
Saamstap Stiltetyd 

In Psalm 1:1-3 lees ons: “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie 

met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy 

vreugde vind, dit dag en nag oordink.  Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die 

regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy 

aanpak.” 

Christene is mense van die Woord. Ons vind ons vreugde in die Bybel. Ons lewens dra vrug en ons 

beleef Goddelike seën omdat ons daarin gewortel is.   

Die volgende materiaal is ‘n hulpmiddel waarmee jy/julle vir ‘n jaar stiltetyd deur die Nuwe 

Testament kan doen. (Materiaal sal maandeliks beskikbaar gestel word.)  As die Here ons spaar, 

doen ons volgende jaar die Ou Testament. Die materiaal kom uit: Die “Eenjaar Bybel” wat deur 

Christian Art uitgegee is. Ons gebruik dit met hulle toestemming. Die “Eenjaar Bybel” word nie meer 

gedruk nie.  

Stiltetyd begin met ‘n afspraak met God. Gee genoeg tyd vir stilword. Maar min tyd, is beter as geen 

tyd. As jy/julle as huis net met die oordenking wil begin, is dit ook goed. Ons gaan nie oor mekaar se 

skouers loer nie.  

Ons fokus op die Bybel as God se Woord in mensetaal.  Saam met die Bybel as handboek, is daar 

goeie hulpmiddels soos bv. die “Die Bybellenium, ‘n Eenvolume Kommentaar” en “Die Bybel in 

Praktyk” beskikbaar indien jy dit wil gebruik om dieper te delf.  

Op ons webwerf vind jy ook ‘n lekker praktiese gebedshulp: “Wat is ware gebed?”  

Kom ons stap saam! 

Ds MG van Rooyen 

Sel: 083 413 7100 

  

1 Maart 2021 
Markus 10:13-31 
Oordenking: Jesus en die ryk jongman. (Mark 10:17-23) 
Daar was een struikelblok wat verhinder het dat hierdie ryk jongman in die Koninkryk van God kon 
kom - sy liefde vir geld. Sy geld was die simbool van sy trots op sy prestasies. As gevolg van hierdie 
gesindheid kon hy nie die eerste gebod, om niks bokant God te stel, nakom nie. Hy het na Jesus 
gegaan om uit te vind wat hy kon doen, en hy is daar weg met die besef van wat hy nié kon doen 
nie. Jesus het gesê dat dit vir rykes baie moeilik is om in die Koninkryk van God te kom, omdat 
daar in die meeste van hulle basiese liggaamlike behoeftes voorsien word en hulle gevolglik 
dikwels op hulle eie vermoëns vertrou. As hulle van binne leeg voel kan hulle iets nuuts koop om 
die pyn, wat veronderstel is om hulle na God te dryf, mee te stil. Hulle oorvloed word dus hulle 
gebrek. Jesus het verduidelik dat waardes in die nuwe wêreld heeltemal anders as in die huidige 
sal wees. Mense wat status en belangrikheid op aarde najaag, sal dit nie in die hemel hê nie. 
Daardie mens wat álles op aarde het, kan nog steeds die heel belangrikste ding kortkom - die 
ewige lewe. Watter struikelblokke verhinder dat jy jou lewe vir Christus gee?   
 

  



2 Maart 2021 
Markus 10:32-52 
Oordenking: Die belangrikste moet almal se dienaar wees. (Mark 10:42-44) 
Jakobus en Johannes wou die belangrikste posisies in Jesus se Koninkryk hê. Maar Jesus het vir 
hulle gesê dat ware belangrikheid slegs bereik kan word deur ander te dien. Die meeste sake- 
ondernemings, organisasies en instellings in ons wêreld, meet belangrikheid aan persoonlike 
prestasie.  Maar in Christus se Koninkryk, word dit aan diensbaarheid gemeet. Die drang om 
eerste te wees, sal ons nie help om in die Koninkryk van God te kom nie, maar ons eerder 
verhinder.     
 

