
 

 

Tema: In Christus vas ons op „n nuwe manier! 

 

Vooraf sang 

Sb 1 – 2: 1,2,3  

Sb 13 – 1  

Ps. 150 – 2: 1,2 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied Ps. 149 – 2: 2  

Votum 

Seëngroet 

Loflied Ps. 147 – 1: 1,3,4 (Tweede mel) 

 Geloofsbelydenis: die gemeente bely hardop geloof aan die hand van 3 vrae.  

 

Verootmoedigingsdiens 

Wet uit 1 Joh 4: 7 – 21 

Sing Sb 9 – 3: 1.              

Gebed.          

 

Woorddiens 

Skriflesing Jesaja 58: 1 - 11  

                  Matteus 6: 16 – 18 

                  Matteus 9: 14 – 17 

                 Kolossense: 2: 4 - 23 

Teks: Kol 2: 16 - 19 

Sing Ps. 119 – 2: 18 ,19 

Woordbediening 

 

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir BnB 

Sing Lied 292:1  

Seën; Sb 13 – 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Geliefde brs en srs en kinders 

 

Daar kom tye in jou lewe as gelowige waarin jy behoefte het aan verdieping in jou 

verhouding met God. Hierdie behoefte behoort eintlik altyd daar te wees maar vanweë 

ons gebrokenheid is dit nie so nie. Tog kom daar tye waarin jy voel en weet dat jy nou 

nodig het om nader aan God te kom.  

 

Jy beleef dalk een of ander geestelik insinking en jy besef dat jy nodig het om nader 

aan God te kom. Jy beleef dalk een of ander krisis van ‘n groot beproewing in jou lewe 

of „n groot lewensbesluit wat jy moet neem en jy het behoefte om die stem van die Here 

helderder te hoor in jou spesifieke omstandighede. Dalk het jy diep gesondig en voel so 

stukkend dat jy net weer in teenwoordigheid van die Here wil heel word. Dat jy sy belofte 

van vergifnis en heling inniger wil beleef.  

 

Geliefdes, God weet dat ons sulke tye nodig het en daarom het Hy ook in sy wysheid „n 

baie spesifieke ruimte en manier bepaal waarin sy kinders weer nader aan Hom kan kom 

en verdieping in hulle verhouding met Hom kan beleef. So het God in sy Woord vas as 

ruimte en manier ingestel om sy kinders weer op Hom gerig te kry. 

 

Kinders, om te “vas” beteken dat jy vir „n gegewe tydperk – sê van die oggend tot die 

aand - niks eet nie, jouself afsonder en in ernstige gebed met God verkeer. Jy ontsê jou 

liggaam kos en spandeer eeder die tyd wat jy sou kos maak en sou eet om te bid en met 

die Here te praat.   

 

Vas as geloofshandeling het byna heeltemal verdwyn uit die moderne christelike 

gemeenskap. Wie van ons vas nog werklik? En vir baie gelowiges is dit „n vraag of ons as 

Nuwe Testamentiese gelowige wel moet vas? Christelike gemeenskappe het tot in die 17 

de eeu nog gevas as manier om te verdiep in hulle verhouding met God. Met die koms van 

die Rasionalisme en die moderne eeu het dit vervaag en vind dit bykans glad nie meer 

plaas nie.  

  

Ons kry egter vandag in Christelike gemeenskappe ‘n teruggryp na die Joodse 

tradisies en gebruik van die Ou en Nuwe Testament. „n Mens hoor van Christene wat 

weer die Pasga en die Purimfeeste vier – nie net as interessante leersame ervaring nie – 

maar as „n godsdienstige aanbiddingsritueel. So word ander Bybelse gebruike soos vas 

ook weer as voorskrif en godsdienstig reëls toegepas. Die verskuilde dwaling agter 

hierdie voorskrifte is dat die mens tog ook self iets moet doen vir sy saligheid. Dit voel 

altyd goed as ek iets kan doen om God te beïndruk! 

 

Die vraag is dus: moet ons dan vandag nog vas? Die antwoord is: ons kan vas maar 

ons hoef nie te vas nie! In Christus vas ons op ‘n nuwe manier. Dit is steeds „n nuttige 

godsdienstige gebruik maar nie „n voorskrif nie. Sodra iets soos vas, hande ophef, pasga 

en Purim, groot doop, spreek in tale weer voorskrifte word – dan het Christus verniet 

gesterf. Maar as gelowiges kan ons vas – juis met die bedoeling soos wat God dit 
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oorspronklik ingestel het – om te verdiep in ons verhouding met God – maar nou – 

in Christus op ‘n nuwe manier.  

 

Kom ons kyk wat leer die Skrif ons hieroor.  

Om te vas was nie net ‘n godsdienstige handeling by die Jode in die Ou Testament 

nie.  In geskrifte van heidense volke uit die tyd van die Ou Testament lees ons dat hulle 

ook gevas het. Die rede vir die vas was gebore uit vrees vir die gode! Hulle het geglo dat 

bose gode mag oor die mens kan kry deur die genot van kos en drank wat jy drink en 

daarom het hulle vir sekere tydperke uit vrees vir die bose niks geëet of gedrinnk nie om 

sodoende nie in die mag van die bose te kom nie.  

