
kragtelose christenskap

jaco van rooyen



Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra Hom toe: “Waarom 
handel u dissipels nie volgens die oorgelewerde gebruik van die 
voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande?” Hy antwoord 
hulle: “Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is 
skynheiliges, soos daar geskrywe staan: “Hierdie volk eer My 
met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks 
dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as 
gebooie van God voor te hou nie. “Julle laat die gebod van God 
los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas.”



9Hy het verder vir hulle gesê: “Julle verstaan die kuns goed om die 
gebod van God opsy te skuiwe en julle oorgelewerde gebruike in 
stand te hou. Moses het gesê: ‘Eer jou vader en jou moeder’ en: 
‘Wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak 
word.’
Maar julle sê: ‘Iemand kan vir sy pa of sy ma sê: Enige gawe wat u 
van my sou kon kry, is korban,’ dit wil sê: 'n offergawe vir God. 
En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te 
doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle 
oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer 
het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen.” 

Mark 7:5-13



Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie 
deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur 
die kragtige werking van die Gees. 1 Kor 2:4



Ontdek die krag

• Woord

• Woord + Gemeenskap

• Woord + Gemeenskap + Geloof = Krag

• Heb 4:2

• 1 Kor 2:14



Wandel in die krag

• Tradisie –wat is joune ?

• “Oorgelewer” – wat lewer jy oor?

• 2 Kor 3:17

• Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees (nie
tradisie nie) lei ons tot vryheid in Christus.


