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KONINKRYK.  LES 27 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 

Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  

 

2 UITWISSELING (20 minute)                    [STILTETYE] 

PSALM 115, 119:1-88, 119:89-176 en 139 

 

Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeeltes geleer het 

(Psalm 115, 119:1-88, 119:89-176 en 139). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. 

Moenie verder ingaan op wat hy deel nie.  

 

3 
MEMORISERING (5 minute)        [GOD SE MAJESTEIT] 

                                              (3) EFESIËRS 1:11-12 

 

Repeteer twee aan twee  

(3) God is soewerein (besit die hoogste gesag). Efesiërs 1:11-12. Deur Christus het ons deel geword van die volk 

van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy 

raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel die, die grootheid van God prys.  

 

4 ONDERRIG (85 minute)      [DIE GELYKENISSE VAN JESUS] 

DIE BRUIDEGOM, DIE GELAPTE KLERE en DIE WYNSAKKE 

 

“Die gelykenisse van die bruidegom, die gelapte klere en die wynsakke” in Matteus 9:14-17 is 

gelykenisse oor VAS IN DIE KONINKRYK VAN GOD. 
 

“’n Gelykenis” is ’n aardse verhaal met ’n hemelse betekenis. Dit is ’n lewensgetroue verhaal of ’n illustrasie wat 

ontwerp is om ’n geestelike waarheid te leer. Jesus het gebruik gemaak van die gewone dinge en alledaagse 

gebeurtenisse om lig te werp op die geheimenisse van die Koninkryk van God en om mense te konfronteer met die 

werklikhede van hul situasie en die noodsaak van hul verandering. 
 

Ons bestudeer hierdie gelykenis m.b.v. die ses riglyne vir die uitleg van gelykenisse  

(Sien handleiding 9, supplement 1). 
 

Lees Matteus 9:14-17, Markus 2:18-22 en Lukas 5:33-39.  

Die gelykenis van die bruidegom: “Kan die bruiloftsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar 

kom ’n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan sal hulle vas.” 

Die gelykenis van die gelapte klere: “Niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie, want die nuwe lap  

skeur die klere nog verder en die gat word net groter.” 

Die gelykenis van die wynsakke: “’n Mens gooI nie nuwe wyn in ou velsakke nie; As jy dit doen, bars die sakke, die 

wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, ’n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy altwee.” Lukas 

5:39 voeg hieraan toe, “En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê: Die oue is goed.”  
 

Deur hierdie onderrig in drie gelykenisse (vergelykings) te herhaal, moet die onderrig oor vas in God se koninkryk wel 

baie belangrik wees! 
 

 

 

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die gelykenis word met figuurlike woorde vertel en die geestelike betekenis van die gelykenis word hierop 

gebaseer. Daarom bestudeer ons eers die woorde en die kulturele en histories feite van die agtergrond van die verhaal.  

Bespreek. Wat is die lewensgetroue elemente van die verhaal? 

Aantekeninge. 
 

’n  Bruidegom en sy gaste. Eerste gelykenis (vergelyking). ’n  Bruidegom en sy bruilofsgaste wat met blydskap fees 

vier is ’n  werklikheid wat ooral in die wêreld voorkom.  
 

’n Lap ongekrimpte materiaal. Tweede gelykenis (vergelyking). Alle mense wat klere maak, weet dat ’n stuk 

ongekrimpte materiaal gaan krimp wanneer dit die eerste keer gewas word. As dit op ’n gekrimpte (gewaste) 

kledingstuk vasgewerk word, veroorsaak dit ’n  veel erger skeur. 
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Wynsakke. Derde gelykenis (vergelyking). Wynsakke word gewoonlik van die vel van ’n  bok of skaap gemaak. Die 

vel word eers van die dier afgestroop en daarna gelooi. Die hare word baie kort geskeer en die vel word binnenstebuite 

gekeer. Die openinge van die vier pote en stert word toegeknoop en die opening van die nek word as opening van die 

wynsak gebruik.  
 

Nuwe wyn. Nuwe wyn gaan altyd gis! Daarom moet nuwe wyn altyd in nuwe wynsakke gegiet word, sodat die druk 

van die gisproses nie ’n  ou wynsak laat bars nie en die wynsak met al die nuwe wyn verlore gaan nie.  
 

 

2. Bestudeer die verband en bepaal die elemente van die gelykenis. 
  

Inleiding. Die verband van die “verhaal” van die gelykenis kan bestaan uit “die agtergrond” en “die uitleg of 

toepassing” van die gelykenis. Die agtergrond van die gelykenis verwys na die aanleiding (rede) om die verhaal te 

vertel, of beskryf die omstandighede waaronder die verhaal vertel is. Die aanleiding word gewoonlik vóór die verhaal 

gevind en die uitleg of toepassing word gewoonlik ná die verhaal gevind.  

Ontdek en bespreek. Wat is die aanleiding, die verhaal en die uitleg of toepassing van hierdie gelykenis?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die aanleiding van die gelykenis staan in Matteus 9:9-14.  

Hierdie gelykenisse kom direk na die roeping van Levi (Matteus) voor in die Evangelies van Matteus, Markus en 

Lukas. As daar ’n  verband bestaan tussen hierdie twee gebeurtenisse, dan word die kontras tussen die oue en die nuwe 

dramaties verhoog! Presies toe Jesus en sy dissipels saam met tollenaars en sondaars besig was om a fees te vier in die 

huis van Levi, was die dissipels van Johannes die Doper en die volgelinge van die Fariseërs besig om te vas!  
 

Selfs al was daar geen kronologiese verband tussen hierdie twee gebeurtenisse nie, is daar beslis ’n  logiese verband. 

Jesus en sy dissipels het dikwels fees gevier met tollenaars en sondaars (Matteus 11:19; Lukas 7:34; 15:1; 19:1-10), 

terwyl die godsdienstige Jode (die dissipels van Johannes die Doper en die volgelinge van die Fariseërs) ’n  mate van 

soberheid beoefen het. Hierdie verskil in lewensstyl moes vroeër of later lei tot die vraag oor vas! 
 