3 Maart 2021 
Markus 11:1-25 
Oordenking: Jesus reinig die tempel. (Mark 11:11-24) 
Hierdie ongewone gebeurtenis bestaan uit twee dele: die vloek wat oor die vyeboom uitgespreek 
is en die reiniging van die tempel. Die vloek oor die vyeboom was 'n praktiese toepassing van 'n 
gelykenis, en het op die reiniging van die tempel gedui. Die tempel was veronderstel om 'n plek 
van aanbidding te wees  -maar daar was feitlik geen opregte aanbidding meer nie. Die vyeboom 
het gelyk asof dit vrug dra, maar dit het nie. Jesus het daardeur gewys hoe 'n leë en sinlose 
godsdienslewe Hom grief. As 'n mens maar net die uiterlike vorme van godsdiens in jou lewe het, 
sonder dat dit jou innerlik verander, dan is jy soos die vyeboom wat verdroog het. Ware geloof 
het groot potensiaal - vra vir God om jou te help om vrug te dra vir Sy Koninkryk.   
 

4 Maart 2021 
Markus 11:27-12:17 
Oordenking: Die gelykenis van die oproerige huurders. (Mark 11:27-30) 
Die Fariseers wou by Jesus weet wie vir Hom die gesag gegee het om die geldwisselaars en 
verkopers uit die tempel uit te jaag. Dié vraag was egter as lokval bedoel. As Hy sou sê dat Sy 
gesag van God af kom, dan sou hulle Hom van godslastering beskuldig; as Hy, daarenteen, sou sê 
dat Sy gesag uit Homself is, dan sou hulle Hom as 'n dweper verwerp. Jesus het hulle egter met 'n 
teenvraag oor Johannes die Doper geantwoord, en hulle stilswye het bewys dat hulle nie regtig 
die waarheid wou weet nie. Jesus het op hulle stilswye gereageer met die gelykenis van die 
oproerige huurders. Daardeur wou Hy aantoon: (1)dat Sy gesag van God self af kom (Hy is die 
Seun in die gelykenis), en (2)dat die Fariseërs teen die grondeienaar (God) opstandig was terwyl 
hulle veronderstel was om na die wingerd om te sien.   
 

5 Maart 2021 
Markus 12:18-37 
Oordenking: Leef nou reeds reg. (Mark 12:24) 
Jesus het gesê dat die Sadduseërs nie die Skrif geken het nie, en ook nie die krag van God nie. Die 
hemel is ver verhewe bo ons menslike begrip. Ons kan dit nie vanuit ons menslike perspektief 
verstaan nie en daarom moet ons nie vrae oor die hemel stel nie. Ons hoef nie vir die onbekende 
in die hemel bang te wees nie en ons moet ook nie wonder hoe dit daar sal wees nie. Nee, ons 
moet liewer op ons verhouding met Jesus konsentreer, want ons gaan in die nuwe koninkryk by 
Hom wees. Dit is dus belangrik hoe ons nou leef.   
 

  



6 Maart 2021 
Markus 12:38-13:13 
Oordenking: Jesus preek oor die eindtyd. (Mark 13:5-7) 
Wat is die tekens van die eindtyd? Sedert Christus se opstanding was daar al mense uit elke geslag 
wat voorgegee het dat hulle presies weet wanneer Hy gaan terugkom, maar niemand was tot 
dusver reg nie. Christus sal kom op die tyd wat deur God bepaal is - nie deur ons as mense nie. 
Jesus het voorspel dat baie mense mislei sou word deur valse leermeesters wat voorgee dat hulle 
boodskappe van God ontvang het. Ons lees in die Skrif wat 'n duidelike teken van die wederkoms 
sal wees. Die ganse mensdom sal Hom op die wolke sien kom. Dit beteken dat jy nie hoef te 
wonder of 'n sekere persoon dalk die Messias is en of dit dalk nóu die eindtyd is nie. As Jesus kom, 
sal jy sonder enige twyfel weet dat dit Hy is. Wees versigtig vir groepe wat sê dat hulle "spesiale 
inligting” oor die eindtyd het, want niemand weet wanneer dit sal wees nie. Wees versigtig om te 
sê "Dit is nou!" maar wees vasberade om jou hart en lewe met toewyding gereed te hou vir Sy 
wederkoms.   
 

