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KONINKRYK.  LES 1 
 

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] 

GENESIS 22, 24, 27 en 28 

 

Vertel (of lees) elkeen om die beurt kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeeltes geleer het 

(Genesis 22, 24, 27, 28). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan 

op wat hy vertel het nie. Maak aantekeninge. 

 

3 
MEMORISERING (5 minute)      [DIE KONINKRYK VAN GOD] 

(1) JOHANNES 3:3,5 

 

Die negende reeks (reeks I) memoriseringsverse gaan oor “Die Koninkryk van God”.  

Die titels van die vyf Bybelverse is:  

1. Ingaan in die Koninkryk. Johannes 3:3,5 

2. Verwelkom kinders in die Koninkryk. Lukas 18:16-17 

3. Verkondig die evangelie van die Koninkryk. Matteus 24:14 

4. Moenie omkyk in die diens in die Koninkryk nie. Lukas 9:62 

5. Die triomf van die Koninkryk. Daniël 2:44 
 

Herhaal twee-twee.  

(1) Ingaan in die Koninkryk. Johannes 3:3,5.  “Dit verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy 

die koninkryk nie sien nie. ... Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die 

koninkryk van God kom nie.  

 

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

DIE STERK MAN WAT VASGEBIND IS 

 

“Die gelykenis van die sterk man wat vasgebind is” in Matteus 12:29 is ’n gelykenis oor  

DIE VESTIGING VAN 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 

werklikheid van hul situasie en die noodsaaklikheid om te verander. 
 

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

(Sien handleiding 9, supplement 1). 
 

Lees Matteus 12:22-37, Markus 3:22-30 en Lukas 11:14-23.  
 

Ons bestudeer hierdie gelykenis met behulp van die ses riglyne vir die uitleg van gelykenisse  

(Vergelyk Handleiding 9, Supplement 1). 
 

Matteus 12:28-29 sê: “Aangesien Ek deur die Gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God 

inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van ’n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf 

die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof”.  
 

Markus 3:23-30. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord: “Hoe kan die satan die satan 

uitdrywe? As ’n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie; en as ’n huisgesin onderling 

verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. As die satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy 

nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bowendien kan niemand in ’n sterk man se huis ingaan en sy goed vat as hy nie 

vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof.  
 

Lukas 11:20-22 sê: “Aangesien Ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God 

inderdaad tot by julle gekom. Wanneer ’n sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittings veilig. 
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Maar as daar een kom wat sterker as hy is en hom oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom verlaat het, en hy 

verdeel sy besittings as buit.” 
  

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die gelykenis word in figuurlike taal 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. 
 

Elke koninkryk wat teen homself verdeel is, sal verwoes word. Geen enkele stad of huis wat teen homself verdeel 

is, sal staande bly nie. Hierdie waarheid het nie verdere verduideliking nodig nie. Die geskiedenis is vol burgeroorloë 

waar lande hulleself verwoes het. En baie boeke is vol geskryf van verhale waar families mekaar deur rusies en 

bakleiery verwoes het. 
 

’n Rower wat die huis van ’n sterk man ingaan. Hy maak eers die sterk eienaar vas en beroof hom van sy huis se 

inhoud. Ook hierdie waarheid het geen verdere uitleg nodig nie. Die gelykenis is lewengetrou en bevat elemente wat 

oral in die wêreld voorkom.  
 

 

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 toe 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 12:22-24. 
 

Die wonderteken. Net soos in Matteus 12:2,10,14, word Jesus in hierdie Bybelgedeelte omring deur sy teenstanders, 

veral die Joodse godsdienstige leiers, van wie party van die Fariseeërs en die Skriftgeleerdes was. Die mense het ’n 

mens wat deur ’n duiwel besete was, na Jesus toe gebring. Die persoon kon nie praat nie en ook nie sien nie. Jesus het 

hom genees sodat hy weer kon praat en sien! Hierdie wonderteken het ’n enorme effek op die toeskouers gehad. Hulle 

was oorweldig deur ’n kombinasie van verwondering en vrees.  
 

Die Messias. Hoewel baie mense oortuig is dat Jesus wel die Messias kon wees wat in die Ou Testament beloof is, het 

hulle nie gedurf om dit openlik te sê nie, omdat hulle bang was vir die bitter vyande van Jesus, naamlik die Fariseërs. 