 (2) Die verhaal van die gelykenis staat in Matteus 9:15-17. 
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis word nie gegee nie.  

Dit moet uit die verhaal of die verband afgelei word.  
 

 

3. Bepaal watter besonderhede in die gelykenis relevant is. 
 

Inleiding. Jesus het nie bedoel dat elke besonderheid (detail) in ’n gelykenis noodsaaklik ’n geestelike betekenis moet 

hê nie! Gelykenisse is nie allegorieë nie. Die relevante besonderhede in die verhaal van ’n gelykenis versterk die 

sentrale gedagte, die hooftema of die les van die gelykenis. Daarom moet ons nie aan elke besonderheid van die verhaal 

van ’n gelykenis ’n geestelike betekenis toeskryf nie!  

Ontdek en bespreek. Watter details in hierdie gelykenis (verhaal) is werklik essensieel of relevant?  

Aantekeninge.  
 

Jesus gee geen uitleg oor ’n enkel detail uit hierdie gelykenisse nie. Die relevansie van details kom uit die betekenis van 

hierdie woorde in ander Bybelgedeeltes en uit die verband waarin hierdie gelykenisse staan.  
 

Die bruidegom. Die Bybel vergelyk dikwels die verhouding tussen God en sy volk of tussen Jesus Christus en sy 

Gemeente, as ’n  band van liefde tussen ’n  bruidegom en sy bruid (Jesaja 54:1,5; 62:5; Jeremia 31:32; Matteus 25:1 ff.; 

Johannes 3:29; 2 Korintiërs 11:2; Efesiërs 5:32; Openbaring 19:7; 21:9). Volgens 2 Korintiërs 11:2 en Efesiërs 5:32, 

verteenwoordig “die bruidegom” Jesus Christus en “die bruid” die Gemeente of Kerk van Jesus Christus. Jesus vergelyk 

sy teenwoordigheid op die aarde met ’n bruilofsfees. Die vraag, “Hoe kan bruilofsgaste treur as die bruidegom by hulle 

is?” word soos volg gestel: “Die bruilofsgaste kan tog nie treur solank die bruidegom by hulle is nie?” Dit is ’n 

noodsaaklike en relevante detail van die gelykenis.  
 

Die gaste van die bruidegom. Letterlik “die seuns van die bruidshal?” staan vir die gaste van die bruidegom wat vir 

hulle die mees dierbaar was en ’n belangrike funksie tydens die bruilof vervul het. Hulle het alles wat moontlik was 

gedoen om die feestelikheid te laat slaag. Hulle vertegenwoordig die Christene. Dit is ’n  relevante detail.  
 

’n  Ou kledingstuk. Jesus gee hierdie detail geen besondere betekenis nie. Maar uit die verband is dit duidelik dat “die 

ou kledingstuk” die Ou-Testamentiese godsdiens verteenwoordig soos deur die Fariseërs oorgelewer, die ou orde van 

sake soos vasgelê deur die godsdienstige leiers van Israel: byvoorbeeld, die ou sisteem van vas asook die ander 

praktiese toepassings wat deur die Fariseërs van die seremoniële wette uit die Ou Testament afgelei is.  
 

’n  Lap ongekrimpte material. Jesus gee ook hierdie detail geen besondere betekenis nie. Maar uit die verband is dit 

duidelik dat “die lap van ongekrimpte materiaal” die Nuwe-Testamentiese godsdiens verteenwoordig soos door Jesus 

Christus en die apostels geopenbaar, die nuwe orde van sake soos besluit deur God: veral die verlossing in Christus. Die 

boodskap van die gelykenis is dat netsoos ’n  nuwe lap ongekrimpte materiaal nie op ’n ou kledingstuk vasgewerk kon 

word nie, so kan die Nuwe-Testamentiese boodskap nie op die Ou-Testamentiese orde toegepas word nie! Dit is ’n  

relevante detail, omdat dit die belangrike boodskap van hierdie gelykenisse is.  
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Die ou wyn en ou wynsakke. Jesus gee ook hier geen uitleg aan hierdie details nie. Maar uit die verband is dit 

duidelik dat “die ou wyn” die wettiese reëls en vreugdelose getreur en vas van die dissipels van Johannes die Doper en 

die volgelinge van die Fariseërs verteenwoordig. “Die ou wynsakke” vertegenwoordig die ou vorms waarin die Joodse 

seremoniële wette uitgedruk is, naamlik in vasdae en vaspraktyke.  
 

So vertegenwoordig “die ou wyn” ook die inhoud van die Joodse godsdiens wat bestaan het  uit honderde wettiese reëls 

soos deur die rabbi’s uitgelê is en “die oorlewering of tradisie van die ou tyd” genoem is. “Die ou wynsakke” 

verteenwoordig die wettiese praktyke van die Jode wat deur mense vasgelê is en wat gelei het tot die onbuigsame 

tradisionele vorms en sisteme van die Joodse godsdiens. Die vorms van die Joodse godsdiens was die sabbatsdae, die 

vasdae, die spesiale godsdiensfeeste van die Jode, die pelgrimsreise na Jerusalem, die offerandes, die gee van tiendes, 

die besnydenis, die rituele wassings en die voedselwette.  
 

Die nuwe wyn en nuwe wynsakke. Jesus gee ook hier geen uitleg aan hierdie details nie. Maar uit die verband is dit 

duidelik dat “die nuwe wyn” die verlossing in Christus en die seëninge van die nuwe lewe verteenwoordig vir elkeen  

wat dit wil aanneem. En “die nuwe wynsakke” verteenwoordig die nuwe vorms waarin die verlossing en nuwe lewe in 

Christus uitgedruk word, naamlik in dankbaarheid en blydskap.  
 

Hulle verteenwoordig die nuwe verhouding tussen Christene en God en die vrye en spontane wyse waarop hulle God 

aanbid en dien. Die inhoud van die christelike godsdiens bestaan uit verlossing, bevryding, vernuwing en volkome 

verandering. Die vorm van die christelike godsdiens word uitgedruk in ’n  gemeenskap (gemeente) van dankbare en 

blye Christene wat God vrywillig en ywerig aanbid en dien.  
 