7 Maart 2021 
Markus 13:14-37 
Oordenking: Wees voorberei op die einde. (Mark 13:22-23) 
Is dit moontlik dat Christene mislei kan word? Ja, dit is. Die argumente en bewyse van die 
bedrieërs sal in die eindtyd só oortuigend wees, dat dit moeilik sal wees om nié van Christus 
afvallig te raak nie. Jesus sê dat ons getrou sal kan bly as ons voorbereid is, maar dat ons nie 
staande sal bly as ons nié gereed is nie. Ons kan die volgende vrae vra om die valse leermeesters 
te ontmasker: (1)Het hulle voorspellings waar geword, of moet hulle dit verander om aan te pas 
by gebeure? (2)Gebruik hulle slegs 'n klein deeltjie van die Bybel in hul prediking, maar 
verwaarloos die geheel? (3)Staan die dinge wat hulle verkondig lynreg teen dit wat die Bybel ons 
van God leer? (4)Is hulle gebruike daarop ingestel om die leermeester of vir Christus te vereer?  
(5)Moedig hulle leer vyandiggesindheid teenoor ander Christen aan? 
 

8 Maart 2021 
Markus 14:1-21 
Oordenking: Judas Iskariot verraai Jesus. (Markus 14:10)  
Waarom sou Judas Jesus wou verraai? Judas het, net soos die ander dissipels, verwag dat Jesus 'n 
politieke opstand sou lei en die Romeinse juk sou afgooi. As tesourier van die dissipels het Judas - 
net soos die ander - natuurlik aanvaar dat hy 'n belangrike posisie in Jesus se nuwe regering sou 
beklee. Maar toe Jesus Maria prys omdat sy die reukolie op Sy kop uitgiet, reukolie wat 
waarskynlik 'n halfjaar se salaris werd was, het Judas finaal besef dat Jesus se Koninknk nie 'n 
politieke of fisieke een sou wees nie, maar 'n geestelike Koninkryk. Judas se geldgierigheid en 
hebsug sou nie bevredig word as hy 'n volgeling van Jesus sou bly nie. Daarom het hy Hom verraai 
in ruil vir geld en die guns van die priesterhoofde. Ons moet versigtig wees dat ons nie ons 
verwagtinge toelaat om só 'n struikelblok te wees, dat ons God se waarheid nie kan hoor nie.   
 

  



9 Maart 2021 
Markus 14:22-52 
Oordenking: Jesus word gevange geneem. (Markus 14:35, 36)  
Het Jesus Sy komende taak probeer afskud toe Hy gebid het: "Neem hierdie lydensbeker van My 
af weg"? Nee - Hy het daardeur Sy gevoelens eerlik weergegee, maar Hy het nie teen God se wil in 
opstand gekom of dit probeer misken nie. Hy het ook Sy begeerte om God se wil te doen, bevestig 
met die woorde: "Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil." Deur Sy gebed sien ons 
duidelik watter ontsettende  lyding Hy moes deurmaak. Want Sy lyding is baie groter as net die 
dood  -Hy moes die sondes van die hele wêreld op Hom neem. Die "lydensbeker" was die feit dat 
Hy geweet het dat Hy aan die kruis deur die Vader verlaat sou word. Die sondelose Seun van God 
het ons sondes op Hom geneem en is op daardie oomblik deur God verlaat sodat óns gered kan 
word en nooit deur God verlaat sal word nie.    
 