Hulle het die vraag rond gegooi, “Is Hy nie miskien die Seun van Dawid nie?” (Matteus 12:23). In die tyd van Jesus 

was “die Seun van Dawid” sinoniem met die Messias en hierdie verwagting was gebaseer op 2 Samuel 7:12-14 en  

1 Kronieke 17:11-14, waarin die profeet Natan profeteer dat één van Dawid se nakomelinge vir ewig die koning van 

God se Koninkryk sou wees (vergelyk Matteus 21:15-16). Maar die mense het geen duidelike beeld gehad hoe die 

Messias sou lyk nie. Sou die Messias maar net ’n bevryder/verlosser wees van aardse probleme soos siektes en 

liggaamlike gebreke of van die Romeine, die politieke en militêre onderdrukkers en nie van sondes nie? Selfs die 

dissipels van Jesus het geen goeie beeld gehad van hoe die Messias sou lyk nie. Hulle het gedink dat die Messias ’n 

aardse koning van Israel in plaas van ’n hemelse Koning sou wees (Matteus 20:21, Lukas 19:41-42, Johannes 

6:15,26,30,35, Handelinge 1:6).  
 

Die beskuldiging. Niettemin was hierdie vraag of Jesus Christus die langverwagte Messias kon wees, soos gif vir die 

Fariseeërs. Die Skrifgeleerdes het al die pad van Jerusalem af gereis om Jesus in sy woorden en dade in strikke vas te 

trek (Markus 3:22). Dis waarom hulle Jesus aangeval het. Hulle het eers Jesus beskuldig van onwettige dade op die 

Sabbat (Matteus 12:2,10). Maar nou het hulle Jesus agter sy rug belaster en gesê dat Hy die duiwels met die mag van 

die satan uitdryf.  
 

Beëlsebul was die god van Ekron (2 Konings 1:1-6). In die Nuwe Testament word hy Beëlsebul genoem, wat 

waarskynlik “heer van die mishoop” beteken, ’n skeldnaam. In die Nuwe Testament is hy definitief ’n verwysing na die 

vors van die demone (die satan). Dit word bewys deur Matteus 12:24-27 met Matteus 9:34 te vergelyk. Die teenstanders 

het die satan nie as ’n bose gees beskou wat van buite-af slegte invloed op Jesus uitgeoefen het nie, maar van binne-af. 

Hulle het beweer dat Jesus ’n bose gees gehad het (Markus 3:30, Johannes 8:48), selfs dat Jesus self die satan was 

(Matteus 10:25)! Hulle het Jesus belaster, omdat hulle jaloers was op sy karakter en invloed op mense. Hulle kon dit nie 

verdra dat hulle hul invloed op hulle volgelinge verloor het nie.  
 

 (2) Die verhaal van die gelykenis staan in Matteus 12:25 en 29.  
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis staan in Matteus 12:29-37.  

Jesus het hulle valse beskuldiging beantwoord.  
 

Matteus 12:25-26. Die beskuldiging teen Jesus is onsinnig (’n absurditeit). Dis heeltemal ondenkbaar dat die 

satan teen sy eie koninkryk sou veg, want hy sou sy eie werk vernietig.  
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Matteus 12:27. Die beskuldiging teen Jesus is teenstrydig. “Die seuns (dit wil sê, volgelinge) van die Fariseërs” 

bewys dat die Fariseërs fouteer het. Die Jode het daarop aanspraak gemaak dat hulle ook duiwels in die Naam van God 

kon uitdryf. Matteus 7:22 het gesê dat dit moontlik was. Of dit regtig gebeur het, weet ons nie en hoef dus nie verder 

bespreek te word nie. As hulle beweer dat Jesus duiwels uitdryf deur die mag van die satan, het hulle hulself 

veroordeel! Maar as hulle sou beweer dat Jesus duiwels uitdryf deur die mag van God, sou hulle hul leermeesters 

veroordeel het. Beide oordele van die volgelinge van die Fariseërs sou hulle in ’n groot verleentheid bring!  
 

Matteus 12:28-30. Die beskuldiging teen Jesus verduister die waarheid. Die valse beskuldiging van die Fariseërs 

is ’n versluiering van die egte waarheid. Die egte waarheid is dat Jesus duiwels deur die krag van God (d.w.s.  die 

Heilige Gees) uitgedryf het (Matteus 12:32)! Van die begin van sy bediening af het Jesus die siekes genees, die 

melaatses gereinig, die dooies opgewek, sondes vergewe, leuens van sy teenstanders weerlê en die evangelie aan mense 

verkondig. In hierdie verband het Hy ook duiwels uitgedryf. Die feit dat die bondgenote van die satan (die demone) 

uitgedryf word, is ’n bewys dat die koninkryk van die satan kwesbaar is! Die feit dat die koninkryk van die satan besig 

is om inmekaar te stort, het bewys dat die Koninkryk van God tasbaar gekom het en teenwoordig is! Jesus het gesê, 

“Aangesien Ek deur die Gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle 

gekom!”  
 

