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 W e e k  E e n  vHOE OM HIERDIE STUDIE TE GEBRUIK

Hierdie kleingroepstudie is vir mense wat belangstel om self meer te 
leer wat die Bybel oor verskeie onderwerpe sê, maar wat net beperkte 
tyd vir saamkom het. Dit is byvoorbeeld ideaal vir ’n middagetegroep 
by die werk, ’n vroegoggendmannegroep, ’n jongmoedergroep in ’n 
huis, ’n Sondagskoolklas of selfs vir huisgodsdiens. (Dit is ook ideaal 
vir kleingroepe wat gewoonlik meer tyd vir byeenkom het — soos 
aandgroepe of Saterdagoggendgroepe — en wat net ’n gedeelte van hul 
tyd saam aan werklike studie wil bestee, terwyl die orige tyd vir gebed, 
koinonia of ander aktiwiteite gehou word.)

Hierdie boek is so beplan dat al die groeplede elke les se studietake  
gelyktydig én saam kan voltooi. Die bespreking van die insig wat 
jy verkry het uit wat God omtrent die onderwerp sê, openbaar 
opwindende, treffende lewenswaarhede.

Alhoewel dit ’n groepstudie is, benodig jy ’n leier om die studie 
te lei en die bespreking aan die gang te hou. (So ’n persoon se taak 
is nie dié van ’n lektor of onderwyser nie. As hierdie boek egter in ’n 
Sondagskoolklas of ’n soortgelyke omgewing gebruik word, moet die 
onderwyser vry voel om meer direk leiding te gee en bykomende insig 
te voeg bý dit wat in die les van elke week voorsien word.)

As jy jul groep se leier is, kan die volgende nuttige wenke jou taak 
vergemaklik:
• Werk deur die les en merk die teks voordat jy die bespreking lei. Dit 

maak jou toenemend vertroud met die materiaal en stel jou in staat 
om die bespreking met groter gemak te lei. Kies as leier ’n spesifieke 
kleur vir elke simbool. Dit sal jou help om die groep met die merk 
van woorde te lei.

• Begin by die begin van die teks en lees dit eenvoudig hardop 



 vi J e s u s :  L u i s t e r  n a  S ý  S t e m

in die volgorde van die les, insluitende die “insigraampies” wat 
deurgaans verskyn. Werk saam deur die les terwyl julle waarneem 
en bespreek wat julle daaruit leer. Soos jy die teksverse lees, 
moet die groep die woord wat hulle moet merk, hardop sê.

• Die besprekingsvrae is daar om jou te help om die materiaal te 
hanteer. Jy sal dikwels vind dat, sodra die klas tot die bespreking 
oorgaan, hulle self die vrae sal stel. Onthou, die vrae is daar om 
die groep by die bespreking te hou, nie om die bespreking te 
belemmer nie.

• Dit is belangrik dat mense hul antwoorde en ontdekkings verwoord. 
Dit versterk grootliks hul persoonlike begrip van die weeklikse les. 
Maak seker dat elkeen volop geleenthede het om aan die besprekings 
deel te neem.

• Hou die besprekings aan die gang. Dit mag beteken dat meer tyd 
aan sommige dele van die studie bestee word as aan ander. As dit 
nodig is, mag jy gerus ’n les oor meer as een byeenkoms laat strek. 
Onthou egter: moenie die pas té stadig maak nie. Dis baie beter om 
elkeen na meer te laat smag, as om mense te hê wat weens ’n afname 
in belangstelling uitsak. 

• As die geldigheid of korrektheid van sekere antwoorde betwyfel 
word, kan jy op ’n sagte, dog vriendelike manier, die groep herinner 
om op die waarheid van die Skrif te fokus. Jou doel is om te leer 
wat die Skrif sê en nie verwikkeld te raak in wat mense sê nie. Hou 
eenvoudig vas aan die Skrif en gee God die kans om te spreek. Sý 
Woord ís die waarheid (Johannes 17:17)!
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JESUS:  
 LUISTER NA  

SÝ STEM

Een van die vernaamste oorsake van gemeenskaplike- en persoonlike 
verval is die afwesigheid van kennis van, en vrees vir, God. Om 

God te vrees, beteken om te ontdek wie Hy sê Hy is en jou lewe in 
ooreenstemming met daardie kennis te leef — met respek, eerbied en 
vertroue op die God van alle waarheid. Om in die vrees van die Here 
te leef, is om te leef volgens sý voorskrifte, sý reëls, nie ons s’n nie. Dit 
beteken ook om te besef dat daar gevolge sal wees wanneer ons nie sy 
standaarde hoër ons eie ag nie.