10 Maart 2021 
Markus 14:53-72 
Oordenking: Jesus voor die Joodse Raad. (Markus 14:53, 61-64)  
Die verhoor voor die Joodse Raad kan in twee stadiums verdeel word. 'n Klein groepie het 
gedurende die nag vergader, en die hele Raad het toe teen dagbreek bymekaargekom. Hulle het 
Jesus op godsdienstige aanklagte verhoor en getuig dat Hy Homself die Seun van God genoem het 
- iets wat vir die Joodse Raad baie ernstige godslastering was. Dit is duidelik dat die verhoor 'n 
blote skyn was, aangesien die godsdiensleiers reeds besluit het om Jesus dood te maak. Jesus het 
nie op die Joodse Raad se eerste vraag geantwoord nie, omdat die getuienis wat teen Hom 
ingebring is, foutief en verwarrend was. In Sy antwoord op die tweede vraag, het Hy 'n ingrypende 
verandering van rolle voorspel. Dit was naamlik dat Hy op die oordeelsdag aan die regterhand van 
God sal sit en hulle sal oordeel. Dan sal hulle Sý vrae moet beantwoord.   
 

11 Maart 2021 
Markus 15:1-47 
 Oordenking: Jesus word Gekruisig. (Markus 15:31) 
Jesus kon Homself red, maar Hy het dié lyding uit liefde vir ons verduur. Hy kon gekies het om nié 
die lyding en vernedering te verduur nie; Hy kon dié wat Hom so bespot het, maklik doodgemaak 
he t – maar Hy het dit alles verduur omdat Hy selfs sy Vyande liefhet. Ons het ook ‘n belangrike rol 
in die drama van daardie middag gespeel, omdat óns sondes ook aan daardie kruis was. Jesus het 
vir ons aan daardie kruis gesterf en die prys vir ons sondes met Sy eie lewe betaal. Die enigste 
geskikte reaksie van ons kant af, is dat ons ons sondes moet bely en aanvaar dat Jesus daarvoor  
betaal het, sodat óns nie meer nodig het om dit te doen nie. Moet God nie beledig deur 
onverskillig te staan teenoor die grootse liefdesdaad in die geskiedenis van die mensdom nie. 
 

12 Maart 2021 
Mark 16:1-20 
Oordenking: Jesus se opstanding. (Markus 16:6)  
Die opstanding is om verskeie redes van die allergrootste belang: (1)Jesus het Sy belofte om uit 
die dood uit op te staan, nagekom. Dus kan ons glo dat Hy al Sy ander beloftes ook sal nakom.  
(2)Die opstanding verseker dat die heerser van God se ewige Koninkryk die lewende Christus is, en 
nie net 'n gedagte, hoop of droom nie. (3)Christus het uit die dood uit opgestaan, en daardeur ook 
vir ons die versekering gegee dat óns uit die dood sal opstaan. (4)Die mag van God, waardeur 
Christus se liggaam uit die dood uit teruggebring is, is ook tot ons beskikking. Daardeur kan ons, 
wat geestelik en moreel dood is, ook uit die dood uit terugkeer na die lewe, sodat ons kan groei 
en verander. (5)Die opstanding is die kern van die kerk se getuienis in die wêreld. Ons verkondig 
nie bloot die lesse van 'n groot leermeester nie - ons verkondig die werklikheid van Jesus Christus 
se opstanding.                                                                                



13 Maart 2021 
Lukas 1:1-25 
Oordenking: 'n Engel voorspel die geboorte van Johannes. (Lukas 1:13) 
Sagaria het gebid terwyl hy by die altaar 'n wierookoffer gebring het. Hy het die Here dalk daar om 
'n seun gevra, of dalk het hy gebid vir die koms van die Messias. As dit sy gebed was, dan is dit 
verhoor, want hy sou kort voor lank 'n seun hê wat die weg vir die Messias sou voorberei. God 
antwoord ons gebede op Sy manier en op Sy tyd. In Sagaria se geval, het Hy van 'n "onmoontlike 
situasie" - want Elisabet was onvrugbaar - gebruik gemaak om die profesieë  oor die koms van die 
Messias te vervul. As ons wil hê dat God ons gebede moet verhoor, dan moet ons daarop 
voorbereid wees dat Hy soms onmoontlike situasies daarvoor gaan gebruik. Ons moet ook op 
Hom wag, want Hy doen alles op Sy tyd en op Sy manier.   
 