“Die Koninkryuk van God” is die koningskap of die soewereine heerskappy van God deur Jesus Christus oor alles en 

almal. Dit is veral die koningskap van Jesus Christus wat in die harte van gelowiges erken word en in hulle lewens 

werk. Die Koninkryk van God het hom geopenbaar in die die begin van hul verlossing, in die vestiging van die 

Gemeente/Kerk op die aarde, en in die invloed wat christene op hulle samelewing het. Aan die einde openbaar die 

Koninkryk van God hom in hul volledige verlossing en in die vestiging van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Jesus 

het gesê dat die Koninkryk van God besig is om oorwinnings oor die koninkryk van die satan te behaal. Die Koninkryk 

van God is dus ’n huidige werklikheid en nie maar net ’n toekomstige werklikheid nie! Dit is ’n groeiende werklikheid 

totdat dit by die wederkoms van Christus die enigste werklikheid is in die nuwe hemel en die nuwe aarde, waarop alleen 

geregtigheid sal woon!  
 

Gedurende sy hele bediening op die aarde het Jesus die satan beroof van mense wat voorheen in sy mag was (Daniël 

10:13,20; Lukas 4:5-7; 13:16). Deur sy menswording, sy oorwinning oor die versoekings van die satan in die woestyn, 

sy woorde en dade waarmee Hy demone (bose geeste) uitgedryf het, en al sy ander handelinge, het Jesus Christus 

bewys dat Hy gekom het om die satan te bind (1 Johannes 3:8)! Die binding (begrensing, beperking, inperking) van die 

mag van die satan is voltooi deur sy dood aan die kruis (Johannes 12:31-32; Kolossense 2:15) en deur sy opstanding, 

hemelvaart en troonsbestyging in die hemel (Openbaring 12:5,9-12). Dus, van die eerste koms van Jesus Christus af tot 

by sy wederkoms beroof Jesus Christus die satan van sy “huisraad”, dit wil sê, van die siele en liggame van mense wat 

voorheen in die mag van die satan geleef het! Die “binding” van die satan gebeur deur dade van genesing en deur die 

verkondiging van die waarheid.  
 

In hierdie stryd tussen Jesus Christus en die satan is dit onmoontlik  om neutraal te bly. Daar is net twee koninkryke: die 

Koninkryk van God waaroor Jesus Christus as Koning heers en die koninkryk van die wêreld met sy bose mense 

waaroor die satan heers (Lukas 4:5-8; Kolossense 1:13; 1 Johannes 3:7-10). Elke mens op die aarde behoort aan één van 

hierdie twee koninkryke. Die gevolg is: as iemand nie in ’n vertrouensverhouding met Jesus Christus staan nie, is hy 

teen Jesus Christus. En as iemand vír en mét Jesus Christus is, dan sal hy ’n medewerker van Christus wees en saam 

met Christus mense vir die Koninkryk van God wen. Maar as iemand teen Jesus Christus is, dan sal hy mense in hulle 

verlore en verstrooide toestand as ’n maklike prooi vir die satan los.  
 

Matteus 12:31-32. Die beskuldiging teen Jesus is onvergeeflik. Jesus het gesê dat lastering in die algemeen teen 

God en mense vergewe sal word. Hy het onbeskaamde taal teen God en mense of die belediging van God se heilige 

Naam, bedoel. Byvoorbeeld, daar is vergewing vir Dawid se sonde van egbreuk, oneerlikheid en moord (Psalm 32 en 

51). Daar is vergewing vir die sondige straatvrou in Lukas 7. Daar is vergewing vir die losbandige lewe van die verlore 

seun (Lukas 15:13). Daar is vergewing vir die driekeer se verloëning, vloek en sweer van Petrus ( (Markus 14:71). En 

daar is vergewing vir die ongenadige vervolging van Christene voordat Paulus self ’n Christen geword het (Handelinge 

26:9-11). Al hierdie mense was opreg berouvol en het hulle bekeer. Hulle het hulle verneder om die pad te stap wat tot 

vergewing lei. ’n Mens wat nié sy hart verhard nie, maar luister na wat die Heilige Gees sê, sal vergewe word, ongeag 

hoe groot sy sonde voorheen was!  
 

Maar lastering teen die Heilige Gees sal nie vergewe word nie! Hy het vyandige oneerbiedigheid teen God bedoel, om 

God te vervloek, die heilige dinge van God doelbewus te verlaag en die eer, wat God alléén toekom, doelbewus te gee 

aan mense en wêreldse dinge. Die lastering van die Fariseërs was dat hulle dit wat die Heilige Gees deur Jesus Christus 

bereik het, doelbewus toegeskryf het aan die satan! 
  