 

Ons lees ook dat hulle gevas het omdat hulle geglo het dat jou verstand en 

geestelike waarnemingsvermoë verskerp na ‘n tyd van onthouding en jy dan 

geestelik in kontak met die gode kon kom. Dit was veral in gebruik by priesters in die 

Egiptiese aanbiddingsrituele, so ook by die latere grieke en Romeine.  Hierdie gebruik 

kry jy vandag nog in die mistiese godsdienstige gebruike. Dieetkundiges bevestig die 

waarheid hiervan – ten minste vir „n gegewe tydperk van onthouding – daarna begin jou 

breinfunksies vinnig afneem. Ons almal ken die lomerige gevoel wat jy kry na „n lekker 

Sondagmiddag bord kos. So het hulle geglo – sonder eet – word die geestelike vermoë 

skerper.  

 

Maar die Here het vas vir ‘n ander doel in die Ou Testament ingestel. God het vas 

bedoel as „n tyd van afsondering, van onthouding van die plesiere van die lewe, sodat jy in 

gebed en geestelike toewying op God kan fokus. Dit was ook bedoel as daad van 

onderwerping aan God – daarom het vas ook gepaard gegaan met sondebelydenis en 

verootmoeding.  

 

In Levitikus 16 kry ons die enigste voorskrif  in die Bybel met betrekking tot vas. Op 

die jaarlikse groot Versoendag wanneer die hoëpriester „n hele aantal offers bring om 

versoening te doen vir die volk se sondes moes die volk vas en rus. Die gebruik was 

gewoonlik dat die volk dan van sonopkoms tot sononder geen kos eet nie. Hulle het wel 

water kon drink.  

 

Die ander plekke wat ons in die Ou Testament van vas lees is wanneer gelowiges uit 

eie vrye wil gevas het of wanneer die volk saam besluit het te vas. Die gebruike het dan 

ook gewissel. Dit was vir meer of minder dae, soms sonder kos, soms net sonder sekere 

luukse kos en drank maar altyd gepaardgaande met afsondering en gebed. So het hulle 

gevas nadat die dood van „n geliefde soos Dawid na die dood van sy kind. Of in tye van 

groot persoonlike of volkskrisisse of in herinnering van seker ingrypende gebeure in die 

geskiedenis van die volk.  Moses en Daniël het ook gevas voordat hulle die Here by 

sekere geleenthede sou ontmoet.  

 

Tydens en na die ballingskapstydperk lyk dit of vas ‘n groter plek in die 

godsdienstige lewe van die volk ingeneem het. So lees ons in Sagaria van 4 nasionale 

vasdae wat in gebruik gekom het. Op die 17 de van die 4 de maand het hulle met vas die 
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eerste val van Jerusalem deur Nebukadneser herdenk. Op die 9 de van die 5 maand die 

verwoesting van die tempel. Op die 3de van die 7de maand is die dood van Gedalja by 

Mispa met vas herdenk en op die 10 de van die 10 de maand is die begin van die beleg 

van Jerusalem met „n nasionale vasdag herdenk.  

 

Maar brs en srs, een saak was vir die Here van uiterste belang. Ons het daarvan 

gelees in Jesaja 58. Die Here het geen behae daarin gehad dat die volk uiterlik gevas het  

maar dit nie opreg bedoel het nie. So ook dat hulle net mondelings hulle sonde bely het, 

maar hulle nie daarvan bekeer het nie. Wanneer die volk op verkeerde wyse en met 

verkeerde bedoeling gevas het, het hulle nie nader in God gekom nie, maar het God juis 

verder van hulle weggegaan.  

 

In die Nuwe Testament tyd het vas ook steeds ‘n belangrike plek in die lewe van die 

volk gehad. Ons lees in ander geskiedskrywers se boeke dat dit een van die kenmerke 

was waaraan heidende die Jode kon herken – omdat hulle so gereeld en ernstig gevas 

het. Die probleem was egter dat, deur die misleiding van die Fariseers, om te vas ‘n 

goeie werk voor God geword het. Die klem het nie meer op God geval nie, maar op die 

daad van die mens. Hoe meer jy gevas het hoe beter Jood was jy. So lees ons in Lukas 

18: 12 dat die Fariseer homself in sy gebed goedpraat deur te sê dat hy twee keer per 

week vas. Ons weet dat die Fariseërs op Maandae en Donderdae elke week gevas het. 

Ons lees ook in Markus 2 dat Johannes se dissipels gereeld saam met die Fariseërs 

gevas het.  

 

Christus het dan ook die Fariseërs se verkeerde manier van vas dikwels gekritiseer. 