14 Maart 2021 
Lukas 1:26-56 
Oordenking: Maria word van Jesus se geboorte vertel. (Lukas 1:38)  
‘n Jong ongetroude meisie wat swanger geraak het, het haarself aan groot gevaar blootgestel.  
As die vader van die kind nie ingestem het om met haar te trou nie, dan sou sy waarskynlik vir die 
res van haar lewe ongetroud moes bly. As haar eie vader haar sou verwerp, dan sou sy dalk 
gedwing word om 'n bedelaar of prostituut te word. Maria het ook nog gevaar geloop om as 
kranksinnig gebrandmerk te word as sy sou vertel dat sy deur die Heilige Gees swanger geraak 
het. Maar ondanks al hierdie dinge, sê sy vir die engel: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met 
my gebeur wat u gesê het." Sy het nie op daardie oomblik geweet watter wonderlike seën sy sou 
ontvang nie. Sy het maar net geweet dat God haar gevra het om Hom te dien - en sy was gewillig 
om dit te doen. Moenie wag om te sien wat in die toekoms gaan gebeur voordat jy jou lewe vir 
God gee nie. Gee jouself gewilliglik aan Hom, selfs as dit lyk asof die gevolge rampspoedig gaan 
wees.  
 

15 Maart 2021 
Lukas 1:57-80 
Oordenking: Die geboorte van Johannes die Doper. (Lukas 1:67-79)  
Die eerste woorde wat Sagaria weer gesê het nadat hy maande lank stom was, was woorde van 
lof aan God. Sagaria voorspel ook die koms van 'n Verlosser wat Sy volk sal red, en verder sê 
Sagaria dat sy eie seun, Johannes, die pad vir die Messias sal voorberei. Dié Skrifgedeelte (verse 
68-79) word dikwels 'n lied genoem. Al die Ou Testamentiese profesieë was besig om waar te 
word. Dit is geen wonder dat Sagaria die Here geprys het nie! Die Messias sou in sy leeftyd kom, 
en Sagaria se seun is gekies om die pad vir Hom voor te berei.   
 

16 Maart 2021 
Lukas 2:1-35 
Oordenking: Jesus word in Betlehem gebore. (Lukas 2:9-10)  
Die grootste gebeurtenis in die hele geskiedenis het pas plaasgevind! Die Messias is gebore! Die 
Jode het baie eeue lank hiervoor gewag - en toe dit uiteindelik gebeur het, is die nuus aan 
nederige skaapwagters vertel. Die Goeie Nuus van Jesus is dat Hy na almal toe kom, ook na die 
doodgewone mense. Hy kom na enigeen wat nederig genoeg is om Hom aan te neem. Wie jy ook 
al is en wat jy ook al doen - jy kán Jesus in jou lewe hê. Moenie dink dat jy buitengewone 
eienskappe of kwalifikasies daarvoor nodig het nie. Hy aanvaar jou net soos jy is.   
 

  



17 Maart 2021 
Lukas 2:36-52 
Oordenking: Jesus by die geleerdes. (Lukas 2:43-45)  
Jesus was 12 jaar oud en is, volgens die destydse gebruike, dus byna as volwassene beskou. 
Daarom het Hy min tyd by Sy ouers deurgebring tydens die fees. Feesgangers het dikwels in groot 
groepe na die fees toe gereis sodat hulle teen aanvalle van rowers beskerm sou wees tydens hul 
reis. Die vroue en kinders het gewoonlik aan die voorpunt gereis, en die manne agter. 'n Seun van 
12 kon dus in enige groep gewees het en Maria en Josef het albei aanvaar dat Hy by die ander 
ouer was. Maar Jesus het in Jerusalem agtergebly en met die godsdiensleiers geredeneer. Hulle 
was verbaas oor Sy insig.   
 