Die Fariseërs het steeds meer voort gegaan in hulle sonde: eers het hulle Jesus se kontak met die tollenaars en sondaars 

verdag gevind (Matteus 9:11). Toe het hulle begin om om Hom openlik te beskuldig van onwettige praktyke (Matteus 

12:2). Daarna het hulle begin om geheime komplotte te smee om Hom dood te maak (Matteus 12:14). Nou belaster 

hulle Hom agter sy rug en beweer dat Hy sy werk deur die mag van die satan uitvoer (Matteus 12:24). Hierdie Fariseërs 

het geen berou oor hulle eie sondes nie. In plaas daarvan om hulle sondes te bely, verhard hulle hul harte. Met ander 

woorde, deur hulle eie kriminele en totaal onvergeeflike hardheid van hart, het hulle hulself veroordeel. Hulle sondes 
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was onvergeeflik, omdat hulle geweier het om die weg van vergifnis in te slaan. Vir ’n dief en ’n moordenaar is daar 

altyd hoop. Maar vir ’n mens wat sy hart verhard, is daar geen hoop meer nie, omdat hy besluit het om nie meer te 

luister na die vermaninge van die Heilige Gees nie. Hy gaan koppig voort na die ewige dood (die hel) 

(1 Johannes 5:16). Dit is “die sonde teen die Heilige Gees”! 
 

Aan die eenkant waarsku die Bybel teen afvalligheid van die God van die Bybel. As iemand volhard in sy ongeloof en 

die doen van die kwaad, loop hy die groot gevaar om van die God van die Bybel afvallig te word (Hebreërs 3:12-13; 

6:4-8). Die Bybel waarsku dat as iemand willens en wetens voortgaan om te sondig, die Here Jesus Christus te vertrap 

en die soenoffer van Jezus Christus van die te hand wys, hy gevaar loop om in God se verskriklike oordeel te val 

(Hebreërs 10:26-31). Aan die anderkant mag hierdie Bybelgedeeltes nie verdraai word nie, deur te beweer dat sondes 

wat ná die doop met water gedoen word, onvergeeflik is.  
 

Elkeen wat opreg berou het, ongeag hoe groot en skandelik sy oortredings was, hoef nie in wanhoop te verval nie 

(Jesaja 1:18; 1 Johannes 1:9). As iemand ’n goeie verhouding met God wil hê, moet hy hom tot God bekeer. God sal 

nooit iemand wegwys wat gewillig is om hom te bekeer nie (Johannes 6:37)! 
 

Máár, Christene word gewaarsku teen onverskilligheid. Die lastering teen die Heilige Gees is meestal die gevolg van ’n 

geleidelike proses van sonde. Dit begin deur die Heilige Gees te bedroef met ’n bepaalde sonde (Efesiërs 4:30). Maar as 

iemand aanhou weier om hom van die sonde te bekeer, dan lei dit tot verset teen die Heilige Gees (Handelinge 7:51). 

Daar is mense wat die werking van die Heilige Geest teenstaan (1 Tessalonisense 5:19). En daar is mense wat teen die 

Heilige Gees laster. Lastering teen die Heilige Gees gebeur as Jesus Christus of sy Gees tot satan verklaar word 

(Matteus 12:31-32). Christene vermy die onvergeeflike sonde deur steeds te luister na wat die Gees sê: “Vandag, as 

julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie..” (Hebreërs 3:7-8).  
 

Matteus 12:33-37. Die beskuldiging teen Jesus het die onreg van die vyande aan die lig gebring. Die valse 

beskuldigings van die Fariseërs het hulle geaardheid heeltemal aan die lig gebring. Jesus het gesê dat as ’n boom goed 

is, dan is sy vrugte ook goed en as ’n boom sleg is, dan is sy vrugte ook sleg. “’n Boom word tog aan sy vrugte geken” 

(Matteus 12:33). Wat mense van binne-in is, druk hulle uiteindelik ook na buitentoe uit! Die hart (innerlike) van ’n 

mens word bekend deur sy uiterlike gedrag (woorde en dade). Die vrugte van ’n boom pas altyd by die boom! Deur te 

sê dat die bediening van Jesus (die uitdryf van duiwels) goed is, maar dat Jesus Self sleg (duiwelbesete) is, is natuurlik 

’n teenstrydigheid! Dit is onmoontlik! Jesus Christus is vervul met die Gees en dra goeie vrugte. Die Fariseërs, egter, 

dra slegte vrugte (hulle lastering) en het dus bose harte (Matteus 7:15-20). 
  

Die hart van ’n mens is soos ’n voorraadkamer. Wat hy daaruit te voorskyn bring, goed of sleg, duursaam of goedkoop, 

hang af van wat hy daarin gebêre het! Jesus Christus hou elke mens verantwoordelik vir wat hy dink, praat en doen 

(vergelyk Galasiërs 6:5)! Hoewel dit waar is dat geen mens sy eie hart kan verander nie, is dit ook waar dat ’n mens 

hom uit genade tot God kan bekeer. Nét God kan sy hart verander of vernuwe. God is altyd bereid en gewillig om aan 

mense te gee wat Hy van hulle vra (vereis). Dit is net hulle eie skuld as hulle dit nie vra of nie wil ontvang nie (Matteus 

7:7; 11:28-30). ’n Mens word alleen gered (verlos) deur God se genade en deur geloof. Nadat hy tot geloof gekom het, 

druk hy sy geloof uit in sy woorde en dade. Die woorde en dade van gelowiges bepaal in die laaste oordeel die mate van 

hulle beloning (1 Korintiërs 3:10-15) en die mate van hulle straf (Romeine 2:6).  
 