Die is verkeerd om te sê dat “die ou wyn” die verlossing deur goeie werke van die wet verteenwoordig en “die nuwe 

wyn” die verlossing deur genade verteenwoordig. Die kontras is eerder tussen die ou orde wat bestaan uit die menslike 

verordeninge en instellings van die godsdienstige leiers in Israel en die nuwe orde wat bestaan uit die onderwysings van 

Jesus Christus. Die kontras is tussen die menselike oorlewerings (tradisies) en die goddelike onderwysings (in die 

Bybel)!  
 

Die kontras is ook nie tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie, omdat daar kontinuïteit is tussen die 

onderrig in die Ou Testament (Deuteronomium 6:5; Levitikus 19:18) en die onderrig in die Nuwe Testament (Markus 

12:30-31). Ongelukkig het die Joodse wetgeleerdes en die Fariseërs die ware onderrig van die Ou Testament begrawe 

onder ’n  berg van menslike overlewerings (tradisies). Die kontras is tussen die onbuigsame tradisionalisme van die 

Fariseërs en die ware onderrig in die Bybel. Die ou manier van vas en treur sluit die nuwe manier van blydskap en 

dankbaarheid heeltemal uit, maar die nuwe manier om met God om te gaan en Hom te dien is die blydskap en 

dankbaarheid van die verlossing in Jesus Christus!  
 

Niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê: ‘Die oue is goed’ (Lukas 5:39). In 

werklikheid is die nuwe orde wat Jesus Christus verkondig het in die beste sin van die woord “oud” (oorspronklik), 

omdat sy onderrig die essensie van de Ou-Testamentiese onderrig herstel het (sien Psalm 23:5-6)! Die enige weg tot 

opregte vreugde (blydskap), dankbaarheid en volmaakte heerlikheid is wat God beloof en wat God doen en nie wat 

godsdienstige mense met hul godsdienstige reëls (wette) en godsdienstige praktyke leer nie! 
 

Die Fariseërs het verwys na die oorlewerings (tradisies) “wat van die ou tyd af aan die mense gesê is” (Matteus 5:21) as 

“die ou wyn”. Hierdie woord is ’n  kommentaar op die ultrakonserwatisme en verstokte onbuigsame traditionalisme van 

die Fariseërs en hul volgelinge. Hulle het bly vashou aan hul tradisionele menings en besluite, terwyl hulle God se 

Woord losgelaat het soos wat dit deur de profete in die Ou Testament en deur Jesus Christus in die Nuwe Testament 

geleer is (Matteus 15:6-9). Hulle het nie geglo dat Jesus Christus die wet in elke sin van die woord by sy eerste koms 

vervul het nie (Matteus 5:17; Efesiërs 2:15; Kolossense 2:14). Hulle het verkies om aan menselike wette (reëls) bo God 

se genade vas te hou. Hulle het prioriteit gegee aan menselike overlewerings (tradisies) bo God se Woord. Hulle het 

voorkeur gegee aan menselike bekrompenheid bo God se vars lug. Hulle het van ’n uiterlike godsdiens gehou ten koste 

van innerlike transformasie (verandering). Dit is duidelik dat hulle ’n  radikale verandering van denke en hart nodig 

gehad het. Maar alle verandering is pynlik, omdat dit selfverloëning, die sterwe van die “eie ek” met sy eie menings en 

godsdienstige tradisies verg. 
 

  

4. Bepaal die belangrike boodskap van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die belangrike boodskap (die sentrale boodskap of die hooftema) van die gelykenis word gevind in die uitleg 

of toepassing van die gelykenis of in die verhaal van die gelykenis self. Uit hoe Jesus self sy gelykenisse uitlê of toepas, 

weet ons hoe ons gelykenisse moet uitlê. ’n Gelykenis het meesal maar één hooftema, één belangrike boodskap, één 

sentrale les. Daarom moet ons nie probeer om ’n geestelike waarheid in elke besonderheid van die verhaal van die 

gelykenis te vind nie. Dus, bepaal die belangrike boodskap van ’n gelykenis. 

Bespreek. Wat is die belangrike boodskap van hierdie gelykenis? 

Aantekeninge.  
 

“Die gelykenisse van die bruidegom, die gelapte klere en die wynsakke” in Matteus 9:14-17 gaan oor “vas in die  

koninkryk van God”.  
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Die belangrike boodskap van hierdie gelykenis is de volgende: “Die nuwe orde wat Jesus Christus by sy eerste 

koms geopenbaar het, pas nie in die vorm van die ou orde wat bestaan het uit mensgemaakte oorlewerings 

(tradisies) en instellings wat die Fariseërs na die Babeloniese ballingskap uitgedink het nie. Die ou orde het 

bestaan uit die oorlewerings van rabbi’s uit die ou tyd wat in die vorm van godsdienstige praktyke soos treur en 

vas uitgedruk is. Hierdie vorms is deur mense uitgedink. Die nuwe orde bestaan uit verlossing, bevryding, 

genesing, herstel, vernuwing en transformasie (verandering) van mense wat uitgedruk word in vorms wat Jesus 

Christus geopenbaar het, naamlik, die vreugde en dankbaarheid van verlossing!”  
 

Die ou orde is bepaal deur die oorlewering (tradisie) van wat rabbi’s van die ou tyd af aan die mense geleer het (sien 

handleiding 11, les 25). Hierdie oorlewering (tradisie) het baie vas ingehou! “Vas” was sogenaamd ’n  uitdrukking van 

treur oor jou sondes, maar in die praktyk het vas ’n skynvertoon van vroomheid geword (Matteus 6:16). Die dissipels 

van Johannes en die volgelinge van die Fariseërs het tweemaal elke week gevas (Lukas 18:12)!  
 

Die nuwe orde word in Matteus 11:4-5 en Lukas 4:18-19 saamgevat: dit bestaan uit sake soos die genesing van siekes, 

die herstel van gestremdes, die bevryding van mense wat deur ’n  demoon (’n bose gees) besete was, die opwekking van 

dooies, die verkondiging van die goeie nuus aan die armes, die prediking van die guns (genade) van die Here en die 

verlossing van sonde. Die vreugde (blydskap) van verlossing en bevryding gaan nie saam met die treur van vas nie, asof 

die eerste koms van Jesus Christus beskou moet word as ’n ramp wat die mense oorval het!  
 

