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Paaswandeltuin Brosjure 



2 

‘n Negende Wandeltree: 
Onthou Wie ons Hoop is! 

Ter wille daarvan dat ons wandel-

tog ons op Donderdag uitbring, 

gaan ons ‘n wyle langs die pad vertoef om te onthou. 

In die Groot Lydensweek is Donderdag-aand ‘n 

spesiale oomblik wat die gelowiges deur die eeue 

heen met nuwe hoop en veerkragtigheid vervul het. 

Ons staan ‘n oomblik stil om terug te kyk na die 

laaste kuier wat Jesus saam met die dissipels gehad 

het, voordat Hy in hegtenis geneem is. 

Die aand is ingelui deur Jesus wat almal se voete 

was en vir hul ‘n voorbeeld van ware omgee leierskap 

prakties demonstreer. Al die dissipels het ook uit 

Jesus se hand die nuwe tekens ontvang: Brood en 

Wyn wat wys na Jesus se groot en finale offer. 

Judas het eers daarna die nag ingevaar om sy bose 

komplot teen Jesus te gaan finaliseer... 
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9a. Die ondenkbare vind toe plaas.  

Dit was die laaste, baie spesiale aand waarop Jesus “vir oulaas” saam 

met Sy geliefde binnekring kon wees. Die onbeskryflikste leed en  

lyding was oomblikke weg. So spesiaal was die saam-wees oomblik, 

dat selfs Judas se beoogde optrede dit nie kon bederf nie… 

Wat het vooraf gebeur? 

Lukas 22: 1 Die Fees van die Ongesuurde Brood, wat ook Pasga 

genoem word, was baie naby. 

 2Die priesterhoofde en die skrifkenners het steeds bly soek na 

’n onopvallende manier om van Jesus ontslae te raak, want 

hulle was bang vir die volk. 
3 satan het in Judas ingevaar wat Iskariot genoem is, een van 

die twaalf.  4Hy het toe weggegaan om te onderhandel met die 

priesterhoofde en die bevelvoerders van die tempelwag oor 

hoe hy Jesus aan hulle sou uitlewer. 5 Hulle was opgewonde en 

het ooreengekom om geld aan hom te gee. 6 Judas het ten volle 

ingestem en na ’n gunstige geleentheid gesoek om Jesus uit te 

lewer waar die skares nie teenwoordig is nie. 

Die ondenkbare vind plaas toe Judas juis tydens die “oorslaan-fees” 

besluit om Jesus aan mense uit te lewer, wat nie eens die fees van 

God se voorsienigheid sou ontsien om moord te pleeg nie. 
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9b. ‘Jesus het baie uitgesien na hierdie aand.  

Lukas 22: 7 Die Dag van die Ongesuurde Brood waarop die 

paaslam geslag moes word, het aangebreek. 

 8 Jesus het vir Petrus en Johannes gestuur en gesê: “Gaan 

maak die paasmaaltyd gereed sodat ons kan kom aansit.” 

13 Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos Jesus vir 

hulle gesê het en die paasete gereed gekry. 

14 Toe die tyd aangebreek het, het Jesus vir die ete 

aangesit en die apostels saam met Hom.  

15 Hy sê toe vir hulle:  

“Ek het geweldig daarna 

uitgesien om hierdie paasete saam 

met julle te eet voordat Ek ly.  
16 Want Ek sê vir julle, Ek sal dit 

beslis nie weer eet voordat dit binne 

die koninkryk van God sy volle  

vervulling gekry het nie.” 

17 Daarna het Jesus ’n beker geneem en ’n dankgebed uitgespreek.  

Vervolgens sê Hy: “Neem dit en deel dit onder mekaar. 18 Want Ek sê vir 

julle, Ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die druiwestok drink 

voordat die koninkryk van God ten volle gekom het nie.” 

Dink hieroor na: 

Die dissipels moes teen hierdie tyd besef 

het dat Jesus al meer “vreemd” optree. 

Juis daarom luister hulle fyner na Sy woorde.  

Die Evangeliste kon jare later dit steeds so goed onthou... 
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9c. Nuwe simbole rondom die Paas-ete.  
Lukas 22: 19 Jesus het ook brood geneem, ’n dankgebed 

uitgespreek, dit in stukke 

gebreek en vir hulle gegee 

terwyl Hy sê: “Dit is my  

liggaam wat ter wille van 

julle gegee word.  Gebruik 

dit ter herinnering aan My.” 