In die eerste van ons drie studies oor die evangelie van Markus, 
Jesus: Ervaar Sy Aanraking, het ons geleer wat gebeur het wanneer Jesus 
mense uit alle lae van die samelewing aangeraak het — vissermanne, 
tollenaars, lammes, blindes, siekes, die wat honger was en selfs die wat 
van die duiwel besete was. In elke geval het die mense met wie Jesus in 
aanraking gekom het, òf geglo en die vrugte van hul geloof gepluk, òf 
die waarheid weerstaan en probeer om die Een wat Markus duidelik 
aan ons uitwys as die Christus (Messias), die Seun van God, die Seun 
van die mens, te probeer vernietig.



Alhoewel die aanraking van Jesus kragtig was om te genees en te 
verander, het slegs hulle wat waarlik geglo het, werklike verandering in 
hul lewens ervaar. Namate hulle hul lewens in ooreenstemming met 
die Een wat waarheid is, gebring het, het hulle nie alleen wonderwerke 
nie, maar ook ’n nuwe en beter begrip van God verkry. Daardie nuwe 
begrip was vergesel van respek, vertroue en ’n veranderde lewe.

Jesus het gesê dat die mens sal leef van elke woord wat deur die 
mond van God uitgaan (Matthéüs 4:4). Daarom is om te luister, te 
hoor en te glo verpligtend. Wanneer ons Markus 7-13 in die weke wat 
voorlê bestudeer, sal ons noukeurig waarneem, nie alleen wat Jesus 
gedoen het nie, maar ook wat Hy gesê het. Terwyl jy daarmee besig 
is, sal jy waarskynlik die vryheid en die krag, wat voortvloei uit kennis 
van die waarheid, ervaar en daarvolgens begin leef.
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 W e e k  E e n  3WEEK EEN

“Tradisie!” In die Broadway-musiekblyspel, Fiddler on the Roof, 
probeer die hoofkarakter, Tevye, sy dogters veilig deur die wisselvallige 
omstandighede van ’n veranderende wêreld stuur deur aan tradisie vas 
te hou — deur dinge te doen soos hulle nog altyd gedoen is en getrou 
te bly aan die gebruike en oortuigings van die voorgeslagte.

Het jy al ooit gesien hoe die tradisies van die mensdom mense blind 
en doof kan maak vir die waarheid, bevooroordeeld teenoor dít wat 
hulle gevange hou — terwyl hulle, as hulle net wou luister, vrygestel 
kon word van misleiding en die verwoestende gevolge daarvan?

Wat het gebeur toe die Seun van die mens gekonfronteer is deur 
die kritiek van die skrifgeleerdes en die Fariseërs, gegrond op tradisie?

Wanneer jy jou studie begin, kan jy gerus vir God vra om aan jou 
ore te gee om te hoor, om nederig te luister na die Een wat deur God 
gestuur is om jou te red van die leuen van Satan, hy wat gesê het ons 
kan soos God wees en self besluit wat goed en wat kwaad is!

WAARNEMING

Leier: Lees Markus 7:1-8 hardop en lees dan 
die INSIG-kassie op die volgende bladsy, wat 
bykomende inligting oor die skrifgeleerdes en 
Fariseërs verskaf.

Markus 7:1-8
1  En die Fariseërs 

en sommige van die 

skrifgeleerdes wat van 

Jerusalem gekom het, het 

by Hom saamgekom;

2  en toe hulle sommige 

van sy dissipels met 

onrein, dit is met 
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INSIG

Skrifgeleerdes was bekwame skrywers, 

dikwels opgelei in die Woord van God 

en daarom beskou as kenners van die 

wet en die interpretasie daarvan. Ook 

bekend as leermeesters van die wet, 

was baie skrifgeleerdes lede van die 

sekte van die Fariseërs.