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.  
 

Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, sal te gronde gaan. Elke stad of huishouding wat teen homself 

verdeeld is, kan nie staande bly nie. Hierdie waarheid is relevant, omdat dit beklemtoon dat die Koninkryk van God nie 

teen homself verdeeld is nie. Inteendeel, die Koninkryk van God weerstaan die doel en aktiwiteite van die koninkryk 

van die satan! Die satan weerstaan die Koninkryk van God, en die koninkryk van God weerstaan die koninkryk van  

satan en is besig om dit te oorwin!  
 

Die huis van die sterk man ingaan en hom vasbind. Hierdie waarheid is relevant, omdat één van die doele van die 

eerste koms van Jesus Christus was om die satan vas te bind (Hebreërs 2:14; 1 Johannes 3:8)! Jesus Christus het die 

satan en sy duiwels gebind, in díe sin dat hulle nie langer die mense in die nasies op die aarde kon weghou daarvan om 

die evangelie te hoor en ook weghou daarvan om die evangelie te glo nie (vergelyk Johannes 12:31-32; Openbaring 

12:5,7-11; Johannes 20:1-3).  
 

Die huisraad van die sterk man wegneem. Hierdie waarheid is relevant, omdat Johannes 12:30-33 en Kolossense 

1:13 leer dat Jesus Christus nou besig is om sommer baie mense uit alle volke op die aarde úít die koninkryk van die 

satan oor te bring na sy Koninkryk toe.  
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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 gelykenis van de sterk man wat vasgebind is in Matteus 12:29 is ’n gelykenis oor “die vestiging van God se 

Koninkryk”.  
 

Die belangrike boodskap van die gelykenis is die volgende: “Die oorwinning van Jesus Christus oor die satan 

toon aan dat die Koninkryk van God met die eerste koms van Jesus gekom het. Die Koninkryk van God maak sy 

werklikheid en teenwoordigheid sigbaar en is besig om die koninkryk van die satan te oorwin.”  
 

In Matteus 6:10 het Jesus Christus Christene geleer om as volg te bid: “Laat U Koninkryk kom!” Die sekerheid dat die 

Koninkryk van God ’n steeds groter werklikheid en teenwoordigheid is, is één van die fundamentele kenmerke van die 

Koninkryk van God. Die ware burgers van die Koninkryk van God leef vanuit die oortuiging dat die Koninkryk  van 

God met die eerste koms van Jesus Christus gekom het en dat Jesus Christus nou op die troon van die heelal sit! Hulle is 

oortuig dat die Koninkryk van God nog steeds uitbrei en op die aarde sigbaar is tot by die wederkoms van Christus, 

wanneer die Koninkryk van God in sy finale fase geopenbaar sal word.  
 

’n Belangrik punt van onderrig in die Ou Testament was die koms van die Koninkryk van God (vergelyk Daniël 2 en 7). 

Daniël 2:44 sê, “In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel ’n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal 

word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ’n ander vervang word nie. Dit sal al hierdie koninkryke (Aramees: kol ‘ilen 

ilkuta’) (ANV: die ander koninkryk) plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan.” 
 

Daniël 7:13-14 praat oor “...iemand soos ’n menslike wese. Hy het na Hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor Hom 

gebring. Aan dié menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee sodat al die volke, nasies en taalgroepe 

hom sou dien. Sy heerskappy is ’n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie; sy koningskap sal nie ophou nie”.  
 

’n Belangrike punt van onderrig in die Nuwe Testament is dat die Koninkryk van God alreeds gekom het en nou ’n 

bestaande werklikheid is! By sy eerste koms het Jesus Christus gesê, “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van 

God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie” (Markus 1:15). En tydens sy eerste koms is ’n kosmiese oorlog 

teen die satan en sy koninkryk van die duisternis gewen (Johannes 12:31-32; Kolossense 2:15).  
 