Met nuwe oë sou daar in die toekoms na die brood van Paasfees 

gekyk word. Nooit weer sou dit ‘n haastige vertrek uit Egipte aandui 

nie (Vgl.Eksodus 12). Dit het ‘n rotsvastheid gekry wat dit nooit voor-

heen gehad het nie. Dis geanker in Jesus self! 

Die gewone tafeldrankie het ook splinternue betekenis gekry. Die ver-

baasde dissipels moes hoor dat dit Jesus se bloed is wat vir hulle en 

alle gelowiges na hulle, uitgegiet is. Hul was waarskynlik sprakeloos. 

Nog ‘n nuwe simbool: 

Lukas 22: 20 Hy het dieselfde 

gedoen met die beker ná die 

ete en gesê: “Hierdie beker is 

die nuwe verbond, bevestig 

deur my bloed, wat ter wille 

van julle uitgegiet word. 
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9d. Jul as familiekring word uitgenooi na die nagmaal.  

Gedurende 2020 se Paasfees is elke gesin in ‘n soort  

vrywillige huis-arres om die uitwerking van die Covid-19 virus 

se verspreiding te beperk deur nie sosiale kontak te hê nie. 

En Paasfees is die grootste geloofsfees van Christene! 

Ons nooi jou na ‘n eenmalige, spesiale Paasnagmaal viering, 

soos die vervolgde Christene dit stilweg moet vier. 

Wat is nodig? 

1) ‘n Tafel: Laat die familie 

(almal in jul huis wat Jesus as 

die Christus bely) om ‘n tafel 

saam sit. 

2) Brood: Enige soort brood of 

plat koekies of iets soos 

Cream Crackers of Matso’s sal 

werk as Paasbrood. 

3) Drankie: Enige vloeistof wat 

julle tydens die aand-ete sou 

gebruik - soos koffie / tee - of   

as julle koeldrank of druiwesap of selfs ‘n ligte wyn het. 

4) Bybel en Hulpmateriaal: Gebruik die hulpmateriaal wat op die 

gemeente se webwerf beskikbaar gestel word (waarom nag-

maal vier / geloofsbelydenis ) Lees in die Bybel die “Ons Vader” 

uit Mat.6:9-13 en die Instellingswoorde uit I Korintiërs 11:23-26. 
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9ei. Vier die Paasmaal as Geloofs-familie.  
Doen dit nou: 

1. Lees die instellings woorde:  
Paulus stel dit as volg in 1 Korintiërs 11:  

23 Dít is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle 

oorgedra het net soos ek dit ontvang het. In die nag waarin 

Jesus verraai is, het Hy brood geneem 24 en nadat Hy God 

gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam, 

dit is vir júlle. Gebruik dit ter herinnering aan My.”  

25 Net so het Hy die wynbeker ná die maaltyd geneem en 

gesê:  “Hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur 

my bloed. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, ter  

herinnering aan My.”  

26 Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie 

beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat Hy  

terugkom.  

2. Besef dat die nagmaal vir hulle is wat in Jesus glo: 

Paulus stel dit so in 1 Korintiërs 11: 

27 As enigiemand dan op ’n onwaardige manier van die brood eet of 

uit die beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan 

sonde teen die liggaam en die bloed van die Here.  

28 Dit is waarom julle julleself moet ondersoek voordat julle van die 

brood eet en uit die beker drink. 29 Want as julle van die brood eet en 

uit die beker drink, eet en drink julle ’n oordeel oor julleself as julle 

nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon nie. 30 Dit is 

waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is, en heelwat onder 

julle reeds oorlede is.  
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9eii. Vier die Paasmaal as Geloofs-familie.  
3. Doen dit nou: 

Dink na oor Jesus se offer van versoening.  

Bely enigiets waarvan die Here jou nou bewus maak in jou lewe wat nie reg 

is tussen jou en God, of tussen jou en iemand anders nie.  

Lees hierdie vryspraak (én waarskuwing) na jou skuldbelydenis: 

1Joh 1:9-10  As ons egter ons sondes bely, Hy is betroubaar en regverdig 

om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is.  

