die 

aarde se mense is ook dikwels die gevolg van magsug en hebsug. Dit laat die aarde en sy mense ly. 

Ons ly ook deur siektes, verliese en omstandighede waaraan ons meestal nie beheer het nie. Maar 

dit alles laat ons invra na God. Waar is Hy, hoe is hy betrokke? Is Hy die oorsaak? Straf Hy ons deur 

dié dinge waaroor ons nie beheer het nie?  

 

Ek het in die artikel Straf God met Covid-19? grotendeels hieroor gehandel en gaan dit nie nou 

herhaal nie. Kort en saaklik moet ons sê, NEE. God straf ons nie met ons lyding nie. Die straf het Hy 

oor paasnaweek 2000 jaar gelede afgehandel. Sy regsgeding en die straf wat ons verdien het, het Hy 

op Jesus laat neerkom. Daarom gedenk ons lydenstyd en Paasfees – met die klem op die ‘fees’. 

Danksy  sy volledige lyding is ons nou vrygespreekte, dankbare volgelinge van Jesus. Maar lydenstyd 

herinner ons ook aan ons voortdurende introspeksie en soeke na ons sonde en tekortkominge wat 

ons steeds in ons lewe pooitjie wanneer ons soek om God met dankbaarheid en tot sy eer te dien.   

 

Swaarkry in die wêreld (noem dit die fisiologies-biologiese dimensie van lyding as jy wil) is 

normaalweg oorwegend buite ons beheer. Daarnaas is ook ons bestaanslyding (noem dit 

eksistensiële lyding) waarin ons wel dikwels besluite neem en met ons ingesteldheid reg of verkeerd 

bestuur. Beide word nie deur God veroorsaak nie. Dit word wel deur Hom op ‘n wonderbaarlike 

manier ingespan om ons die groot boodskap van lyding te laat ervaar: sy OPSTANDING en daarom 

die blye boodskap van HOOP. Eerder as voortdurend te leef in die skadu van ons lyding, stel Hy ons 

in staat om in die lig van sy graf-oorwinning op Opstandingsondag te leef.   

 

Raak Jesus se lydenspad ons aardse swaarkry? JA, maar nie deur dit gelyk te stel aan die lyding van  

Jesus nie. Sy lyding was enig en uniek. Net Hy het so gely  en ek verstaan nie en word nie in my lyding 

vertroos omdat Jesus gely het nie – dit is nie dieselfde lyding nie. Sy lyding hou verband met my 

aardse lyding as gelowige, sowel as my menslike swaarkry in die stukkende wêreld, alleenlik vanuit sy 

OPSTANDING! Sy opstanding bring hoop as nuwe mens maar wat elke dag leef - dikwels ly - in ‘n 

wêreld wat ernstige behoefte het aan HOOP. Daarom dra die manier waarop ek my lyding hanteer 

en  aan die wêreld aanbied, die Evangelie van HOOP. 

 

Wat is HOOP dan? 

Soos lyding, het hoop ook vele kante. In ons alledaagse gebruik van die uitdrukking, hoop ons 

gewoonlik op iets omdat ons dit nodig het … en dikwels ten spyte daarvan dat ons dit nie nodig het 

nie. Ons hoop dikwels uit selfsug. Armes hoop omdat hulle min besit en rykes hoop om meer te 

besit. Hoop kan isperend wees, maar dit kan ook beskaam. Tog bly die gedagte van hoop baie 

belangrik. ‘n Mens sonder hoop sit in gat van leegheid. Sommige mense sonder hoop neem selfs 

hulle eie lewens.  

 

Menslike hoop is altyd gevul met onsekerheid. Ek hoop daarop en nooit seker of dit waarop ek hoop 

gaan realiseer nie. Bybelse hoop is iets anders. Bybelse hoop is ‘n groeiende lyn wat regdeur die 



Bybel loop. Wanneer die mens in die paradys faal, bring God hoop. Hoop op uiteindelike verlossing 

en vernuwing. En om die hoop te vervolmaak, stap God die pad van ‘n regsgeding waarin Hy en die 

Seun die hoofrolle vertolk. Dit is egter nie ‘n drama wat ons sit en waardeer en daarna handeklap 

nie. Dit is ‘n drama waarby ons as mense volledig integraal deel is. God se pad na hoop is ‘n 

lydenspad. Dit loop oor ‘n kruisheuwel met die Seun wat boet vir ons sonde – terwyl ons self die 

aanklaers en die sissende skare vorm wat Hom na die kruis gestuur het. Ons was dikwels saam met 

Pilatus die hande asof ons geen deel daaraan gehad het nie. Sy lydensverhaal sit egter verdoemende 

feite oor ons skuld op die tafel.  

 

Hoop leef egter. Dit is gebasseer op die afloop van die lydensverhaal – die opstanding van Jesus.  

Hoop realiseer wanneer en omdat ek dié verhaal aanvaar. Dit word vir my werklikheid wanneer ek 

my naam tussen die name van alle verlostes aan die kruis ontdek. Maar ek ervaar hoop as 

werlikheid, nie net omdat Jesus sterf nie. Hoop word lewe omdat Hy opstaan uit Josef van 

Arimmatea se grotgraf. Wanneer ek dié waarheid aanvaar, sê Jesus, is ek soos ‘n mens wat 

nuutgebore word. Ek kry die lewe, die Ewige Lewe. Dit staan vas. Petrus sê niemand of niks kan dit 

van my af wegneem nie.  

 

Bybelse hoop is so vas dat geen dood of lewe, of engele of magte of teenswoordige of toekomstige 

dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, my daarvan kan beroof nie 

(Rom 8:38-39). Petrus sê dit is veilig teen enige verwelking, enigiets wat dit kan laat vergaan, enigiets 

wat dit kan besmet of soos ‘n sterwende blom kan laat verwelk. Dit is ook veilig teen enige diefstal, 

want God hou dié sekerheid van hoop vir ons agter slot en grendel in die hemel (1 Pet 1:4). 

 

Bybelse hoop is bruikbaar en toepaslik. Wanneer ek ly, so sê Petrus in 1 Pet 1:6-7, word my geloof en 

hoop al suiwerder, net soos goud wat weer en weer gesmelt word. Hierdie vaste hoop – beginnende 

by die opstanding van Jesus, help my om my swaarkry te bestuur. Ek ontdek in my lyding die 

opgestane Jesus wat nie sit en regmerkies maak wanneer ek gelowig goed vaar en verkeerdmerkies 

wanneet ek druip nie. Ek ontdek ‘n opgestane Jesus wat vir my sê:  Waar Ek teenwoordig is, is Ek in 

beheer! 

 

Ek vertrou die lydens- en Paasgebeure was vir jou so ‘n ervaring. Indien nie, is dit nog nie te laat om 

weer daaroor na te dink en die gekruisigde Jesus, maar veral die Opgestane Jesus te ondek nie … en 

dan kan jy maar al lydend leef! 
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