Die eerste koms van Christus was die begin van die vestiging van die Koninkryk van God. Gedurende die hele periode 

tussen die eerste koms van Christus tot met sy wederkoms word ’n geestelike oorlog gevoer. Die satan (Openbaring 12) 

en sy helpers: die politieke antichriste, die godsdienstige valse profete (Openbaring 13), die berugte sedelose vrou 

(Openbaring 17) en al hulle menslike bondgenote (Openbaring 19:19) voer oorlog teen Christus. Maar Christus sal hulle 

oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is (Openbaring 17:14). Nie net die nie-

Christene is wetend of onwetend betrokke in hierdie geestelike oorlog nie, maar ook die Christene. Ook die Christene 

oorwin die satan en sy helpers deur die versoeningsoffer van Christus aan die kruis en deur die verkondiging van die 

evangelie (Efesiërs 6:10-13; Openbaring 12:10-11). Jesus Christus is nou in die huidige tyd (en tot in alle ewigheid) die 

Koning van God se Koninkryk (Matteus 28:18; Efesiërs 1:20-22; Filippense 2:9-11; Openbaring 1:5; 19:16)! Die ware 

burgers van die Koninkryk van God is net mense wat Jesus Christus as hulle Verlosser aangeneem het en wie nou hulle 

lewens lei in oorgawe aan Jesus Christus as hulle Heer en Koning (Kolossense 1:13; 1 Korintiërs 12:3). Omdat Jesus 

Christus tydens sy eerste koms die satan vasgebind het, roof Christus saam met die Christene “die huisraad” van die 

satan (Matteus 12:30), dit wil sê, die mense wat nog in sy mag leef. Christene roof hierdie mense weg van die satan 

deur hulle gebede (Lukas 22:31-32), hulle liefde (1 Johannes 3:16-19) en hulle verkondiging van die evangelie (Matteus 

12:29; Handelinge 26:18; Openbaring 12:10-11). Terwyl die eerste koms van Christus die begin van die vestiging van 

die Koninkrk van God op die aarde is, word die wederkoms van Christus die volmaakte voltooiing van die Koninkryk 

van God op die aarde (Matteus 25:34; Efesiërs 1:10; 1 Korintiërs 15:28; Openbaring 11:15). 
 

God werk alles uit in ooreenstemming met sy raadsbesluit. En in die volheid van die tyd sal Hy alles wat in die hemel 

en wat op die aarde is weer in Christus bymekaarbring (Efesiërs 1:10-11; vergelyk 1 Korintiërs 15:24-26)! 
 

 

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.  

Lees. 1 Johannes 3:8; Lukas 10:18-20; Johannes12:31-32; Kolossense 1:13; 2:15; Openbaring 12:5-12 en 20:1-3 

Ontdek en bespreek. Hoe vergelyk die volgende Bybelgedeeltes met wat hierdie gelykenis leer?  
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Aantekeninge. 
 

 (1) Die ryk van die duisternis gedurende die Ou-Testamentiese periode. 

Gedurende die Ou-Testamentiese periode was dit veral die Jode wat gered (verlos) is, terwyl die ander volke in 

duisternis bly leef het onder die slawerny van die satan (Daniël 10:13,20-21) in die sin dat God toegelaat het dat die 

volke hulle eie weg bly volg het (Handelinge 14:16; sien Romeine 5:25; 2 Korintiërs 4:4). Dit was in hierdie sin dat die 

satan die volke “verlei het”.  
 

Maar dit was al gedurende die Ou-Testamentiese periode, dat God aan Christus beloof het dat Hy die heidenvolke as 

eiendom en die hele aarde (Hebreeus: die einde van die aarde) as besit aan Jesus Christus sou gee (Genesis 12:3; Psalm 

2:8; 72:8-11,17). Die profete het profeteer dat God die Messias (Christus) “tot ’n Lig vir die nasies sou maak sodat die 

redding wat God bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik” (Jesaja 49:6). Die geestelike duisternis wat die volke 

bedek het vanweë die misleiding van die satan, sou nie vir ewig voortbestaan nie!  
 

 (2) Die ryk van die duisternis gedurende de Nuwe-Testamentiese periode. 

Gedurende sy eerste koms het Jesus Christus “juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak” (Hebreërs 2:14; 

1 Johannes 3:8). Hy het gekom om die stan “vas te bind” (Matteus 12:29 en Openbaring 20:1-3). In Matteus 12:29 sê 

Hy, “Hoe kan iemand tog by die huis van ‘n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind 

nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof.”  
 

Dieselfde woord “vasbind” word in Matteus 12:29 en Openbaring 20:2 gebruik. Die woord “vasbind” (Grieks: deó) 

beteken sy bose mag “inperk” (begrens, besnoei) sodat hy nie langer kan doen wat hy daarvoor gedoen het nie: naamlik, 

die volke van die wêreld weerhou om die evangelie boodskap oor die God van die Bybel te hoor en verloste burgers van 

die koninkryk van God te word (sien Lukas 8:12).  
 

Christus het die satan vasgebid deur oor sy versoekings in die woestyn te triomfeer (Matteus 4:1-11).  
 