Die vreugde van verlossing is een van die fundamentele kenmerke van God se koninkryk! Die ware burgers van God se 

koninkryk treur en vas nie soos die dissipels van Johannes die Doper en die volgelinge van die Fariseërs nie, maar hulle 

verheug hulle in die aanwesigheid van Jesus Christus en in die werkelikheid van hul verlossing. Terwyl die ou weg van 

vas die vreugde (blydskap) buite gesluit het, is die vreugde van verlossing die nuwe manier om met God om te gaan en 

te dien! Christene druk hul vreugde (blydskap) en dankbaarheid veral uit deur te sing!  
 

Natuurlik beteken dit nie dat daar geen plek vir treur oor die lyding in moeilike omstandighede van mense, die rou oor 

die verlies van ’n  geliefde of droefheid oor sonde is nie. Jesus praat nie teen opregte berou en droefheid en vas nie, 

maar teen die uiterlike vertoon van godsdienstige praktyke soos vas onder die Jode. Die kontras is tussen puur 

menselike instellings en goddelike onderrig.  
 

  

5. Vergelyk die gelykenis met vergelykbare Bybelgedeeltes. 
 

Inleiding. Sommige gelykenisse het ooreenkomste en kan met mekaar vergelyk word. Maar die waarheid in alle 

gelykenisse het vergelykbare waarhede wat in andere Bybelgedeeltes geleer word. Probeer om die belangrikste 

verwysings in die Bybel te vind wat jou help om die gelykenis uit te lê. Vergelyk altyd die uitleg van ’n gelykenis met 

die direkte en duidelike onderrig van die Bybel.  
 

Onderrig. Vas (Hebreeus: tsam, Grieks: nésteuó) is die vrywillige onthouding van voedsel ter wille van een of ander 

geestelike doel. Vas is iets anders as ’n hongerstaking, waar die doel is om die aandag te trek na een of ander doel, 

meestal polities. Vas is ook iets anders as op dieet gaan, waar die doel is om gewig te verloor en gesonder te word. Vas 

bestaan gewoonlik uit die selfonthouding van voedsel en nie die selfonthouding van water nie. Vas is gewoonlik vir één 

dag gedoen en nie vir ’n  lang periode nie.  
 

 (1) Die oorspronklike onderrig oor vas in die Wet en de Profete (van die Ou Testament).  

Lees Levitikus 16:29-34; 23:26-32 (1446 v.C.); Numeri 29:7 (1407 v.C.) and Jesaja 58:6-12 (740-680 v.C.).   

Ontdek en bespreek. Wat was die oorspronklike betekenis van vas en die tydsduur (periode) van vas in die Bybel?  
 

Twee Hebreeuse woorde moet onderskei word. Die Hebreeuse woord “inna nefesh” beteken jou siel verootmoedig (jou 

siel benoud maak, jou siel ontbering of gebrek toebring, jouself ontsê of onthou van iets). En die Hebreeuse woord 

“tsom” beteken vas of selfonthouding van voedsel, vir ’n tyd nie eet nie.  
 

Gedurende die Ou-Testamentiese periode het die wet (1446-1407 v.C.) van die volk Israel slegs één dag in ’n hele jaar 

van verootmoediging van jou siel vereis! Dit was op die Groot Versoendag (die tiende dag van die sewende maand). 

Hierdie dag was ’n  sabbat, ’n  dag van volledige rus, dit wil sê, elkeen moes homself van alle aktiwiteite (werk) in die 

normale lewe onthou. Op die Groot Versoendag moes die volk van Israel hulself verootmoedig om na te dink aan hoe 

hulle tekortgeskiet het aan die eise van God se gebooie! Die mense moes hulleself ondersoek, hulle verootmoedig, hul 

sonde bely en versoening vir hul sonde doen. Hulle moes hulself ontsê, onthou van sekere dinge. Alhoewel daar 

nadruklik geen werk gedoen mog word nie, is die eet van voedsel nie uitdruklik verbied nie. Jou onthou van voedsel 

was een van die maniere om jouself te ontsê, te verootmoedig, maar dit was nie die belangrikste manier nie!  
 

De profeet Jesaja (740-680 v.C.) (God se Woord) leer dat jou onthou van onreg en onvriendelikheid die manier was om 

jouself te ontsê, om jou siel te verootmoedig. Die vas wat God verkies is dat die mens homself verootmoedig, 

ontsê/onthou om onreg te pleeg en in plaas daarvan gevangenes vry te laat, die juk van slawerny te verbreek, en die 

vreemdeling (asielsoeker) ’n  tuiste, voedsel en kleding aan te bied. Hy moet die uitsteek van die vinger (mense 

beskuldig) en uitspreek van ongeregtigheid wegdoen, sy hart voor die hongerige mense oopmaak en die verdrukte 

mense versadig (Jesaja 58:6-12). 
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(2) De beskrywing van de historiese ontwikkeling van die vas praktyk  

      in die Historiese Boeke van die Bybel. 

Lees Jesaja 58:3,5 en Psalm 35:13 (1000-400 v.C.).  

Ontdek en bespreek. Hoe verander die betekenis van vas en de tydsduur van vas in die geskiedenis van Israel sonder dat 

God dit vereis?  
 

Die betekenis van vas het geleidelik verander. Geleidelik het die innerlike verootmoediging (kwel van die siel) 

verander tot ’n  uiterlike onthouding van voedsel (vas). Die verootmoediging van die siel het veranderd in vas van die 

liggaam. In die Psalms en Jesaja is die twee uitdrukkings nog nou met mekaar verbind. Maar steeds meer dikwels word 

die oorspronkelike uitdrukking “jou siel verootmoedig (kwel)” (Hebreeus: inna nefesh) ’n  sinoniem vir “jou liggaam 

van voedsel onthou” (vas) (Hebreeus: tsom).  
 

