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Die Heilige Gees inspireer en vuur blydskap aan.
aan.
I Thessalonice
hessalonicens
ce nse
ns e 1:61:6-7
6
En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking
ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, 7 sodat julle voorbeelde geword het vir al die
gelowiges in Macedónië en Acháje.
Romeine
om eine 14:17
17
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in
die Heilige Gees.
Waar die Heilige Gees teenwoordig is, is daar oorweldigende blydskap.
blydskap.
Handelinge 8:48:4 -8
4
En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. 5 En
Filippus het afgekom in ‘n stad van Samaría en Christus aan hulle verkondig. 6 En die skare het
eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen.
7
Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n
groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword. 8 En daar was groot blydskap
in daardie stad.
Handelinge 10:4410:44 -46
44
En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat
die woord gehoor het. 45 En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het,
was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. 46 Want hulle het
gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak.

2.

Deurlopend gevul met die Heilige Gees.
Gees .
Ef esiër
esiërs
ërs 5:10, 1717-20
10
En beproef wat die Here welbehaaglik is;
17
Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. 18 Moenie
dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. 19 Spreek onder
mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van
die Here, 20 terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,

3.

Blydskap is ‘ n geestelike
geestelike offergawe.
offergawe.
Hebreër
ebreërs
ërs 13:15
15
Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam
bely.

4.

Chara – direkte vertalings
vertalings::
Blymoedig, opgewek, bly, uitermate bly, vol blymoedigheid.
a)

Ons blymoedigheid is ‘n konstante bewustheid van ons posisie in Christus, gesetel saam
met Hom aan die regterkant van God in hemelse plekke:
Filippense 4:1
1
Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in
die Here, geliefdes.

1

II Korinthiërs 7:4
4
Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle; my roem oor julle is groot; ek is vervul met troos;
ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking.
Mattheus
attheus 25:21
21
En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor
veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.
b)

…sodat julle My blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees.
J oha
ohannes 3:29
29
Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom
staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap
van my volkome.
J ohan
ohannes
annes 15:1015:10 -11
10
As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader
bewaar en in sy liefde bly. 11 Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en
julle blydskap volkome kan word.
J ohan
ohanne
annes
nes 16:1916:19 -24
19
En Jesus het gemerk dat hulle Hom wou vra, en Hy sê vir hulle: Ondervra julle mekaar
daaroor dat Ek gesê het: ‘n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ‘n klein tydjie,
en julle sal My sien? 20 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar
die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap
verander. 21 ‘n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het; maar wanneer
die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat ‘n mens
in die wêreld gebore is. 22 Julle het dan ook nou droefheid, maar Ek sal julle weer sien en
julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. 23 En in daardie
dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal
vra in my Naam, sal Hy julle gee. 24 Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en
julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.
I J ohan
ohanne
annes
nes 1:11:1-4
1
Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons
aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die lewe — 2 en die lewe is
geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by
die Vader was en aan ons geopenbaar is — 3 wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan
julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en
met sy Seun, Jesus Christus. 4 En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap
volkome kan wees.
John R. Stott verklaar die volgende:
“…Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur, en ‘n
deel van hierdie blydskap is opgesluit in die wete dat Sy dissipels, wanneer hulle Sy opdragte
gehoorsaam, a.g.v. hul (ons) eie gehoorsaamheid, self volkome blydskap sal ervaar!”

5.

Ander variasies van Bybelse blyds
blyds kap:
(i)

Kauchaomai
Om te ‘spog’ met groot gejuig.
Romeine
om eine 5:11
11
En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur wie
ons nou die versoening verkry het.

(ii)

Oninemi
Om plesier of vreugde te put.
Filemon 7, 20
7
Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van
2

die heiliges verkwik is.
20
Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here! Verkwik my hart in die Here.
(iii)

Agalliao
Om van blydskap te spring.
I P etr
etrus 4:134:13 -14
13
maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat
julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. 14 As julle beledig
word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van
God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy
verheerlik.

(iv)

Agalliasis
Feesvieringe rondom geestelike volwassewording van Christene.
J udas
udas 24
24
Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor
sy heerlikheid te stel met gejuig,

(v)

Ou Testament
•

Simchah:
Vrolikheid, bly, vol blymoedigheid en plesier. buitengewone atmosfeer van feesviering en
gejuig.
Nehemia 12:43
43
En op dié dag het hulle groot offers gebring en was vrolik; want God het hulle groot
vreugde verskaf, en ook die vroue en kinders was vrolik, sodat die vreugde van Jerusalem
tot ver weg gehoor is.

•

Rinnah:
Proklamasie van vreugde en blydskap.
Psalm 35:27
27
Laat húlle jubel en bly wees wat ‘n behae het in my geregtigheid; en laat hulle
altyddeur sê: Groot is die HERE wat ‘n welbehae het in die vrede van sy kneg!

•

Chedvah
Goddelike blydskap bekragtig en versterk die gees van die mens.
Nehemia 8:10
10
Verder het hy vir hulle gesê: Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur
porsies aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Here. Wees
dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE—dit is julle beskutting.

Ten slotte:
slotte:
•
•
•
•
•
•

Verstaan u die konsep van Bybelse blydskap?
Waar dit vandaan kom?
Die effek daarvan op ‘n fisiese, emosionele en geestelike vlak?
Verstaan u die vryheid van uitdrukking wat dit bied?
Beskik u oor hierdie wonderlike blydskap, is dit deel van u lewe?
Is dit volkome?
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