Fariseër beteken “afgesonderde”. Hul 

lewens was toegewy aan die Tora, 

die eerste vyf boeke van die Bybel, 

wat deur Moses geskryf is en waarna 

dikwels as die wet verwys word. As 

gevolg van hul toewyding het hulle 

aangedring op skeiding van die sterk 

invloed van die klassieke Griekse 

kultuur. As die godsdienstige (en 

dikwels politieke) leiers van die volk, 

het hulle verantwoordelikheid aanvaar 

vir die vertolking van die toepassing 

van die wet binne die raamwerk van 

die destydse kultuur. Volgens hul 

denkwyse was gehoorsaamheid aan 

die wet die weg na God toe. Gevolglik 

het die Fariseërs leermeesters van ’n 

tweevoudige wet geword: die geskrewe 

wet en die mondelinge tradisie. 

Die mondelinge tradisie was hul 

interpretasie van die geskrewe wet.

ongewaste, hande sien 

brood eet, het hulle dit 

afgekeur.

3  Want die Fariseërs 

en al die Jode eet nie 

as hulle nie deeglik die 

hande gewas het nie, 

omdat hulle vashou aan 

die oorlewering van die 

ou mense.

4  En wanneer hulle van 

die mark kom, eet hulle 

nie as hulle nie gewas 

het nie; en baie ander 

dinge is daar wat hulle 

aangeneem het om te 

onderhou: die wassery 

van bekers en kanne en 

kopergoed en bedde.

5  Daarop stel die 

Fariseërs en die 

skrifgeleerdes Hom 

die vraag: Waarom 

wandel u dissipels nie 

ooreenkomstig die 

oorlewering van die ou 

mense nie, maar eet 
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 W e e k  E e n  5

Leier: Lees Markus 7:1-8 weer hardop deur. 
Laat die groep die volgende doen:
• Merk alle verwysings na die Fariseërs, 

skrifgeleerdes en die Jode, insluitende 
voornaamwoorde, met ’n hoofletter F.

• Merk elke verwysing na Jesus met ’n kruis:                 
       Merk alle sinonieme en voornaam-
woorde wat na Jesus Christus verwys, op 
dieselfde manier. Aangesien jy so dikwels 
verwysings na Jesus sal moet merk, mag jy 
dalk verkies om verwysings na Hom in ’n 
spesifieke kleur te merk sodat hulle op die 
bladsy uitstaan.

• Merk tradisie met ’n regop reghoek, só:  
tradisie

BESPREKING

• Bestudeer vers 1 en 2. Watter beswaar 
het die Fariseërs geopper?
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brood met ongewaste 

hande?

6  En Hy antwoord en sê 

vir hulle: Tereg het Jesaja 

oor julle, geveinsdes, 

geprofeteer soos geskrywe 

is: Hierdie volk eer My 

met die lippe, maar hulle 

hart is ver van My af.

7  Maar tevergeefs vereer 

hulle My deur leringe 

te leer wat gebooie van 

mense is.

8  Want terwyl julle 

die gebod van God 

nalaat, hou julle aan 

die oorlewering van 

mense vas: die wassery 

van kanne en bekers, en 

ander dergelike dinge 

van dieselfde aard doen 

julle baie.

Terwyl jy deur die teks lees, is dit nuttig om 
die groep die sleutelwoorde hardop te laat sê 
wanneer hulle dit merk. Sodoende sal elkeen 
seker wees dat hy of sy die betrokke woord 
merk elke keer dat dit voorkom. Sorg dat 
sinonieme woorde of -frases ook ingesluit is. 
Doen dit regdeur die studie.



• Waarom het hulle dit, volgens vers 3-4 as 
’n probleem beskou?

• Wat het die Fariseërs en die skrifgeleerdes 
volgens vers 5 aan Jesus gevra?

• Wat leer jy deur in vers 6-8 die verwysings 
na die skrifgeleerdes en die Fariseërs te 
merk?

• Wat het Jesus die Fariseërs genoem en 
waarom?

WAARNEMING

Leier: Lees Markus 7:9-13 hardop. Laat die 
groep voortgaan om die teks soos vantevore 
te merk:

• Merk alle verwysings na Jesus, insluitende 
voornaamwoorde en sinonieme.