Wanneer die geestelike leiers Hom en sy dissipels kritiseer omdat Hy nie soos die ander 

Fariseers en die volk vas nie dan ontbloot die Here Jesus juis die steeds voortgaande 

sonde van die volk dat hulle net uiterlik vas en dat hulle nie met die regte 

gesindheid en bedoeling vas nie. Die Fariseërs het seker gemaak dat die mense weet 

hulle vas, want hulle het – wanneer hulle vas – hulle klere geskeur, as op hulle koppe 

gegooi en met lang gesigte in die openbaar rondgeloop.  

 

Maar, brs en srs, die Here Jesus leer ons: moenie so vas nie! Vas is „n saak tussen 

jou en God. Dit is vir jou ‘n persoonlike tydperk van afsondering, van gebed en fokus 

op God en niemand hoef dit te weet nie. Hy sê in Matt 6 en Markus 2 dat wanneer 

gelowiges vas moet hulle hulle gesigte was, hulle moet hulleself versorg en met vreugde 

vas want Hy is nou hier. Sy dissipels vas nie terwyl Christus hier is nie, hulle sal weer 

vas as Hy weggaan. Want, geliefdes, deur die versoeningswerk van Christus aan die 

kruis kry vas ‘n nuwe betekenis. Nou vas ons nie meer soos die volk op die groot 

versoendag in gebed op verlossing nie, nee , ons leef nou uit ons verlossing in Christus 

‘n lewe van vrywillig toewyding aan God.  Net so het Christus self 40 dae lank gevas 

in voorbereiding van sy dienswerk hier as Verlosser. 

 

In ons teksverse maak Paulus dit ook baie duidelik: vas is nie meer ‘n voorskrif nie, 

die is nie meer ‘n verpligte aksie tot genade nie, nee, al wat nodig is, is geloof in 
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Christus as my Verlosser. Maar ek kan en mag vas en daarmee Christus se heerskappy 

oor my lewe erken en bewys en myself gewillig aan sy wil onderwerp.  

 

Die nuwe wyn in nuwe sakke beteken dat ek nou kan vas sonder om myself te straf en 

wanneer ek myself van kos en die plesier van die lewe vir „n tydperk ontsê, is dit omdat ek 

wil verdiep in my verhouding met die Here en nader aan Hom wil kom.  

 

So geliefde br en sr, kan en mag ek en jy ook in ons geestelike nood vas. Vir ons 

word vas „n self vasgestelde tyd van onttrekking van die wêreld en alles wat my lewe 

so in beslag neem dat ek nie by God kan uitkom nie. Dat ek daagliks meer tyd afstaan 

om met God om te gaan, meer tyd afstaan aan intense Bybelstudie, volhardende gebed 

om so in my krisis of watter geestlike behoefte ek mag hê, nader aan God te kom en sy 

stem duidelik in my lewe te hoor!  

 

Geliefdes, om hierdie rede het die Here Jesus ons ook leer bid en het Hy die Heilige 

Gees aan ons gegee juis om ons in opregte afsondering, gebed en bepeinsing nader 

aan God te bring. Vir ons beteken vas ook nou dat ons - gelei deur die Gees - werklik 

ons sonde besef en ons daarvan bekeer. Dat ons deur ons gehoorsaamheid aan God 

bewys dat Christus Koning oor ons lewe is 

 

Br en sr, vir ons beteken vas dat ons nie maar net uiterlike godsdienstige 

handelinge verrrig en dink dat ons God daardeur behaag nie, maar dat ons werklik – 

vervul met Gees – opregte en innige gemeenskap met die Here kan beleef. Dat 

hierdie opregte toewyding gebeur daar waar ek in my binnekamer met God besig is en 

hier waar ons erediens saam is. Dat ek nie maar net kerk toe kom omdat dit gedoen moet 

word nie, maar dat ek kom omdat God wil ontmoet enHom hier van harte wil dien.  

 

Hierdie opregte verhouding met God vind neerslag in my lewe wanneer ek voor die mense 

leef. Dit word duielik in my gehoorsaamheid aan God, in my liefde vir God en vir die 

mense rondom my.   

 

Ons sien in die latere Nuwe Testamentiese tye dat die gelowiges veral gevas het om 

ernstig te bid en God se wil te soek. So lees ons in Hd 13 en 14 dat die gemeente van 

Antiogie gevas en gebid het. Paulus en Barnabas self het ook gevas om intens te bid.  

 

So geliefdes, staan hierdie Godgegewe ruimte en manier vir ons oop om nader aan die 

Here te kom! Ons kan en moet ook vas! Maar nou in Christus is dit „n vreugdevolle en 

vrywillige onderwerping aan sy heerskappy in my lewe! Dit is nie „n voorgeskrewe reël nie, 

maar „n persoonlike toewyding aan die Here.  

 

Laat ons brs en srs, gelei deur die verkondiging vandag en deur die Heilige Gees – diep 

gaan nadink oor ons toewyding aan God en dalk deur die nuwe manier van vas in 

Christus soek om nader te kom aan God en inniger met Hom lewe.  

 

Amen 