18 Maart 2021 
Lukas 3:1-22 
Oordenking: Johannes waarsku dat die oordeel kom. (Lukas 3:3, 8, 9)  
Berou oor die sonde behels twee dinge - dat 'n mens van die sonde sal wegkeer, en jou na Cod sal 
terugkeer. Ons moet beide doen as ons vergifnis wil hê. Ons kan nie maar net sê dat ons glo, en 
dan leef net soos ons wil nie. Ons kan ook nie 'n moreel korrekte lewe lei sonder enige 
verbondenheid aan God nie. Ons sal nie op een van dié twee maniere vergifnis kan kry nie.   
Geloof en optrede kan nie van mekaar geskei word nie. Geloof sonder optrede en dade is 
leweloos. Die hardste woorde wat Jesus ooit gesê het, was toe Hy die godsdiensleiers veroordeel 
het omdat hulle nie ware geloof gehad het nie. Berou moet gekoppel wees aan optrede, anders is 
dit nie ware berou nie. Word die vrug van jou geloof ryper namate jou geloof groei, of is dit besig 
om te verrot omdat jy nie optree in ooreenstemming met God se riglyne nie?   
 

19 Maart 2021 
Lukas 3:23-38 
Oordenking: Jesus se geslagsregister. (Lukas 3:23-38)  
Jesus se geslagsregister aan moederskant word hier uiteengesit. In Matteus 1:1-17 lees ons Sy 
geslagsregister aan Josef se kant - Sy wettige aardse, maar nie biologiese Vader nie. Die register in 
Matteus gaan terug na Abraham en wys vir ons dat Jesus aan al die Jode verwant is. Hierdie lys 
gaan terug na Adam, en wys vir ons dat Hy verwant is aan alle mense. Dit hou verband met die 
manier waarop Lukas Jesus as Verlosser van die ganse wêreld uitbeeld.   
 

20 Maart 2021 
Lukas 4:1-30 
Oordenking: Jesus word deur die Satan versoek. (Lukas 4:1-13)  
Om God se Woord te ken en daaraan gehoorsaam te wees, is 'n effektiewe wapen teen 
versoeking. Jesus het die satan se aanslae met die hulp van die Skrif afgeweer. U kan dit ook doen. 
Om dit te kan doen, moet u egter geloof hê in die beloftes van God, want die satan ken ook die 
Skrif en verdraai dit met groot behendigheid om hom te pas. Dit is belangriker om gehoorsaam te 
wees aan die Skrif as om net te weet watter verse om aan te haal. Lees die Bybel daagliks en pas 
dit wat die Here vir jou sê, toe op jou lewe. Dan sal jou "swaard" altyd skerp wees.   
 

  



21 Maart 2021 
Lukas 4:31-5:11 
Oordenking: Jesus dryf duiwels uit en maak mense gesond. (Lukas 4:34, 35)  
Die mense was verbaas omdat Jesus die mag gehad het om duiwels uit te dryf. Hierdie duiwels 
was bose magte in diens van satan, wat gestuur is om mense in die versoeking te bring, sodat 
hulle sonde sou doen. Bose geeste is, net soos hulle leier, satan, in opstand teen God. Hulle kan 
veroorsaak dat 'n mens stom, doof, blind of kranksinnig raak. Jesus het dikwels tydens Sy aardse 
bediening met duiwelse geeste te doen gehad, en Hy het áltyd gesag oor hulle gehad. Die 
duiwelse gees het nie net uit hierdie man uitgegaan nie, maar Lukas sê verder ook nog vir ons dat 
hy uitgegaan het sonder om die man seer te maak. Toe Hy die duiwelse gees uitgedryf het, het 
Jesus daardeur ook getoon dat die Koninkryk van God in Hom aanwesig is. Jesus het God se gesag 
in Hom - want Hy is God.   
 

22 Maart 2021 
Lukas 5:12-28 
Oordenking: Jesus genees 'n verlamde man. (Lukas 5:21)  
Die Joodse leiers het Jesus van godslastering beskuldig toe Hy vir die verlamde man gesê het dat 
sy sondes vergewe is. Godslastering beteken dat iemand sê hy is God, of daarop aanspraak maak 
dat hy dinge kan doen wat slegs God kan doen. Godslastering was volgens die Joodse wette 
strafbaar met die dood. Die godsdiensleiers het nie besef dat Jesus wél God is en dat Hy wel God 
se mag het om liggaam én gees te genees nie - daarom het hulle Hom van godslastering beskuldig. 
Vergifnis van sonde was 'n duidelike teken dat die Messias gekom het.   
 

