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Paaswandeltuin Brosjure 
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Kerklike jaar: Lydenstyd 

Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 

dae waarin die kerk die lyding 

van Christus in herinnering roep en daarop reageer 

in voorbereiding op die Paasfees. Hierdie tyd is ‘n 

tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, vas, gebed, 

Bybelstudie en diensbaarheid – selfs meer as  

normaalweg. Dit is ‘n tyd van soeke na God. 

Baie Christene kies om in Lydenstyd vir 40 dae te 

“vas”. (40 dae, want daar word nie op Sondae gevas 

nie, want ons vier elke Sondag Jesus se opstanding.) 

Vas is om jouself te ontneem/ontsê van jou normale 

gebruike, om sodoende doelbewus na God te draai in 

gebed. Elke keer as mens dan ongemak beleef, word 

dit as ‘n geleentheid gebruik om doelbewus op God 

te fokus. Paasfees vorm sodoende die hoogtepunt 

van elke Christelike gemeente se jaarvierings!  
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Paas Wandeltuin 

Paasfees is ook bekend as 

“Oorslaan-Fees”, waar ons  

onthou hoe die eerste Paas-

gesinne “oor-geslaan” is deur 

die Doodsengel tydens die 

10de plaag in Egipte — 

Eksodus 12:23. Elke huis wat 

na God se opdrag geluister het,én prakties geDOEN het wat 

God sê, is oorgeslaan toe die oordeel van God voltrek is. 

In hierdie Paaswandeling wil die Woord self sentraal staan 

om die wandelaar in te lig oor wat by elke stasie gebeur. God 

se Woord keer nie leeg na Hom terug nie, maar DOEN waar-

voor die Vader dit uitgestuur het—ook met jou (Jes.55:11). 

Jy word uitgenooi om elke dag een van die 12 stasies te  

besoek en as’t ware in die voetspore van Jesus te loop en die 

grootste rede vir die viering van Paasfees te herontdek. 

Raak stil by elke stasie.  

Gee God die geleentheid om sélf met jou en teen jou eie pas, 

te praat en te werk. Ruim minstens ‘n halfuur van stilwees 

saam met die Here by elke stasie in … Hy wag reeds op jou! 

Doen die Praktiese dinge: 

By elke stasie is daar ‘n paar voorstelle wat prakties gedoen 

kan word. Neem tyd en doen dit. Beleef dit. Laat God toe om 

op ‘n total nuwe manier met jou te praat... 
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1. Tuin van Hoop—Palm intog:  

Wíé is hierdie Man?! 

Die voorspelling van Sagaria 9:9 word waar: 

Jubel, Sion! Juig, Jerusalem!  

Jou koning sal na jou toe kom.  

Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar,  

hy is nederig en hy ry op ‘n donkie... 

Mat 21:1-4   

Toe hulle naby Jerusalem kom ..., het Jesus twee dissipels vooruit  

gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en 

net soos julle inkom, sal julle daar ‘n donkie kry wat vasgemaak is, en 

‘n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.... (4)  Dit het 

gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word 

Mat 21:8-10   

Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oop-

gegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die 

pad gestrooi.  (9)  Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat 

agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van 

Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!  

Prys Hom in die hoogste hemel!"   

(10)  Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering 

gekom en gevra: "Wie is hierdie man?"  

Luk 19:39-40   

‘n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u 

volgelinge!"  (40)  Maar Hy antwoord: "Ek sê vir julle: As hulle stilbly, 

sal die klippe uitroep." 

Weet jy régtig Wie Hy is? 



5 

Die Nuwe Testament maak  

‘n unieke soort foto-album  

van Jesus se lewe.  

Hy wat voluit mens geword het en onder ons kom woon 

het. Hy het alles deurgemaak wat ons as mense deurmaak. 

Hy het selfs gehuil oor ‘n vriend wat dood is. 

Hy was opreg lief vir mense, maak nie saak wie hulle was 

nie. Jesus het vir randfiguur-mense ‘n nuwe kans gegee, Vir 

mense wat nie meer ‘n plek in die samelewing gehad het 

nie, het Jesus weer laat voel hoe dit is om “te behoort”. ‘n 

Tweede geboorte in die Koninkryk van God se ewige familie 

in.  

Jesus het ook baie mense gesond gemaak en talle wonders 

gedoen. Hy het verhale gebruik om mense van God se 

nuwe familie-lewe te vertel en hul uit te nooi om deel van 

God se gamilie te word. Jesus wys vir ons dat God, soos die 

Barmhartige Samaritaan, vir ons omgee, al kos dit Hom al-

les… soos die wagtende Vader van die verlore seun. 
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Doen nou die  

volgende: 

Kyk na die “Ek is”-uitsprake. 

