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Inleiding: 

1. 

Gemeente. 

Daar is baie dinge wat ons hartseer maak. 

• Ons is hartseer want daar is siekte in ons midde. 

• Ons is hartseer want daar is gesinne wat emosioneel uitgeput is en uit mekaar 

spat. 

• Ons is hartseer want daar is finansiële agteruitgang en dit affekteer elkeen van 

ons.  Hoe gaan ek vir my kinders sorg?  Hoe gaan ek kos op die tafel sit? 

• Ons is hartseer oor die politieke klimaat van ons land – ons is hartseer oor dit 

wat ons verloor het, wat ons was. 

• Ons is hartseer want ons leef elke dag in vrees.  Misdaad, geweld, uitbuiting 

raak byna elkeen van ons. 

• Ons is hartseer want ons het geliefdes aan die dood afgestaan. 

Gemeente, ons hartseer strek selfs verder.  Dit affekteer ook ons verhouding met 

God.  Baie van ons het al iets hiervan ervaar.   

• Ons is hartseer oor die feit dat ons twyfel.  Ons twyfel in God en Sy 

reddingsdade. 

• Ons is hartseer oor ons ongeloof. 

• Ons is hartseer oor ons sonde – ons ontrouheid teenoor God en ons 

liefdeloosheid teenoor ons self en mekaar. 

Daar gaan amper nie ŉ dag verby wat ons nie hartseer is nie en dit spoel oor elke 

dimensie van ons lewe.  Die hartseer wat ons voel kan ons plattrek, kan ons 

verdrink, kan ons in ‘n staat van hulpeloosheid dompel. 



Om bedroef te wees gemeente, om te treur, om hartseer te wees, is uniek tot elke 

persoon.  Netsoos die oorsake van ons hartseer uniek is, so hanteer elkeen van ons 

dit ook op uiteenlopende wyses.   

• Sommige word daardeur ingesluk en kom nooit by aanvaarding uit nie. 

• Ander vermy dit ten alle koste.  Die hartseer en gebeure wat dit veroorsaak 

het word nooit volledig verwerk nie.   

• Ander is weer kwaad.  Kwaad vir mense, omstandighede, die wêreld, selfs vir 

God. 

• Baie mense soek weer plesier en genot op.  Amper asof die vergryping in 

wêreldse dinge my gaan help vergeet. 

Die wat hulle hartseer en droefheid op ŉ gesonde, volwasse wyse hanteer is 

werklikwaar in die minderheid.  Baie min mense kom ander kant sterker uit. 

Hartseer is ook nie net tot ons beperk nie.  Die emosie is universeel tot die 

mensdom.  In ŉ sekere sin is om te ly en die emosie van droefheid te ervaar wat dit 

beteken om mens te wees.  Net dalk is die essensie van menswees hierin 

opgesluit? 
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So was dit ook die geval vir die mense van die Bybel.   

• Soos ons was hulle ook somtyds hartseer,  

• hulle was ook somtyds bedroef,  

• hulle het ook somtyds getreur oor dit wat met hulle gebeur en hulle verhouding 

met God. 

Waar ons moderne mens die emosies op uiteenlopende wyses hanteer was daar 

egter in die tyd van die Bybel baie kultuurvoorskrifte wanneer dit kom by die 

hanteer van droefheid en hartseer. 

Indien ŉ persoon ŉ geliefde in tyd van die Bybel aan die dood sou afstaan sou 

so ŉ persoon op ŉ baie spesifieke wyse optree.   



• Hulle treur deur te vas, dit wil sê ophou om te eet,  

• ander sou weer ophou om te slaap,  

• sommige het weer hulle klere geskeur en verwaarloos,  

• terwyl ander mense weer nie meer opgegee het oor hou hulle lyk nie (onder 

andere sou sulke mense as op hulle gesig en kop plaas).   

Deur op die wyse te treur het hulle die erns van hulle hartseer uitgedruk en 

tweedens op ŉ nieverbale wyse hulle nood aan hulle medemens en aan God 

gekommunikeer.  Die implikasie was dat mense sou sien dat jy treur en dan sou 

help. 

Mense het ook ŉ soortgelyke proses gevolg wanneer sonde teenoor God of 

hulle medemens ŉ persoon bedroef en hartseer gemaak het.  

In die tyd van die Bybel was daar van elke gelowige Jood verwag om op Dinsdae en 

Donderdae te vas.  Fariseërs het veral die kultuurgebruik nougeset nagevolg.  