• Begin by die woord hulle in vers 9 en 
merk alle verwysings na die Fariseërs, 
skrifgeleerdes en die Jode, insluitende 
voornaamwoorde, met ’n hoofletter F.

• Merk tradisie met ’n regop raampie: 

Markus7:9-13

9  En Hy sê vir hulle: Julle 

verstaan dit goed om die 

gebod van God opsy te sit 

en so julle oorlewering te 

onderhou.

10  Want Moses het gesê: 

Eer jou vader en jou 

moeder; en: Hy wat vader 

of moeder vloek, moet 

sekerlik sterwe.
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BESPREKING

• Hoe het Jesus, volgens vers 9, die Fariseërs 
en die skrifgeleerdes beskryf?

• In vers 10-11 kontrasteer Jesus die Woord 
van God (wat deur Moses geskryf is) met 
die tradisie van die Fariseërs. Wat het 
Moses gesê?

• Wat het Jesus volgens vers 12-13 
geïdentifiseer as die gevolg van die 
navolging van hul tradisie?

• Watter les kan ons vandag hieruit leer?

• Moet ons op grond van hierdie 
woordewisseling aanvaar dat alle tradisie 
verkeerd is? Hoe kan ons dié vraag uit 
Jesus se woorde beantwoord? (Wenk: 
Lees weer vers 9.)

11  Maar julle sê: As 

’n mens aan vader of 

moeder sê: Enige voordeel 

wat u van my mag 

geniet, is korban, dit is ’n 

offergawe—

12  dan laat julle hom 

nie meer toe om iets vir 

sy vader of sy moeder te 

doen nie.

13  So maak julle dan 

die woord van God 

kragteloos deur julle 

oorlewering wat julle 

bewaar het; en dergelike 

dinge van dieselfde aard 

doen julle baie.
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WAARNEMING

Die Fariseërs was omgekrap omdat hulle 
gesien het Jesus se dissipels eet sonder die 
gebruiklike handewas-seremonie. Sou hulle 
hierdeur besmet — geestelik onrein, bevlek  

— word? Wat het Jesus daaroor gesê?
Leier: Lees Markus 7:14-23 hardop. Laat 

die groep
• elke verwysing na luister en hoor met die 

simbool van ’n oor merk, só:     .  Ons sal 
dit dwarsdeur ons studie doen.

• ’n hartjie trek oor elke verwysing na die 
hart:           

• die woord onrein met ’n skuinsstreep merk, 
só:

BESPREKING

• Waarom het Jesus aan die skare gesê: 
“Luister almal na My”? Wat wou Hy aan 
hulle verduidelik?

Markus7:14-23

14  En Hy het die hele 

skare na Hom geroep 

en vir hulle gesê: Luister 

almal na My en verstaan.

15  Daar is niks wat van 

buite af in die mens 

ingaan wat hom onrein 

kan maak nie; maar 

die dinge wat van hom 

uitgaan, dít is die dinge 

wat die mens onrein 

maak.

16  As iemand ore het om 

te hoor, laat hom hoor!

17  En toe Hy van die 

skare af in ’n huis gekom 

het, vra sy dissipels Hom 

oor die gelykenis.

18  En Hy sê vir hulle: 

Is julle ook so sonder 

verstand? Begryp julle nie 

dat alles wat van buite af 

in die mens ingaan, hom 

nie onrein kan maak nie,
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• Wat leer jy uit die merk van die woord 
onrein?

• Watter dade word in vers 21-22 genoem? 
Waar ontstaan hulle en watter gevolge 
het hulle?

19  omdat dit nie ingaan 

in sy hart nie, maar in 

die maag, en dit gaan in 

die heimlikheid uit en 

maak al die voedsel rein?

20  En Hy sê: Wat uit 

die mens uitgaan, dit 

maak die mens onrein.

21  Want van binne, uit 

die hart van die mense, 

kom die slegte gedagtes, 

egbreuk, hoerery, 

moord,

22  diewery, hebsug, 

boosheid, bedrog, 

losbandigheid, afguns, 

lastering, hoogmoed, 

dwaasheid.