As ons beweer dat ons tot nou toe nie gesondig het nie, maak ons 

Hom tot ’n leuenaar. Dit beteken ook dat sy woord nie in ons lewe 

plek gekry het nie.  

4. Dit pas om nou ons geloof hardop saam te bely: 
Ons glo in God die Vader 

Die Almagtige, Die Skepper van die hemel en die aarde 

Ons glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here; 

–Wat ontvang is van die Heilige Gees, 

–Gebore is uit die maagd Maria 

–Wat gely het onder Pontius Pilatus, 

–Gekruisig is, –Gesterf het en begrawe is 

–En ter helle neergedaal het 

Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

–Wat opgevaar het na die hemel 

–En sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, 

–Van waar Hy sal kom om te oordeel 

–Die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het 

Ons glo in die Heilige Gees. 

–Ons glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, 

–Die gemeenskap van die heiliges 

–Die vergewing van sondes 

–Die opstanding van die vlees 
–En ‘n ewige lewe 



9 

Ons Vader (NAV’83):  Matteus 6:9-13 

Ons Vader wat in die hemel is,  
laat U Naam geheilig word;  

10 laat u koninkryk kom;  
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.  

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood;  
12 en vergeef ons ons oortredings  

soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;  
13 en laat ons nie in versoeking kom nie  

maar verlos ons van die Bose.  
Want aan U behoort die koninkryk  

en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

9eiii. Vier die Paasmaal as Geloofs-familie.  

5. Dit pas nou om die “Ons Vader” saam hardop te bid: 

Vat almal mekaar se hande en vorm ‘n gebeds kring om julle 

nagmaalstafel. Kies een van die twee vertalings se “Ons 

Vader”-gebede hieronder. 

Sê nou hardop saam met mekaar die “Ons Vader”-Gebed op. 

Een van die gesinslede kan dit ook sin vir sin voorlees, en dan 

kan die res van die gesin dit agterna sê. 

Ons Vader (Die Boodskap):  Matteus 6:9-13 

9“Hier is ’n voorbeeld hoe jy moet bid:  
Ons Vader in die hemel, laat almal op aarde groot eerbied vir u 

heilige Naam hê.  10 Laat u nuwe wêreld tog gou aanbreek. Almal in 
die hemel doen wat U sê. Gee dat almal hier op die aarde ook doen 
wat U wil hê.  11 Gee ons vandag genoeg om van te leef.12 Vergeef 

ons waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander 
mense vergeef wat nie reg teenoor ons optree nie.13 Help ons om 

nooit te swig voor versoekings nie, en pas ons op wanneer die  
duiwel ons wil verlei om verkeerde dinge te doen.  -  AMEN. 
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9eiv. Vier die Paasmaal as Geloofs-familie.  

6. Gebruik die nagmaal nou saam op die volgende manier: 

Die GESINSHOOF (volgens die Bybel = die Pa;  

waar Pa weg is, doen Ma dit)  

stel nou die brood en die wyn in vir hul gesin,  

op die volgende wyse: 

i) Die gesinshoof neem die brood en sê: “Ek dank U Here” 

ii) Die gesinshoof begin by die huweliksmaat  

en gee daarna aan elke gesinslid om die beurt  

‘n stukkie brood wat afgebreek is  

en sê hoorbaar: “Dit is vir JOU!” 

iii) Daarna neem die gesinshoof ‘n houer met sap  / koeldrank 

en begin weer by die huweliksmaat 

en gee aan elke gesinslid om die beurt 

sap en sê hoorbaar: “Sy bloed het betaal vir JOU!”  

iv) Sit ‘n oomblik rustig en dink na oor Jesus se nagmaal belofte wat 

Hy nou aan jou gegee het. 

7. Laat ons aan die Here “dankie-sê”: 

Ons gee Lof aan die Here: 
Lees Psalm 8 uit die Bybel as danklied aan die Here. 

Psa_68:21  God is vir ons die God wat ons red,  
die Here ons God deur wie ons  
bewaar word in doodsgevaar. 

Lees ook Jesus se beskermings gebed: 
Joh_17:11  Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die 

wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam 
wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. 
:15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie,  

maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. 
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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: 