Dit beteken dat die mense gedurende die dag niks geëet het nie, en hulle weerhou 

het van enige aktiwiteit wat hulle onrein sou kon maak.  Op sulke dae kon jy niks 

geniet het nie. 

• Deurdat jy dan vas het jy jouself verootmoedig voor God. 

• Vas in die konteks het ook soos met rougebruike neergekom op ŉ vorm treur 

en rou. 

• Waar jy met die verlies van ŉ geliefde treur oor die dood van die persoon, is ŉ 

mens hartseer en treur jy in die konteks omdat jy bedroef is oor die sonde 

waarmee jy God bedroef het. 

• Sou jy dan op die dae vas, jouself voor God verootmoedig en treur wys jy dat 

jy berou het oor jou sonde. 

• Om te vas het jy aan God en jou medemens die erns van jou verootmoediging 

en berou getoon.  

Ons sien dus gemeente dat die mense van die Bybel hulle hartseer op ŉ baie 

spesifieke manier hanteer het.   



• Met die verlies van ŉ geliefde, en tydens rougebruike, het mense onder 

andere gevas.   

• Netso het jy gevas wanneer jy bedroef en hartseer was oor jou sonde 

teenoor jou medemens en teenoor God.   

Deur te vas, het jy die erns van jou sonde getoon en dat jy werklik berou het.   

3. 

Gemeente, met die inleiding in gedagte kan ons dan vandag se teksgedeelte 

saamlees.  En u sal duidelik sien dat dit hier handel oor die kultuur gebruik van vas 

en hoe Jesus anders na hierdie gebruik kyk as die fariseërs van sy dag.  Ons lees 

Markus 2 vers 18-22 saam.   

 

Skriflesing: 

Markus 2: 18-20 

 

Preek: 

4. 

Gemeente. 

Jesus was deurgaans verwikkeld in strydgevegte met die kerkleiers van sy tyd.  Die 

skrifgeleerdes en Fariseërs het Jesus om elke hoek en draai aangeval.  In ŉ sekere 

sin is dit die tema van hoofstuk 2 van die Markus evangelie.   

• Eers word Jesus aangeval oor die feit dat hy die verlamde se sondes vergeef,  

• daarna takel hulle Jesus omdat hy saam met Levi, ŉ sondaar, aan die tafel sit,  

• ons vandag gelees oor die aanval wat hulle op Jesus loots aangaande die 

vastyd,  

• en lees ons net bietjie verder sien ons dat die hooggeplaastes Jesus aanval 

oor sy verstaan van die Sabbat. 



5. 

Die vertelling begin deur vir ons te sê dat die volgelinge van Johannes en die van 

die Fariseërs besig was om te vas.  Dit was met ander woorde ŉ Dinsdag of ŉ 

Donderdag.   

• Op die dae het die mense hulle van kos en genieting weerhou en hulle 

verootmoedig voor God.   

• Deur te vas het hulle dus getoon dat hulle berou het en hartseer is oor hulle 

sonde teenoor hulle medemens en teenoor God.   

Dit was ŉ algemene gebruik in die Joodse geloof en word vandag nog beoefen.   

Ons lees dan verder dat van die mense wat wel vas na Jesus kom en vir hom vra 

hoekom Sy dissipels dan nie vas nie.  Die implikasie van die vraag strek egter 

baie weier.  Die vraag handel nie net oor Jesus se verstaan van die vas nie. Nee, 

die aanval het veel dieper implikasies. 

• Hulle vra eintlik vir Jesus hoekom Hy en sy dissipels hulle nie steur aan 

die geloofsgebruike van die dag nie.  In die tyd van die Bybel sou enige 

vreemde optrede met agterdog beskou word.  En om ŉ monogame, 

eensdenkende samelewing te verseker, sou vreemde gedrag dadelik 

aangespreek word.   

• Tweedens word daar op ŉ implisiete wyse gevra of Jesus 

verootmoediging en berou voor God ten opsigte van sonde as 

onbelangrik beskou.   

Jesus is egter heeltemal te slim.  Hy besef dat die mense ŉ strikvraag aan Hom 

stel  - maak nie saak wat Hy antwoord nie, Hy gaan homself verdoem.  Daarom 

beantwoord Hy die vraag op ŉ wyse wat hulle nie vir een oomblik sou verwag 

nie. 

Hulle vra hom uit oor die vas te opsigte van die gebruik in die Joodse geloof.  Tog 

beantwoord hy die vraag in terme van die rougebruike van die dag.   