23  Al hierdie booshede 

kom van binne uit en 

maak die mens onrein.

 W e e k  E e n  9



• Volgens die Joodse beskouing is die 
verstand en die hart sinoniem. Die hart is 
soos die bevel- of beheersentrum van ’n 
mens. Wanneer jy dus na die dade kyk 
wat in vers 21-23 genoem word, watter 
stap(pe) sou ’n individu moes volg om 
nié hierdie “slegte dinge” te doen nie?

WAARNEMING

Leier: Lees Markus 7:24-30 hardop en laat 
die groep die volgende doen:

• Merk alle verwysings na Jesus, insluitende 
voornaamwoorde.

• Merk elke verwysing na die vrou met ’n 
groot V.

• Trek ’n oor oor die woord hoor elke keer as 
dit genoem word: 

• Merk verwysings na duiwels en onrein 

geeste met ’n hooivurk, só:

BESPREKING

• Watter insig in Jesus se lewe verkry jy uit 
vers 24?
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Markus 7:24-30

24  En Hy het opgestaan 

en daarvandaan na die 

gebied van Tirus en Sidon 

vertrek. En toe Hy in die 

huis gegaan het, wou Hy 

nie dat iemand dit sou 

weet nie; maar Hy kon 

nie verborge bly nie.

25  Want ’n vrou wie se 

dogtertjie ’n onreine gees 

gehad het, het van Hom 

gehoor en gekom en voor 

sy voete neergeval.

26  En sy was ’n Griekse 

vrou, ’n Siro-Feniciese van 

geboorte, en sy het Hom 

gevra om die duiwel uit 
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• Wat het jy omtrent hierdie vrou geleer? 
Watter sleutel-besonderhede word deur 
die teks verskaf?

• Waarom dink jy het sy Jesus met haar 
versoek genader?

• Hoe het Jesus aanvanklik teenoor haar 
gereageer? Waarom dink jy het Hy dit 
gesê?

• Wat het die vrou daarop geantwoord? 
Wat het daarna gebeur?

• Watter waarhede omtrent Jesus het jy tot 
dusver uit sy woorde, soos opgeteken in 
Markus 7, geleer? Hoe kan jy jou lewe in 
ooreenstemming met hierdie waarhede 
bring?

haar dogter uit te dryf.

27  Maar Jesus sê vir 

haar: Laat eers die 

kinders versadig word; 

want dit is nie mooi 

om die brood van die 

kinders te neem en vir 

die hondjies te gooi nie.

28  En sy antwoord en sê 

vir Hom: Ja, Here, maar 

die hondjies eet darem 

onder die tafel van die 

kinders se krummels.

29  En Hy sê vir haar: 

Ter wille van hierdie 

woord kan jy gaan; die 

duiwel het uit jou dogter 

uitgevaar.

30  En toe sy huis toe 

gaan, vind sy dat die 

duiwel uitgevaar het en 

dat haar dogter op die 

bed lê.

.
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Markus 7:31-37

31  En Hy het weer uit die 

gebied van Tirus en Sidon 

vertrek en na die see van 

Galiléa gegaan, deur die 

gebied van Dekápolis.

32  Toe bring hulle na 

Hom ’n dowe wat swaar 

praat, en smeek Hom om 

hom die hande op te lê.

33  En Hy neem hom 

opsy, weg van die skare, 

en steek sy vingers in sy 

ore, en spuug en raak sy 

tong aan;

34  en nadat Hy opgekyk 

het na die hemel, sug Hy 

en sê aan hom: Éffata, dit 

is: Gaan oop!

35  En dadelik het sy ore 

oopgegaan en die band 

van sy tong losgeraak, en 

hy het reg gepraat.

36  En Hy het hulle beveel 

om dit aan niemand te sê 

nie; maar hoe meer Hy 

WAARNEMING

Leier: Lees Markus 7:31-37 en laat die groep
• elke verwysing na Jesus, insluitende voor-

naamwoorde, soos vantevore merk.
• doof met ’n oor en ’n skuinsstreep merk, só:

BESPREKING

• Hoe word die man in vers 32 beskryf?

• Hoe het die man by Jesus uitgekom?