Christus het die satan vasgebid deur sy bose geeste (demone) uit besetenses uit te dryf. Hy het aan sy medewerkers (sy 

dissipels) gesag gegee om ook bose geeste uit te dryf. Jesus beskryf die nederlaag van die satan in Lukas 10:18 as volg, 

“Ek het die satan soos ’n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en 

skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, , sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet 

julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name  in die 

hemel opgeskryf is.” Jesus bedoel dat terwyl die dissipels demone uitgedryf het, het hul Meester, Christus, die satan uit 

sy posisie van mag in die wêreld sien val. Die satan het as ‘n weerligstraal uit die hemel geval, d.w.s. plotseling en 

volkome onverwags, aan die eenkant omdat die dissipels hierdie oorwinning nie verwag het nie en aan die anderkant 

omdat die satan hierdie nederlaag nie geantisipeer het nie. Wat by die eerste koms van Christus begin het, sou voortgesit 

word gedurende die hele Nuwe-Testamentiese periode tot aan die wederkoms van Christus. Dan sou die satan 

uiteindelik die finale nederlaag ly en in die hel gegooi word.  
 

Christus het die stan vasgebind deur sy dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestyging. In Johannes 12:31-32 sê 

Jesus, “Nou kom die oordeel oor hierdie (sondige) wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word 

buitentoe. En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.” Jesus Christus verwys na sy kruisiging, 

opstanding, hemelvaart en troonsbestyging in die hemel. Hierdie heilshistories gebeurtenisse is “die oordeel oor hierdie 

wêreld.” “Die wêreld” bestaan uit die mensen wat Jesus Christus weerstaan, verwerp, verraai, veroordeel en kruisig. 

“Die wêreld” bestaan uit die hele maatskappy van slegte mense, menslike owerhede en geestelike magte wat hulle teen 

die God van die Bybel, teen sy gesalfde en teen sy volk (die Christene) keer.  
 

Die dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestyging van Jesus Christus lei tot twee gelyktydige gebeurtenisse: die 

satan word uitgedryf en mensen word na Christus toe getrek. Aan die eenkant het Jesus Christus die satan uit sy 

magspossisie oor die sondige wêreld verdryf. Die satan was nooit in die geskiedenis van hierdie wêreld die koning van 

die hele wêreld nie en daarom is sy aanspraak in Lukas 4:5-6 ’n leuen (Johannes 8:44). Die satan is hoogstens die vors 

van alle bose mense en bose geestelike magte in die wêreld! Hierdie vors en sy bose magsgebied staan vêr onder die 

soewereine koningskap van Jesus Christus oor die heelal (sien Matteus 28:18)!  
 

Aan die andererkant deur sy soendood aan die kruis trek Jesus Christus alle mense na Homself toe (Grieks: pantas 

helkusó pros emauton) (toekomstige tyd as zekerheid). “Trek” (Grieks: helkusó) beteken hul denke en hart nader trek, 

hulle oortuig, hulle oorreed, hulle vir Homself wen, hulle byeenbring (sien Johannes 6:44; Johannes 12:32). Hierdie 

twee gebeurtenisse vind gelyktydig plaas. Deur mense in alle volken op die aarde na Homself toe te trek, dryf Jesus 

Christus die satan uit sy houvas op hierdie mense in hierdie volke! Deur die verkondiging van die evangelie, trek Jesus 

Christus mense uit elke volk op die aarde na Homself toe. Deur sy dood aan die kruis het Hy elke mag en gesag 

ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer” 

(Kolossense 2:15). Sy opstanding, hemelvaart en troonsbestyging in die hemel het gelei tot die nederlaag van die satan 

en sy bose engele (die demone). Hulle is toe op die aarde gewerp (Openbaring 12:5-12).  
 

Dus, die vasbinding van die satan (Openbaring 20:2), sy ontwapening (Kolossenzen 2:15), sy val op die aarde (Lukas 

10:18) sodat hy daar neergesmyt lê (Grieks: peptókota) (voltooid teenwoodige tyd) (Openbaring 9:1) word geassosieer 

met die eerste koms van Jesus Christus na die aarde. Toe het Hy die sterk man aangeval, hom oorwin, sy wapenrusting 

geroof en sy buit verdeel (Lukas 11:22)! Gedurende die hele Nuwe-Testamentiese periode tot sy wederkoms, is die mag 
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(invloed) van die satan “vasgebind” (begrens, besnoei, ingeperk), sodat die satan nie meer in staat is om die 

verkondiging van die evangelie, die bekering van ontelbare mense in alle volke, die vestiging van die Gemeente en die 

uitbreiding van God se Koninkryk na alle volke op die aarde te keer nie! Daarom sê Openbaring 20:2-3 dat die satan 

vasgebind is in die sin dat hy die volke nie langer kan mislei nie totdat die simboliese periode van duisend jaar (d.w.s. 

die hele Nuwe-Testamentiese periode tussen die eerste koms van Christus en sy wederkoms) verby is. Maar die satan is 

nie vasgebind in die sin dat hy heeltemal geen kwaad in die wêreld meer kan doen nie, of in die sin alle mense 

Christene sal word nie, of in die sin dat die wêreld na ’n volmaakte vrederyk sal ontwikkel nie. Die satan is alleen 

“vasgebind” in die sin dat hy die volke nie langer kan mislei nie. Die mensen in hierdie volke bly verantwoordelik vir 

hul reaksie op die evangelie! 
 