Uiteindelik in die middel van die periode van de konings van Israel (740-680 v.C.) word hierdie twee uitdrukkings 

parallel gebruik (Jesaja 58:3,5). En in Psalm 35:13, het “vas” selfs die manier (metode) geword waardeur die siel 

verootmoedig word! Dus, die oorspronkelike “verootmoediging van die siel” wat uitgedruk is in ’n dag van rus en 

innerlik ondersoek van sonde, het verander in ’n dag van vas, ’n  dag van uiterlik ontsegging van lewensbehoeftes en 

gemakke van die lewe! Die uiterlike vertoon van onthouding van voedsel het steeds belangriker geword!  
 

Vir mense in die Midde Ooste is vas geassosieer met rampe en die dood. Dit het gebruiklik geword om by elke 

rougeleenheid te vas (1 Samuel 31:13; 2 Samuel 3:35) en ook tydens nationale roudae (Rigters 20:26;  

1 Samuel 7:6; Ester 4:16). Die uiterlike selfonthouding van voedsel het belangriker dan die innerlike selfondersoek 

geword. Nie meer die onthouding van onreg nie, maar die onthouding van voedsel (vas) het die metode geword  

waardeur die siel homself verootmoedig voor God.  
 

De toename van vasdae. In die loop van tyd  het daar steeds meer vasdae in Israel gekom.  

• Aan die begin van die periode van de konings (ongeveer 931 v.C.) was een vasdag van sonsopkoms tot 

sonsondergang (2 Samuel 1:12) en ’n  week lank vasperiode (1 Samuel 31:11-13).  

• Aan die einde van die periode van de konings (voor 586 v.C.) was daar ’n  bonatuurlik absolute vasperiode wat 40 

dae en nagte geduur het (1 Konings 19:8).  

• In die periode van Daniël was daar drie weke lang ’n gedeeltelike vas (Daniël 10:3).  

• Aan die einde van die periode van die ballingskap (520-518 v.C.) was daar elke jaar vasdae gedurende de vyfde en 

sewende maand (Sagaria 7:3-5) en al gou het vasdae gedurende die vierde, vyfde, sewende en tiende maand begin 

verskyn (Sagaria 8:19)!  

• Uiteindelik teen de eerste koms van Jesus Christus het die Fariseërs elke week twee dae gevas (Lukas 18:12)! 
 

Behalwe die verootmoediging van die siel (wat vas van die liggaam mag inhou, maar nie hoef in te hou nie) wat deur 

God in Levitikus 16:29-34 ingestel was vir sy Ou-Testamentiese volk, was al hierdie ander vasdae in Israel menslike 

instellings wat nie deur God ingestel is nie! Hierdie vasdae was deel van “die oorlewering van mense van die ou tyd af” 

(sien Markus 7:1-13)!  
 

 (3) Die doel van vas in die Bybel. 

Ontdek en bespreek. Watter doel het vas in die Bybelse geskiedenis gehad?  

Terwyl “vas” in die sin van die onthouding van voedsel in die Bybel beskryf word, word dit nie beveel of voorgeskryf 

nie, behalwe vir één dag op die Groot Versoendag. Alle ander vasdae was menselike instellings wat ’n  deel van die 

kultuur van die volk van Israel geword het, maar nie verwar moet word met die kultuur van die Koninkryk van God nie.  
 

Die voorbeeld van vas deur Jesus Christus en die kerkleiers mag nagevolg word, maar mag nooit as verpligting aan 

Christene of die Gemeente/Kerk voorgeskryf word nie.  
 

Vas was ’n kulturele uitdrukking van verootmoediging. Lees die historiese beskrywing in Nehemia 9:1-3 (ongeveer 

400 v.C.). Vas was ’n  kulturele uitdrukking van verootmoediging, waarin mense oor hul sondes gerou het en hul 

sondes bely het. Dit was dikwels vergesel met die dra van roukleding (’n sak) en stof of as op die hoof. Gedurende die 

vas het die Israeliete hul sondes en die ongeregtighede van hul voorvaders belei.  
 

Vas was ’n kulturele uitdrukking van droefheid. Lees die historiese beskrywing in 2 Samuel 1:11-12 en  

2 Kronieke 20:2-4. Vas was ’n  kulturele uitdrukking van droefheid, waarin mense bedroef was oor hul verliese of 

bevrees was vir dreigende gebeurtenisse. Dit is vergesel met die skeur van kleding en geween. Koning David en sy 

manne het oor die dood van koning Saul en die soldate wat op die slagveld gesterf het, gerou. Koning Josafat het ’n  

nasionale vasperiode afgekondig ten einde die dreigende gevaar van oorlog af te wend.  
 

Vas is beoefen om konsentrasie te bevorder. Lees die historiese beskrywing in Matteus 4:2; Handelinge 13:2-3 en 

Handelinge 14:23. Vas is beoefen om konsentrasie op ’n belangrike godsdienstige gebeurtenis te bevorder en ook 

gevoelig te wees vir die kommunikasie van die Heilige Gees. Dit het altyd gepaard gegaan met gebed of die ontmoeting 

van God met die oog op ’n  belangrike gebeurtenis. Let op die vas van Moses in Eksodus 34:2,28 en Deuteronomium 

9:9,18 en die vas van Elia in 1 Konings 19:8.  
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Lukas 4:2 toon aan dat die vas van Jesus ’n volledige vas was. Sy doel was om Homself te konsentreer op die 

voorbereiding van sy taak wat God die Vader aan Hem gegee het. Die tweede doel was om op die proef gestel te word 

deur die versoekings van die satan as ’n  leertyd voordat Hy sy taak begin het.  
 

De leiers (oudstes) van ’n gemeente het gevas in verband met die uitstuur van sendelinge (Handelinge 13:2) en in 

verband met die aanstel van nuwe oudstes in ’n gemeente (Handelinge 14:23). Dit dui aan dat die Christene veral 

gevoelig was vir die leiding van die Heilige Gees tydens hul vas.  
 

Maar let wel dat al hierdie gevalle historiese beskrywings is oor wat Christene in die geskiedenis gedoen het. Hulle is 

niet beveel of geleer om te vas nie! Matteus 6:16-18 sê “As julle vas” en nie “Julle moet vas” nie! Christene mag 

vrywillig vas as dit hulle help om hulself op God te rig, Hom te ontmoet, sy raad te soek en hulle op hul deur God 

gegewe taak voor te berei. Maar vas mag nie as ’n vereiste aan Christene opgelê word nie!  
 