23 Maart 2021 
Lukas 5:29-6:11 
Oordenking: Jesus is Here oor die Sabbat. (Lukas 6:1, 2, 6, 7)  
Die Fariseërs het in die Misjna, die handboek waarin al die wette van die rabbi's vervat is, 39 
kategorieë van aktiwiteite wat op die sabbatdag verbode was, aangeteken. Om te oes, was een 
van dié verbode aktiwiteite. Genesing is ook volgens dié wette op die sabbat verbied. Dit was vir 
die godsdiensleiers belangriker om hulle wette na te kom as om 'n mens uit sy lyding te verlos.  
Vir Jesus was 'n genadedaad teenoor so iemand egter die ware vervulling van die sabbatswet.  
Dié wet bepaal dat 'n mens op die sabbat verlos moet word van jou harde werk en lyding van die 
week. Toe Jesus gesê het dat Hy die Here van die sabbat is, het Hy vir die Fariseërs daardeur 
gewys dat Hy hulle tradisies met gesag omver kon werp - want Hy is die Skepper van die sabbat. 
Die Skepper is altyd groter en hoër as die skepsel.   
 

24 Maart 2021 
Lukas 6:12-38 
Oordenking: Jesus leer mense op die vlakte. (Lukas 6:20-26)  
Hierdie verse word die saligsprekinge genoem. Dit is afgelei van die Latynse woord vir "gelukkig". 
Die verse beskryf wat dit beteken om as 'n volgeling van Christus werklik gelukkig te wees. Die 
verse stel 'n standaard ten opsigte van optrede.  Dit tref ook 'n vergelyking tussen 
Koninkrykswaardes en aardse waardes en toon duidelik wat Christus se volgelinge van die wêreld 
kan verwag, en wat Hy uiteindelik vir hulle sal gee. Hulle wys ook op die kontras tussen 
skynheiligheid en ware nederigheid.  Die verse sê ook ten slotte dat God se Koninkryk aan al die 
verwagtinge wat in die Ou Testament geskep is, sal voldoen.   
 

  



25 Maart 2021 
Lukas 6:39-7:10 
Oordenking: 'n Versameling van Jesus se Gelykenisse. (Lukas 6:41, 42)  
Die kerngedagte van hierdie versameling gelykenisse, is die grondslag waarop 'n mens jou en 
ander se karakters kan beoordeel. Ons moet diep bewus wees van ons eie tekortkominge as ons 
ander mense wil "reghelp". Ons moet ook besef dat sekere dinge in ons eie lewe reggestel moet 
word. Ons moet daarteen waak dat ons nie dalk klein foutjies by ander mense wil regstel, terwyl 
daar belangrike dinge in ons eie lewens is wat reggestel moet word nie. As ons ander mense wil 
beoordeel, dan moet ons dit met opregte nederigheid doen. Die regte geestelike gesindheid kom 
uit die hart uit en moet bekragtig word deur goeie dade ("goeie vrugte"). As ons woorde nie 
ooreenstem met die ware kwaliteit van ons lewens nie, dan het dit tyd geword vir indringende 
selfondersoek.   
 

26 Maart 2021 
Lukas 7:11-35 
Oordenking: Jesus prys Johannes se bediening. (Lukas 7:18-23)  
Johannes was verward omdat hy onverwagse en onvoltooide berigte oor Jesus ontvang het. Dit 
was normaal dat hy sou twyfel. Jesus bestraf hom ook nie omdat hy getwyfel het nie. Hy reageer 
net op 'n manier wat Johannes kan verstaan - deur te verduidelik dat Hy die dinge doen wat   
die Messias moet doen. God kan ook u twyfel beantwoord en Hy verwelkom ons vrae. Het jy dalk 
vrae oor Jesus - oor wie Hy is en wat Hy van jou verwag? Erken teenoor jouself en teenoor God 
dat jy daardie dinge wil weet, en soek dan na die antwoorde.  Jou twyfel sal net verdwyn as jy dit 
teenoor jouself erken   
 