Alhoewel die satan in beginsel al ’n vyand is wat verslaan is, is dit duidelik dat God hom nog nie van die aarde 

verwyder het nie. Eers op die laaste oordeelsdag by die wederkoms van Jesus Christus sal Christus die satan en sy 

bondgenote in die hel gooi (Openbaring 20:7-15). 
 

 

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. 
 

 (1) Die koninkryk van God is al gevestig vanaf die eerste koms van Jesus Christus. 

Die Ou-Testamentiese periode van die Wet en die Profete eindig met Johannes die Doper en die Nuwe-Testamentiese 

periode begin met die eerste komst van Jesus Christus (Matteus 11:13) en veral vanaf sy dood en opstanding. Van toe af 

tot vandag breek die koninkryk van God vir homself ’n pad oop, en mense wat hul kragtig inspan, kry dit in besit. 

(Matteus 11:12 ook Grieks en NIV). 
 

Die werkelikheid en teenwoordigheid van die koninkryk van God word ervaar in die wondertekens, die verkondiging 

van die goeie nuus (die waarheid) en die liefde deur Jesus Christus, die apostels en Christene. Die vooruitgang van die 

koninkryk van God kan mens uit die volgende sien:  

• Die evangelie boodskap oor die koningskap van Jesus Christus word in alle volke op die aarde verkondig (Matteus 

24:14).  

• Miljoene mense in die wêreld word uit die houvas van die satan en sy bose geeste weggetrek en oorgebring in die 

koninkryk van Christus (Kolossense 1:13).  

• Die veranderde lewens van hierdie Christene wys sigbaar dat Jesus Christus inderdaad die Koning van hierdie aarde 

is (Matteus 5:16; Handelinge 4:13; 1 Korintiërs 1:26-30)!  

• Christene doen “die groter dinge” (Johannes 14:12) orals in die maatskappye van die volke.  
 

’n Groot aantal boodskappe van Jesus Christus in die Nuwe Testament gaan oor die koninkryk van God.  

Die koninkryk van God is: 

• ’n huidige werklikheid 

• ’n groeiende werklikheid 

• ’n volmaakte toekomstige werklikheid!  

Jesus Christus vertel meer as vyftig gelykenisse oor die koninkryk van God (sien Handleiding 9, supplement 2)!  
 

 (2) Die satan is al vasgebid vanaf die eerste koms van Christus. 

Deur sy dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestyging in die hemel het Jesus Christus die satan “vasgebind”, d.w.s., 

sy mag en slegte invloed ingeperk (begrens, beperkt, besnoei), sodat hy die nasies op die aarde nie langer kan mislei 

nie. Die satan kan die verkondiging van die evangelie aan elke nasie op die aarde en op elke plek op die aarde nie 

voorkom nie! Die satan kan die vestiging van die Christelike Kerk in elke nasie/volk op die aarde nie teëhou nie! Maar 

Christus ht die satan nog nie uit die wêreld verwyder nie! Die satan en sy bose geeste (demone) doen nog baie kwaad in 

die wêreld. In afhankelikheid van Jesus Christus pas Christene hierdie oorwinning van Jesus Christus toe op die 

verskillende aspekte van die lewe op die aarde.  
 

Individuele Christene oorwin die satan op grond van die volbragte verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis en 

deur hul verkondiging van die evangelie (Openbaring 12:11), waardeur hulle mense uit die kloue van die satan beroof. 

Deur hulle gebede, verkondiging en onderrig uit die Bybel en die groter dinge wat hulle doen in die maatskappy roof 

hulle mense uit die mag van die satan en sy bose geeste.  
 

In hierdie geestelike stryd tussen Christus en die satan is neutraliteit onmoontlik! Elke mens wat nie aan die kant van 

Jesus Christus is nie, is teen Hom (Matteus 12:30)! Mense maak skape bymekaar of jaag hulle uitmekaar. Almal wat 

mense deur hul bediening in die koninkryk bymekaarmaak, is aan die kant van Jesus Christus! Maar almal wat mense in 

hul verlore toestand uitmekaar jaag as ’ maklike prooi vir satan, is teen Jesus Christus!  
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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 gelykenis van “die sterk man wat vesgebind is” 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 Genesis     

    32, 37, 39 en 45. Maak gebruik van die verkose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort  

    aantekeninge.  

4. Memorisering. (2) Verwelkom kinders in die koninkryk. Lukas 18:16-17. Herhaal elke dag die laaste vyf  

    Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het. 

5. Bybelstudie. Berei die volgende Bybelstudie tuis voor. Romeine 1:1-17.  

    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.  

 