Die Bybel teken ook vas om die verkeerde redes op. Lees die historiese beskrywing in 1 Konings 21:9; Sagaria 7:3-

5 en Jesaja 58:1-12. Die Bybel teken ook die verkeerde redes vir vas op, hetsy om ’n ander mens te dood, hetsy 

verootmoediging voor God voor te gee. Sagaria berispe die Israeliete dat hulle vir hulself vas en feesvier en nie vir die 

Here nie (Sagaria 7:5-6). Hoewel die Here nie vas voorgeskryf het nie, het die Israeliete tog begin vas, maar nie vir die 

Here nie. In Jesaja was die juiste vorm van vas nie om hulself te onthou van voedsel eet nie, maar om hulself te onthou 

van onreg pleeg en die verdruk en kwaadspreek van ander!  
 

 (4) Ware Bybelse vas beteken nie onthouding van ete (voedsel) nie, maar onthouding van die kwaad.  

Lees Jesaja 58:3-13; Sagaria 7:4-10.  

Ontdek en bespreek. Toe die volk van Israel vas as die onthouding van voedsel begin benadruk het, het God van Israel 

die onthouding van die kwaad geëis! 
 

Aantekeninge. In Jesaja 58:3-12 leer God die volk van Israel die soort vas wat Hom behaag.  
 

Die vas wat God nie behaag nie (Jesaja 58:3-5). Die volk van Israel het gevra, “Waarom vas (Hebreeus: tsam) ons, 

maar U (HERE) sien dit nie, verootmoedig ons ons (Hebreeus: inna nefesh), maar U gee nie aandag daaraan nie?” God 

het geantwoord, “Dit is omdat op die vasdae (Hebreeus: tsom) doen julle wat julle wil en laat julle die mense wat vir 

julle werk, nog harder werk. Julle vasdae loop uit op twis en rusie, julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op 

hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op ’n vasdag 

(Hebreeus: tsom) wil hê: net dat die mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos ’n biesie en in sak en as sit?  God 

sê dat Hy nie onder die indruk is van die tradisionele vasdae van die volk van Israel nie! 
  

Die vas wat God welgevallig is (Jesaja 58:6-12). God sê, “Is die vas (Hebreeus: tsom) wat Ek wil hê, nie dit nie: om 

dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te 

maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die 

dakloses ’n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy medemens nie aan 

sy lot oorlaat nie?”  
 

Dus, God leer dat die ware Bybelse manier om te vas enersyds die onthouding van die kwaad (onreg) is en andersyds 

die voed en klee van behoeftige mense in die wereld is!  
 

God beloof dat as sy volk op hierdie manier sou vas (Hebreeus: tsom), dit wil sê, homself sou ontsê, homself van onreg 

sou onthou (weerhou) en hul voedsel en kleding sou deel, hul gebede beantwoord sou word en hul lewens geseënd sou 

word. Hij sê, “Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, 

die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep, en Hy sal sê: Hier is Ek!” 
 

Weer herhaal God wat Hy as die ware vas beskou: nie die onthouding van voedsel nie, maar die ophou om sonde te 

doen en jou besittings en inspanning te gee om behoeftige en onderdrukte mense te help.  Hy sê: “As jy sorg dat mense 

nie meer by jou verduk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy voorsien in die behoeftes van dié 

wat n nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.” 
   

God beloof dat sy seëninge veel groter sal wees as wanneer ’n mens offerande bring. Die Here sal jou altyddeur lei; 

selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterkmaak. Jy sal wees soos ’n tuin met volop water, soos 

’n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel wat al 

geslagte lank bestaan. Jy sal bekend staan as ’n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel sodat daar 

weer mense kan woon.” 
 

Gevolgtrekking. Die ware Bybelse vas lê nie die nadruk op die selfonthouding van voedsel nie, maar op die 

selfonthouding van sonde en onreg en om die deel van jouself en jou besittings met die behoeftige en onderdrukte 

mense in die wêreld te deel. Volgens Jesaja 58 en Sagaria 7 eis God, nie ’n letterlike vas nie, maar liefde vir God en sy 

naaste! 
 

 (5) Vrywillige vas moet onopgemerk (onopvallend) gebeur.  

Lees Matteus 6:16-18.  

Ontdek en bespreek. Hoe moet Christene vas as hulle wil vas? 
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Aantekeninge. In die Nuwe Testament in Matteus 6:16-18 leer Jesus Christus, “As julle vas, moet julle nie soos 

skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien hulle vas. Dit 

verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en jou gesig sodat niemand kan 

sien jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” Jesus 

praat oor vas as ’n uitdrukking van verootmoediging. Hy veroordeel die praktyk van die Fariseërs wat hul gesigte met 

as bedek het sodat alle mense sou kon opmerk dat hulle aan die vas was. Jesus het nie sy dissipels beveel om te vas nie; 

maar Hy het hulle ook nie verbied om te vas nie. Hulle mag vas, maar dan alleen op so ’n manier wat deur niemand 

anders opgemerk word.  
 

(6) Die vreugde van verlossing gaan nie saam met die treur (rou bedryf) van vas nie.  

Lees Matteus 9:14-15.  

Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor die afwesigheid en aanwesigheid van “die bruidegom”, Jesus Christus?  

Hoe het dit iets met vas uit te maak?  
 

Aantekeninge. Jesus het gesê, “Kan die bruiloftsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom  

’n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word  en dan sal hulle vas.”  
 

Na watter tyd het Jesus verwys? Sommige Christene sê dat Jesus verwys het na die periode tussen sy hemelvaart en sy 

terugkeer tot hulle by sy wederkoms. Ander Christene sê dat Jesus verwys het na die periode tussen sy dood aan die 

kruis en sy terugkeer tot hulle by sy opstanding uit die dood en die uitstorting van sy Gees. Hierdie laatste uitleg is 

korrek!  
 

Jesus Christus is byna die hele tyd aanwesig.  

