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Volkome blydskap/vreugde

Joh 15:11
Dit het Ek vir julle gesê sodat julle my blydskap 
mag ervaar en julle blydskap volkome kan 
wees.wees.



Volkome blydskap/vreugde

Jak 1:2
My liewe broers en susters, wanneer julle in 
allerhande beproewings beland, moet julle 
eintlik baie bly wees. eintlik baie bly wees. 



Volkome blydskap/vreugde

Hand 5:41
Die apostels het van die raad af weg gegaan, 
bly dat God hulle werd geag het omter wille van 
die Naam van Jesus vernedering te ly.die Naam van Jesus vernedering te ly.

Hand 13:52
En die dissipels is vervul met blydskap en 
met die Heilige Gees.



Vreugde agv Hoop

1 Pet 1:8-9
Hom het julle lief, al het julle hom nooit gesien nie.  
Al sien julle Hom nie, vertrou julle op Hom; julle 
kan die wonderlike blydskap wat julle in julle voel, kan die wonderlike blydskap wat julle in julle voel, 
eintlik nie onder woorde bring nie.  Julle ervaar 
hierdie blydskap, want julle is reeds besig om julle 
finale redding, wat die doelwit van julle geloof is, te 
verky.



Wat is Christelike vreugde?

1. Dit is ‘n spontane reaksie van die hart, dit is 
nie iets wat jy uit wilskrag kan opwek nie.

2. Dit is nie wankelrig nie, dit is standvastig

3. Dit is nie natuurlik nie, dit is geestelik



1.  Vreugde as spontane reaksie

2 Samuel 6:14-15, 21
Dawid het met volle oorgawe voor die Here 
gedans terwyl hy ‘n linneshouerkleed aangehad 
het.  So het Dawid en die hele Israel die ark van het.  So het Dawid en die hele Israel die ark van 
die Here met groot gejuig en geklank van die 
ramshoring in die stad gebring…. Ja, ek het 
gedans voor die Here wat my bo jou pa en sy 
familie verkies het!



2. Standvastige vreugde

Hab 3:17-19
Selfs al sou die vyeboom nie bot nie en die 
wingerd sonder druiwe staan, al het die olyoes 
misluk, en lewer die landerye niks op nie, al misluk, en lewer die landerye niks op nie, al 
vergaan die kleinvee in die veld en is die beeskrale 
leeg, tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in 
die Here!  Ek sal juig oor God wat my verlos!  Die 
Here, die Oppermagtige, is my krag!  Hy maak my 
voete soos dié van ‘n ribbok; op hoë plekke laat Hy 
my veilig loop. 



2. Standvastige vreugde

2 Cor 8:2
Al is hulle ook hewig getoets deur swaarkry, het 
hulle uitermate blymoedig gebly, en hulle groot 
armoede het uitgeloop op oorvloedige armoede het uitgeloop op oorvloedige 
vrygewigheid.



3. Geestelike vreugde

Gal 5:22-23
Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg: 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 
goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en 
selfbeheersing.



Onthou

Ps 103:2
Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade 
vergeet nie.



Here, lig my kop weer op

Ps 3:2-4
O Here, ek het so baie vyande; so baie kom teen 
my in opstand.  So baie sê: “God sal hom nooit red 
nie!”  Maar U Here, is ‘n skild rondom my.  U nie!”  Maar U Here, is ‘n skild rondom my.  U 
herstel my eer, U lig my kop weer op.



Oë vasgenael op Jesus

Heb 12:1-2
1 Kom ons hardloop met volharding op die baan 
wat voor ons uitgestrek lê, 2 ons oë vasgenael op 
Jesus, die Een op wie ons geloof vanaf die Jesus, die Een op wie ons geloof vanaf die 
wegspring tot by die eindstreep steun.  Hy het ter 
wille van die blydskap wat daar voor vir Hom 
gewag het, die kruis verduur.  Ja, Hy het Hom 
selfs deur die skande van die kruisdood nie laat 
afskrik nie.  En nou sit Hy op die ereplek langs 
God op die troon.