Wat hoor jy as jy dit rustig een aandagtig 

vir jouself lees? 

Gaan sit rustig iewers en dink na oor wat elkeen van die “Ek is” 

uitsprake jou van Jesus vertel. 

Terwyl jy besig is, vra vir die Here om dwarsdeur die Paas wandel 

roete saam met jou te wees en spesiaal net met jou te praat waaroor 

Hy dalk al lankal met jou wou praat, maar daar net nooit tyd was 

nie... 

Het die mense régtig verstaan Wie Jesus is? 

Omdat die mense ‘n ander prentjie in hul kop gehad het oor Wie die 

Redder van God moet wees en wat Hy volgens hulle prentjie mag 

doen of nie mag doen nie, het hulle gesukkel om te verstaan Wie  

Jesus regtig was.   

En Hom verwerp toe Hy nie in hul prentjie inpas nie... 

Was die profeet Sagaria reg? 

 

Hoe lyk JOU  prentjie van Jesus 

—Wie is Hy vir jou? 

Sal jy vir Jesus toelaat om Homself te wees, en ook jou Messias-Here. 
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Eksodus 3:1-15 

Ek is wat  

Ek is. 

Dit is die oorsprong van 

die “Ek is”-uitsprake. Dit 

is die manier waarop 

God Homself aan ons 

bekendstel, maar  

terselfdertyd die  

geheim van Wie Hy is, 

laat verdiep. 

 

Johannes 6:1-15, 25-63 

Ek is die Brood  

wat Lewe gee. 

Jesus voorsien in mense 

se fisieke nood, 

asook hul geestelike 

honger. 

 

Johannes 9:1-41 

Ek is die Lig  

vir die wêreld. 

Jesus maak jou oë oop 

en gee jou die ware  

perspektief op dit wat 

die lewe die moeite 

werd maak. 

 
Johannes 10:1-10 

Ek is die Ingang vir die 

skape. 

Jesus maak Homself 

bekend as die engiste 

deurgang tot ware geluk 

en vrede vir altyd. 

 

 

Johannes 10:11-18 

Ek is die  

Goeie Herder. 

Jesus is die enigste Leier 

wat Homself vrywillig 

opgeoffer het 

en ons so Sy dissipels 

gemaak het. 

 

Johannes 11:1-44 

Ek is die  

Opstanding  

en die Lewe. 

Jesus demonstreer hoe 

die dood in Hom oorwin 

is en hoe God deur Hom 

‘n nuwe begin maak. 

 

 
Johannes 14:1-14 

Ek is die Weg  

en die Waarheid  

en die Lewe. 

Jesus wys die enigste 

pad na ware redding  

om in die Vader en 

onder Sy beheer te bly. 

 

 

Johannes 15:1-17 

Ek is die ware  

Wingerdstok. 

Om in Jesus te bly, en 

Hy in ons, is waar ons 

identiteit as Christene 

lê, verbonde aan Sy Lig-

gaam (die gemeente) 

en aan mekaar 

(medegelowiges) in 

liefde. 
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Palm-Kruis: 
Volg die aanwysings en vorm ‘n palm kruisie uit ‘n repie palmblaar of 

uit ‘n strook papier van 15cm lank en 2cm breed. 

Neem die palm kruisie met jou saam en hang dit iewers prominent, 

waar jy dit gereeld sien, bv. motor se tru-spieël, spieëlkas, ens.  

Onthou dan Wié Jesus IS! 
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Inkleur-Kruis: 
Kleur / verf of plak die volgende kruis soos aangedui en lees dan die 

gedig met die kleure se betekenis op die volgende bladsy. 
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Seën: Spreek die seën saam uit en gebruik gerus die handgebare  

(Nooi die jongspan om te herhaal wat jy lees by elke  reël): 

(Sterk arms voor jou uit)      

Die Here is VOOR ons om jou pad gelyk te maak. 

(Strek arms langs jou uit)    

Die Here is LANGS ons om jou in Sy arms toe te vou. 

(Wys met duime na agter toe oor jou skouers)    

Die Here is AGTER ons om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

(Strek arms na onder)          

Die Here is ONDER ons om jou te dra as jy mag val. 

(Waai arms in klein sirkels langs jou)       

Die Here is RONDOM ons om jou te beskerm. 

(Strek arms na bo) 

Die Here is BOKANT ons om jou te seën. 

(Hou albei hande op jou bors) 

Die Here is BINNE-IN ons om ons te lei met Sy Heilige Gees. 

(Neem mekaar se hande) 

Die drie-enige God is BY ons – van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 

Spesiale Seëngroet: 