27 Maart 2021 
Lukas 7:36-8:3 
Oordenking: 'n Sondige vrou Salf Jesus se Voete. (Lukas 7:44)  
Die Fariseërs word weer met die sondaars vergelyk, en die sondaars kom weer die beste daarvan 
af. Dit was sosiaal verkeerd van Simon om nie Jesus se voete te was nie (alle gaste se voete is 
gewas, omdat die mense sandale gedra en hulle voete dus baie vuil geword het), reukolie op Sy 
kop uit te giet, en Hom met 'n soen te groet nie. Het hy dalk gevoel dat hy te belangrik was om 
Jesus as gelyke te behandel? Daarteenoor het die sondige vrou vir haar Verlosser trane, duur 
reukolie en soene gegee. In dié verhaal word die sondes van die vrygewige prostituut, en nie die 
van die suinige godsdiensleier nie, vergewe. Sondaars wat om vergifnis vra sal in God se Koninkryk 
aanvaar word, maar diegene wat dink dat hulle te goed is om sonde te doen, sal nie aanvaar word 
nie.   
 

28 Maart 2021 
Lukas 8:4-21 
Oordenking: Die gelykenis van die saaier. (Lukas 8:11-15)  
Mense wat kliphard is - soos die godsdiensleiers van die tyd - weier om God se boodskap te   
glo. Mense wat min diepte het en binne hard is - soos die skares wat Jesus gevolg het - vertrou op 
God maar doen nooit iets daaromtrent nie. "Onkruid"-mense word deur materialisme oorweldig 
en daar is gevolglik geen plek vir God in hul lewens nie. In teenstelling met al die ander groepe, 
leef "goeie grond" - mense volgens God se Woord, watter prys hulle ookal daarvoor moet betaal. 
Watter soort grond is jy?  
 

  



29 Maart 2021 
Lukas 8:22-39 
Oordenking: Jesus dryf baie duiwels uit. (Lukas 8:33)  
Hoekom het Jesus die duiwelse geeste nie net vernietig of na die verderf toe gestuur nie?  
Omdat die tyd vir daardie soort werk nog nie aangebreek het nie. Hy het baie mense van die 
vernietigingswerk van duiwelse geeste genees, maar Hy het nog nie die duiwels vernietig nie.  
Ons kan vandag dieselfde vraag vra: hoekom maak Jesus nie 'n einde aan al die boosheid in die 
wêreld nie? Die tyd daarvoor het nog nie aangebreek nie. In die boek Openbaring lees ons van die 
oorwinning wat Jesus in die toekoms oor die satan, sy bose geeste en al die boosheid wat daar is, 
gaan behaal.   
 

30 Maart 2021 
Lukas 8:40-9:6 
Oordenking: Jesus het mag oor siekte en dood. (Lukas 8:44, 54)  
Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, het in die geloof opgetree, haar hand uitgesteek en aan 
Jesus geraak. Sy is onmiddellik genees. Net so het Jairus Jesus ook gevra om sy dogtertjie te 
genees. Jesus het weer eens Sy groot mag getoon toe Hy die dogtertjie uit die dood laat opstaan 
het. In albei gevalle sien ons duidelik hoe groot God se meegevoel met die magtelose mense in die 
gemeenskap is. Sy genade het 'n vrou wat deur haar gemeenskap as onrein beskou is, asook 'n 
dogtertjie wat geen status in die gemeenskap gehad het nie, aangeraak. Hy het hulle albei 
volkome genees.   
 

31 Maart 2021 
Lukas 9:7-27 
Oordenking: Dra u kruis en volg Jesus. (Lukas 9:23-27)  
Mense is bereid om baie te betaal vir iets waaraan hulle waarde heg. Is dit dan vreemd dat Jesus 
daardie soort oorgawe en toewyding van Sy volgelinge verwag? Ons moet aan minstens drie 
vereistes voldoen as ons Jesus wil volg. Ons moet bereid wees om onsself te verloën, ons kruis te 
dra en ons beheer oor ons lewe prys te gee. Enigiets minder as dit is oppervlakkige woorde . 
 
 

 