• Beskryf kortliks wat Jesus aan die dowe 
man gedoen het.ierdie is die eerste keer in 
die evangelie van Markus waarin melding 
gemaak word van Jesus se genesing van ’n 
dowe wat ook ’n spraakgebrek gehad het. 
Terwyl jy daaroor dink: Hoe kon Jesus se 
optrede, soos in vers 33 beskryf word, die 
dowe man help, gesien in die lig van sy 
ongelukkige omstandighede?
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hulle dit beveel, hoe meer 

hulle dit verkondig.

37  En hulle was uitermate 

verslae en het gesê: Hy 

het alles goed gedoen: die 

dowes laat Hy hoor en 

die stommes praat.

• Watter insig bied dit jou in Jesus se 
genesings? Het Hy elke keer op dieselfde 
manier te werk gegaan?

• Wat het die mense wat hierdie 
wonderwerk gesien het, van Jesus gedink?

• Is dit nie vir jou wonderlik om die stories 
te hoor van mense wat in verskillende 
omstandighede en op verskillende 
maniere deur Jesus gehelp is, of wat 
verander is op grond van wat hulle gehoor 
het nie? Watter uitwerking het hierdie 
getuienisse op jou lewe — en die lewens 
van ander?
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SAMEVATTING

Honderde jare voordat Jesus die Fariseërs gekonfronteer het, het die 
profeet Jesaja God se volk daarvan beskuldig dat hulle tradisie bo die 
waarheid stel. “Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en 
My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat 
hulle vrees vir My ’n aangeleerde mensegebod is ...” (Jesaja 29:13). In 
plaas daarvan om na die waarheid te luister en daarvolgens te leef, het 
hulle mense-beginsels onderrig asof hulle leerstellings van God was. 
Sodoende het hulle God se Woord — die suiwer waarheid — verruil vir 
die woorde van mense.

Dít is die gedeelte wat deur Jesus aangehaal is toe Hy en sy dissipels 
deur die Fariseërs aangespreek is omdat hulle nagelaat het om hul 
hande voor ete te was. In Markus 7:4 is die Griekse woord wat as “was” 
vertaal word, letterlik “doop”. Die Fariseërs het volgens tradisie alles 
gedoop — liggame, bekers, potte en houers — en die artikels daardeur 
“geheilig”. Sommige manuskripte het selfs meubels ingesluit! “’n Rein 
liggaam is die die naaste aan ’n rein hart” was seker die die slagspreuk 
van hierdie Joodse sekte. Hul obsessie met rituele reinheid het egter 
veroorsaak dat die Fariseërs die waarheid misgekyk het. Dit het nie saak 
gemaak hoe rein hul liggame was nie, omdat hulle harte onrein was 
voor die Here. Net soos in die geval van hul voorvaders in die tyd van 
Jesaja, was hulle harte ver van God af. Onbesnede. Verhard.

Woorde, geloofstelsels en tradisies vorm ons tot wie ons is — maar 
gestel ons luister na die verkeerde woorde? Aanvaarde geloofstelsels wat 
nie waar is nie? As ons van geslag tot geslag vashou aan tradisies wat 
teen die Woord van God indruis?
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Wat dan? Dit is alles ydelheid! Leeg! Waardeloos.
Is dit moontlik dat ons so besig is met die lewe en met die kerk dat 

ons nie tyd afstaan om alleen met God te wees en Hom deur sy Woord 
tot ons harte te hoor spreek nie? 

Of, selfs al sou ons nie fisies doof wees soos die man wat deur Jesus 
genees is nie, is ons dalk geestelik doof en nie in staat om die waarheid 
te praat nie? Is dit moontlik dat die oorverdowende geraas van die lewe 
dit vir ons onmoontlik maak om die sagte stem van God te hoor?

Is ons dalk mislei omdat ons so baie van die wêreld en so min van 
God se Woord hoor? 

Of kan dit wees dat ons godsdienstige tradisies ons weggehou het 
van ’n ware verhouding met ons God? Het ons dinge bygevoeg of 
weggelaat van wat die Bybel ons oor die navolging van ons tradisies 
leer?

Wat het God tot jou gespreek terwyl jy na Markus 7 geluister en 
vir Jesus dopgehou het?

“As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor! (Markus 7:16).