Lees Matteus 18:20; 25:1; 28:20; Openbaring 19:7; 21:9; Efesiërs 1:22-23; Efesiërs 3:16-17. 
 

Op basis van Matteus 25:1 en Openbaring 19:7 en 21:9 leer sommige Christene dat die Bruidegom, Jesus Christus, tot 

sy wederkoms afwesig is! Daarom leer hulle dat Jesus Christus die vas van Christene eis gedurende die hele Nuwe-

Testamentiese periode tot by sy wederkoms.  
 

Maar dat is verkeerd! Ten eerste beveel, leer of eis Jesus Christus nie dat Christene moet vas nie, maar sê Hy dat 

Christene gedurende ’n bepaalde periode sou vas. Ten tweede, is Jesus Christus nie afwesig gedurende die hele Nuwe-

Testamentiese periode nie, omdat die Gemeente/Kerk sy Liggaam is. Hy is ook nie afwesig van individuele Christene 

gedurende die Nuwe-Testamentiese periode nie, omdat Hy beloof om in hierdie periode deur sy Heilige Gees by hulle 

en in hulle aanwesig te wees (Matteus 28:20; Johannes 14:17-18; Romeine 8:9-10; 2 Korintiërs 3:16-17; Galasiërs 

2:20)!  
 

Jesus Christus was slegs vir ’n kort tydjie afwesig.  

Lees Jesaja 53:7-9; Johannes 16:16-22; Openbaring 21:9-10; Hebreërs 12:22-23. 
 

Wanneer was Jesus Christus vir ’n kort tijdjie van sy dissipels afwesig? In Jesaja 53:8 word dieselfde woord: 

“weggeneem” gebruik om sy gewelddadige dood aan die kruis te voorspel. Hy was “mishandel”, “soos ’n lam wat na 

die slagplek toe gelei word” en “hy was afgesny uit die land van die lewendes.” 
 

Met die woorde, “Die dae sal kom wat die bruidegom van hulle weggeneem sal word” het Jesus Christus ’n  vroeë 

voorspelling oor sy gewelddadige dood aan die kruis gemaak. Want dié tyd sou in die besonder ’n  tyd van treur en rou 

vir sy dissipels wees. In daardie tyd was “vas” ’n  gepaste uitdrukking vir treur en rou.  
 

Maar die treur en rou sou van korte duur wees. In Johannes 16:16-22 sê Jesus Self. Nog ’n klein rukkie (van 

Donderdagaand tot Vrydagmôre), dan sien julle My nie meer nie; en weer ’n klein rukkie (Vrydag tot Sondagmôre), dan 

sal julle My weer sien (want Ek gaan na die Vader toe.”) Dan lê Hy uit wat Hy bedoel. Dit verseker Ek julle: Julle sal 

huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander... Net 

so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol van blydskap wees, en niemand kan julle 

blydskap van julle af wegneem nie. 
 

In die nag voor sy kruisiging lê Jesus Self aan sy dissipels uit dat sy verwerping deur die Joodse en die Romeinse 

owerhede op de punt staan om te gebeur. Hy het gesê dat Hy tot die dood veroordeel sou word en in die dood vir ’n  

kort tijdjie van hulle af weggeneem sou word. Volgens Johannes 16:20 sou sy dissipels in hierdie periode huil en 

weeklaag. Volgens Matteus 9:15 sou sy dissipels in hierdie periode vas. Dus Jesus Christus leer dat Christene alleen sou 

rou en vas in die kort periode (’n deel van drie dae) wat Hy in die graf sou wees.  
 

Na sy opstanding uit die dood was daar groot blydskap onder sy dissipels (Lukas 24:41) omdat hulle Hom weer gesien 

het. En na sy hemelvaart en troonsbestyging was daar ook groot blydskap onder sy dissipels (Lukas 24:52), omdat hulle 

geglo het dat Jesus Christus deur die Heilige Gees en met krag sou terugkeer (Lukas 24:49) en by hulle en in hulle sou 

wees (Johannes 14:16-18). Na die uitstorting van die Heilige Gees (dit wil sê, die Gees van Jesus Christus)(Romeine 

8:9-10) is Jesus Christus oral op die aarde werklik geestelik by en in sy volgelingen aanwesig! Hierdie feit het hul 

droefheid in blydskap verander (Johannes 16:20) en niemand kan of sal hierdie blydskap van hulle wegneem nie 

(Johannes 16:22)! De vrug van die Gees is blydskap (Galasiërs 5:22).  
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Dit is die vervulling van die woorde in Johannes 14:16-19, “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander 

Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.  Die wêreld kan Hom nie ontvang 

nie, omdat hulle Hom nie sien nie en Hom nie ken nie.  Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 

Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. Nog net ’n klein rukkie, dan sien die wêreld My 

nie meer nie, maar julle sal My (geestelik) sien.”  
 

By die opstanding, hemelvaart, troonsbestyging van Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees kom die 

Nuwe-Testamentiese Gemeente/Kerk tot stand. Die Gemeente/Kerk is “die Bruid” van Jesus Christus (Openbaring  

21:9-10; Hebreërs 12:22-23). En in Matteus 28:20 beloof Jesus en in Openbaring 1:12-18 simboliseer die visioen dat 

Jesus Christus elke dag tot aan sy wederkoms by sy Bruid aanwesig is!  
 

 (7) Die Ou-Testamentiese eis vir die vas is afgeskaf.  

Lees Kolossense 2:14; Efesiërs 2:15; Hebreërs 7:12.  

Onderrig. Die seremoniële wet het bestaan uit die besnydenis, die offerandes, de tiendes, de wassings, die voorskrifte 

met betrekking tot die seremonieel rein voedsel en die vas.  
 

Deur sy dood en opstanding (30 n.C.) het Jesus Christus: 

• die Wet vervul (Matteus 5:17) 

• die vereistes van die seremoniële wet verander (Hebreërs 7:12) 

• die seremoniële wet met sy bepalings opgehef (geannuleer, geskrap)(Kolossense 2:14) 

• die skeidsmuur wat bestaan het uit die seremoniële wette afgebreek en tot niet gemaak en vir ewig in die Christelike 

Gemeente/Kerk afgeskaf (Efesiërs 2:15)!  
 