Hoe kan ek dit verduidelik?   



Mense het in die tyd van die Bybel gevas ten opsigte van sonde en wanneer ŉ 

geliefde aan die dood afgestaan word.  Die vraag wat hulle aan Jesus stel handel 

oor die eerste manier van vas, dit wil sê om berou oor sonde voor God te hê.  Jesus 

antwoord hierdie vraag van hulle egter in terme van die tweede manier van vas, dit 

wil sê wanneer iemand hartseer is en treur oor die dood van ŉ geliefde. 

 

6. 

Teen die agtergrond moet ons Jesus se antwoord op die vraag aangaande die vas 

verstaan.   

Jesus sê dat hulle nie vas nie omdat ŉ bruilofsfees aangebreek het.  Jesus is die 

Bruidegom en sy dissipels is die gaste.  Sou Jesus se dissipels by die bruilof vas 

sou dit aandui dat jy treur oor die gebeure wat afspeel. 

Dit is egter nie ŉ tyd vir hartseer en pyn nie – dit is nie ŉ begrafnis nie.  Nee, om 

saam met Jesus te wees, is eerder soos ŉ bruilof.  Dit is ŉ tyd om bly te wees en 

fees te vier.  Dit is ŉ tyd om te juig van vreugde 

Die dag waarop hulle moet vas gaan nog aanbreek.  Eers op goeie Vrydag, 

daardie dag waarop Jesus gekruisig word en sterf, kan sy dissipels vas en toon dat 

hulle hartseer is oor die verlies van hulle geliefde rabbi.   

Jesus gebruik dus die strydgeveg wat oor die vas handel om iets ongeloofliks oor 

Homself te sê.   

In die kort teksgedeelte  

• beskryf Hy homself as die Bruidegom waarvoor die ganse mensdom gewag 

het. 

• En sy dissipels as die gaste.   

• Met Jesus se koms na die aarde het die Bruilofsfees begin – ŉ nuwe tydstip 

het vir die wêreld aangebreek..   

• Lewe jy in Jesus se teenwoordigheid kan jy nie anders as bly te wees en fees 

te vier nie.   



• Sou jy dan vas, sou dit kenmerkend wees van hartseer en rou – deur te vas 

sou jy sê dat jy ongelukkig is oor die gebeure wat afspeel..   

• Tog, met Jesus se koms is die tyd van wag en hartseer verby.   

• Daarom kan die dissipels nie vas nie.  Daarom vas ek en jy ook nie gemeente.   

7. 

Vandag sit ons weer aan die Nagmaalstafel. 

• Die sakrament herinner ons daaraan dat die Bruidegom waarvoor die 

mensdom gewag het gebore is.   

• Dit herinner ons dat die bruidegom namens ons gesterf, en daardeur die 

sonde verslaan het.   

• Dit herinner ons ook verder dat Jesus nie in die graf gebly het nie, maar deur 

die magtige werke van God, uit die dood opsgestaan het – die Bruidegom leef 

– die dood is oorwin. 

Deurdat ons deel het aan die brood en wyn, deurdat ons glo, kry ek en jy deel aan 

Jesus en die oorwinning oor die sonde en die dood. 

Sit ons vandag hier aan die tafel, en glo ons die verlossingsgebeure, kan ons nie 

anders reageer as om bly te wees nie.  Die Nagmaal is in ŉ sekere sin ŉ 

feesmaal, die bruilofsfees waarvan Jesus praat.  Jesus is die Bruidegom en die 

wat in hom glo Sy Bruilofsgaste. 

Ons moet ook vandag besef dat die bruilofsfees nie op Golgota geëindig het nie, 

nee, Jesus, die bruidegom, het uit die dood opgestaan en Hy leef, en die 

feesvieringe duur voort.  Ons, as Jesus se Bruilofsgaste, moenie treur en huil nie, 

ons hoef nie te vas nie – dit hoort by ŉ begrafnis.  Nee, ons moet eerder uit 

blydskap God prys en eer want die Bruidegom leef en Hy is deur die Gees hier met 

ons. 

8. 

Ek het vandag se prediking begin deur te verwys na ons hartseer en smart en al die 

dinge wat dit in die lewe kan veroorsaak 



Ek het vandag se prediking begin deur te sê dat die hartseer en droefheid wat 

elkeen van ons ervaar ons kan plattrek, kan insluk, kan verdrink.  Somtyds 

veroorsaak die emosies dat ons sonder hoop en moed deur die lewe gaan. 

