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Loof die Here, al wat lewe,

wil Hom dank en hulde bring

Hy het al ons skuld vergewe;

ons 'n nuwe lied laat sing.
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L 203:1 (vervolg)

Loof Hom, prys Hom! 

Loof en prys Hom!

Loof die Vader, 

God en Heer!
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L 203:2

Loof Hom wat in groot genade

ons deur eeue heen behou;

loof Hom vir sy reddingsdade -

vas kan ons op Hom vertrou.

Loof Hom, prys Hom! 

Loof en prys Hom!

Hy's genadig en getrou.
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L 203:3

Soos 'n vader sorg vir kinders,

sorg die Heer vir wie Hom vrees.

Hy vergewe hul oortredings

en berei 'n vreugdefees.

Loof Hom, prys Hom! 

Loof en prys Hom!

Laat ons Hom 

gehoorsaam wees!
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1-4 – Verhalend: Begin van Jesus se optrede

5-7 – Redevoering 1: Bergrede – ingaan in koninkryk

8-9 – Verhalend: Jesus se gesag – 10 wonderwerke

10  - Redevoering 2: Opdrag & uitsending van disspels

11-12 – Verhalend: Jode verwerp Jesus

13 – Redevoering 3: Gelykenisse oor die koninkryk

14-17 – Verhalend: Christus deur dissipels erken

19-22 – Verhalend: Jesus se gesag en uitnodiging

18  - Redevoering 4: Betekenis van dissipelskap

23-25 – Redevoering 5: Die koms van die koninkryk

26-28 – Verhalend: Afsluiting van Jesus se optrede



Leer ons om in eie oë

klein te wees voor U, 

o Heer, diep bewus van onvermoë

om u Naam opreg te eer.

Maak ons nederig en stil

om te lewe soos U wil.
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L 276:2

Daar is by ons soveel weerstand,

teen u wil, u Woord, o Heer.

Ons bied soveel kere teenstand,

wil ons nie deur U laat leer.

Skep in ons 'n nuwe gees;

laat ons U gehoorsaam wees.
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13 Dieselfde dag het Jesus van die huis af 
gegaan en by die see gaan sit. 2'n Groot 
menigte het so om Hom saamgedrom dat 
Hy in  'n skuit geklim en daarin gaan sit het, 
maar die mense het almal op die strand bly 
staan. Hy het hulle baie dinge in 
gelykenisse vertel en onder andere gesê:
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3“ 'n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het  'n deel van 
die saad op die pad geval, en 4die voëls het gekom en dit 
opgepik. 5 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar 
daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die 
grond nie diep was nie. 6Maar toe die son warm word, is dit 
verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit 
verdroog. 7 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die 
onkruid het opgekom en dit laat verstik. 8Die ander saad het in 
goeie grond geval en  'n oes gelewer, party honderdvoudig, 
ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.
9“Wie ore het, moet luister!”
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18“Luister julle dan na wat die gelykenis van die 
saaier beteken: 19Die Bose kom by elkeen wat die 
woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan 
nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy 
by wie daar op die pad gesaai is. 20Die man weer by 
wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die 
woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. 
21Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy 
hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord 
verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. 
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22Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai 
is, is hy wat die woord hoor, maar die 
bekommernis van die lewe en die verleidelikheid 
van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder 
vrug. 23Die man by wie daar op goeie grond 
gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit 
verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer  'n oes: 
soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms 
dertigvoudig.”
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Dit is soms
moeilik om die 
regte ding te
doen



Hoekom is dit
so moeilik om 
die regte ding te
doen?



Die gelykenis van 
die saaier staan in 
die konteks van
verwerping
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Jesus het die goeie nuus gebring, maar …Jesus het die goeie nuus gebring, maar …



Mat. 11-12 – Jesus word verwerp

Mat. 13:1-52 - Gelykenisse

Mat. 13:53-58 – Jesus word verwerp



Die gelykenis van 
die saaier staan in 
die konteks van
verwerping
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Hierdie gelykenis wys nou die skare op hulle
afgestomptheid en traagheid van begrip
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Dit is ook vir dissipels ‘n uitnodiging en riglynDit is ook vir dissipels ‘n uitnodiging en riglyn



Ons leef ook in ‘n 
konteks van
verwerping
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Ons moet ook ons
eie dissipelskap
evalueer
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Beteken dissipelskap net dat ek morel-eties goed leef? Beteken dissipelskap net dat ek morel-eties goed leef? 

Dra my lewe die vrug wat die Gees in my lewe wil voortbring?Dra my lewe die vrug wat die Gees in my lewe wil voortbring?
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As die vrug ontbreek – waar lê die fout?As die vrug ontbreek – waar lê die fout?



Wat word van die 
saad in jóú
lewe?
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Om dit nie te oordink nieOm dit nie te oordink nie



Saad op klipbankeSaad op klipbanke

Gee op as dit iets van my vraGee op as dit iets van my vra
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Waar afhanklikheid van God 
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Saad in goeie
grond
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Leef in die 
teenwoordigheid

van God

Leef in die 
teenwoordigheid
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Hoe kan ek dus
maak om vrug
te dra?
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Die vrug van hoor, 
sien en verstaan –
om die koninkryk
te leef
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te leef



Dit is soms
moeilik om die 
regte ding te
doen



Wat word van die 
saad in jóú
lewe?
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(Want) Die Woord van God is ewig

(ja) die Woord van God is waar.

Die Bybel is die Woord van God

sal dit in my hart bewaar.

Flam 76



1. 

Die Woord van God is nie te hoog,

die Woord van God is nie te ver,

die Woord van God is naby my,

in my mond en in my hart.



(Want) Die Woord van God is ewig

(ja) die Woord van God is waar.

Die Bybel is die Woord van God

sal dit in my hart bewaar.



2. 

As ek sit of as ek staan,

as ek lê of waar ek gaan,

praat ek daaroor want ek weet,

dan sal ek dit nooit vergeet.



(Want) Die Woord van God is ewig

(ja) die Woord van God is waar.

Die Bybel is die Woord van God

sal dit in my hart bewaar.



3. 

Skryf dit as ’n teken op,

op jou hand en op jou kop,

in jou huis en op die deur,

dat jy dit uit jou kop kan leer.



(Want) Die Woord van God is ewig

(ja) die Woord van God is waar.

Die Bybel is die Woord van God

sal dit in my hart bewaar.



4. 

My oë lees die woorde deur,

my ore hoor dit weer en weer,

my mond bely dit nog ’n keer,

my hande doen wat dit my leer.



(Want) Die Woord van God is ewig

(ja) die Woord van God is waar.

Die Bybel is die Woord van God

sal dit in my hart bewaar.
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