Netsoos die bring van offerandes en tiendes na die tempel, die besnydenis van seuntjies, die wassings en die eet van rein 

voedsel nie langer van Christene vereis word nie, so word die vas as ’n verootmoediging van die siel op die Groot 

Versoendag nie langer van Christene vereis nie! Netsoos die besnydenis en die offerandes mag die vas nie as ’n  

godsdienstige verpligting in die Christelike Gemeente/Kerk ingevoer word nie!  
 

 (8) Gevolgtrekking. Die beslissende Bybelgedeeltes met betrekking tot die vas is die volgende: 

Jesaja 58:6-12 benadruk dat die vas wat God welgevallig is niet bestaan uit die selfonthouding van voedsel nie, maar 

uit die selfonthouding van onreg, onderdrukking en kwaadsprekery!  

Sagaria 8:19 benadruk dat die treur en vas in die Oude Testament vervang sou word deur die blydskap in die Nuwe 

Testament.  

Matteus 9:10-17 benadruk dat die vreugde oor die definitiewe verlossing en de voortdurende werklike aanwesigheid 

van Jesus Christus nie saamgaan met die treur by die vas nie!  

Matteus 17:21 sê, “Maar hierdie goed kan net deur gebed en vas uitgedryf word” (Sien Markus 9:29). Hierdie vers is 

net soos Matteus 6:13b  (“Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”) en 

Markus 16:8-20 toevoegings uit latere manuskripte van die Nuwe Testament, maar hoort nie by die oorspronklike 

Griekse manuskripte nie.  

Matteus 5:17; Kolossense 2:14, Efesiërs 2:15 en Hebreërs 7:12 leer heel duidelik dat die seremoniële wet 

insluitend die vas vervul is en daarom opgehef en afgeskaf is!  

Matteus 6:16-18 leer dat Christene mag vas, maar hulle mag vas nie verpligtend maak vir ander Christene nie.  
 

 

6. Maak ’n samevatting van die belangrikste leerstellings in hierdie gelykenis. 
 

Bespreek. Wat is die belangrikste waarhede of boodskappe (lesse) van hierdie gelykenis? Wat leer Jesus Christus aan 

ons om te weet, te glo, te wees en te doen?  

Aantekeninge. 
 

Die belangrikste boodskap van hierdie gelykenis is die volgende: “Die nuwe orde wat Jesus Christus by sy eerste koms 

ingestel het, pas nie in die vorm van die ou orde nie. Die ou orde het bestaan uit mensgemaakte oorlewerings (tradisies) 

en instellings wat die Fariseërs na die Babeloniese ballingskap ingestel het. Dit het die praktyk van treur en vas 

ingesluit. Die nuwe orde het die ou orde vervang. Die nuwe orde bestaan uit verlossing, bevryding, genesing, herstel, 

vernuwing en transformasie (verandering) van mense en word uitgedruk in vorms wat Jesus Christus bepaal het, 

naamlik, “die vreugde van verlossing!”  
 

Die menslike tradisie van rou en vas is nie welgevallig vir God nie. Die nuwe orde begin by die eerste koms van Jesus 

Christus: Dan is “God met ons” (Immanuël, Matteus 1:23), “Christus in u” (Galasiërs 2:20; Kolossense 1:27) en “die 

Heilige Gees altyd by en in julle” (Johannes 7:38-39; 14:16-17; Efesiërs 2:22). Dan is Jesus Christus altyd aanwesig. 

“En onthou, Ek (Christus) is by julle al die dae, tot die voleinding van die wêreld” (Matteus 28:20)! Hierdie nuwe 

werklikheid vanaf Pinkster wek ’n nuwe vreugde in elke Christen op. God skep behae in die blydskap van Christene 

met hul verlossing en in die nuwe manier om Hom te aanbid en te dien, naamlik, deur hulle van die kwaad en onreg te 

onthou en hul lewe en besittings met behoeftiges te deel. 
 

Alle wettiese en vreugdelose vas saam met al die ander onbuigsame tradisionalisme van die Fariseërs moet plek maak 

vir die verlossing wat Jesus Christus gebring het. Christene mag om persoonlike redes vas, maar mag die vas (en die 

ander onbuigsame tradisionalisme van de oudstes) nie as ’n verpligting vir Christene of in die byeenkomste van die 
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christelike Gemeente instel nie. Die koninkryk van God word nie gekenmerk deur treur en vas nie, maar deur 

geregtigheid, vrede en die blydskap van die Heilige Gees (Romeine 14:17-18).  
 

Die nuwe wyn (inhoud) van verlossing saam met al die geestelike seëninge van verlossing moet in nuwe wynsakke 

(vorms) soos blydskap, dankbaarheid, vryheid, spontane diensbetoon tot heerlikheid van God gegiet word!  

 

5 GEBED (8 minute)                                       [REAKSIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GOD SE WOORD 

 

Bid saam met mekaar as antwoord op wat God gesê het. Laat elkeen in die kring om die beurt kort (in één of twee 

sinne) bid en teenoor God reageer op wat hy in hierdie byeenkoms van Hom geleer het.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minute)              [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 

Deel die voorbereiding vir die volgende keer op ’n stukkie papier uit of laat die groeplede dit neerskryf. 

1. Toewyding. Wy jou steeds daaraan toe om dissipels te maak, die gemeente van Jesus Christus op te bou en die  

    koningskap van Jesus Christus te verkondig.  

2. Verkondig, onderrig of bestudeer die gelykenisse van “die bruidegom, die gelapte klere en die wynsakke” saam met  

   ’n persoon of ’n klein groepie mense.  

3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Psalm 141, 143,  

    145 en 146. Maak gebruik van die verkose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  

4. Memorisering. (4) God is alwetend. Hebreërs 4:13. Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop  

    geleer het. 

5. Bybelstudie. Berei die volgende Bybelstudie tuis voor. Romeine 7:14-26.  

    Maak gebruik van die vyf stappe-metode en maak kort aantekeninge. 

6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks en  sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 

7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  

    opdrag in.  