Ek hoop egter dat Jesus se woorde waarvan ons vandag gelees het en oor 

gepraat het ons lewe en die hartseer van die lewe in perspektief plaas. 

Ja, somtyds gaan dit gebeur dat ons hartseer gaan wees.  Dit is die aard en natuur 

van ons bestaan.   

• Ons is hartseer oor ons gemeentes en die toekoms van die kerk.   

• Ons is hartseer oor die dinge wat met ons in ons persoonlike lewens gebeur.   

• Ons is hartseer oor die sonde wat somtyds in ons lewens teenwoordig is.  

Tog moet ons vandag mooi besef dat ons nie by hartseer kan vashaak en daar 

moet bly nie.  Nee, ons moet altyd die groter prentjie van Jesus se koms na die 

wêreld in die oog hou.  Die lewe is nie ŉ begrafnis nie, broers en susters.  Die 

lewe is eerder ŉ Bruilofsfees.  Die Bruidegom, Jesus, het gekom.  Hy verlos ons 

van die sonde en die dood, en elkeen van ons is sy genooide gaste.   

Daarom behoort ons nie te lank hartseer te wees nie.  Ons hartseer moet altyd 

oorgaan in blydskap.  Nog meer – elke dag behoort deur vreugde en blydskap 

gekenmerk te word.  Want elke dag is ŉ bruilofsfees, Jesus die gasheer, en ons sy 

gaste.  Mag die Gees die gawe van blydskap elke dag aan ons skenk. 

Amen.  

 

Stilgebed:  (sittend) 

 

Nagmaalsformulier:  (sittend) 

 

Praktiese reëlings: 

• Wyn en druiwesap 

• Die wat in die banke bedien wil word. 

• Elkeen kan aan die tafel deelneem mits u die reg geniet in u eie gemeente wat 
die selfde geloofsgrondslag met ons deel. 



• Verduidelik die tafel – met die eerste tafel gaan ons luister na die instelling van 
die nagmaal.  Daarna sing ons lied 399: 1 & 5.  Sodra ons die lied klaar gesing 
het kan u spontaan opstaan en u sitplekke inneem.  Daarna sal ek die 
uitnodiging rig vir die tweede tafel. Tydens die tweede tafel gaan ons ons 
geloof bely en antwoord met die sing van lied 478: 1 & 2.  Direk na die sing 
van die lied kan u spontaan opstaan en u sitplekke inneem. 

 

Voorbereiding van die tafel 

Psalm 23: 1 & 3 (Totius) (U bring vir my die tafel in gereedheid) 

 

 

Tafel 1: 

Lees Lukas 22: 7 – 23 (instelling van die Nagmaal) gevolg deur Lied 399: 1 & 5 (die 

brood en die beker...) 

 

7 Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het 
aangebreek. 8 Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: 
“Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet.” 9 Hulle vra Hom: 
“Waar wil U hê moet ons dit voorberei?” 10 Toe antwoord Hy hulle: “Kyk, net soos 
julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam 
met hom tot in die huis waar hy ingaan, 11 en sê vir die eienaar van die huis: ‘Ons 
Leermeester vra u: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die paasmaaltyd 
kan eet? ’ 12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. 
Daar moet julle dit voorberei.” 13 Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir 
hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. 14 Toe dit tyd was, het Jesus aan 
tafel gegaan en die apostels saam met Hom. 

 

15 Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam 
met julle te eet voordat Ek ly. 16 Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in 
die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie.” 17 Daarna neem Hy 'n 
beker, spreek die dankgebed uit en sê: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan. 18 Ek 
sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God 
gekom het nie.” 19 Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee 
dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit 
tot my gedagtenis.” 20 Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: 
“Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. 
21 “Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met Myne hier op die 
tafel. 22 Met die Seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee 
die man deur wie Hy verraai word!” 23 Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle 
dit kon wees wat so iets sou doen. 

 

Tafel 2 



Geloofsbelydenis gevolg deur Lied 478: 1 & 2  (Hy gee die brood en beker...) 

 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.  

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;   

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;   

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter 
helle neergedaal het; 

Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;   

 

wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige 
Vader, 

vanwaar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.   

Ek glo in die Heilige Gees.   

Ek glo aan ŉ heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;  

die vergewing van sondes;  

die wederopstanding van die vlees,  

en ŉ ewige lewe.   Amen 

 

 


