
VERMEERDER 3 - KRAG VAN VRYGEWIGHEID EK SAL SING 
 

GAAN VANDAG  - Matteus 14:13-23 (AOV) STREET SHOWER   -    10, EERSTE VRUG, VRYGEWIGHEID. 
 

Na dood van Johannes die DOPER - HERODES se DOGTER: NEEF en MEDEWERKER 
 

Matteus 14:12-13 (AOV) 
En sy dissipels het gekom en sy liggaam weggeneem en dit begrawe; en hulle het gegaan en dit aan 
Jesus vertel. En toe Jesus dit hoor, het Hy daarvandaan in 'n skuit vertrek na 'n verlate plek alleen. En die 
skare het dit gehoor en Hom van die stede af te voet gevolg. (ROU) 
 

Matteus 14:14-21 (AOV) 
EN toe Jesus uitgaan, het Hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en Hy het hulle siekes 
gesond gemaak.15En toe dit aand geword het, kom sy dissipels na Hom en sê: Die plek is verlate, en dit is 
al oor die tyd; stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop.16Maar 
Jesus sê vir hulle: Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee julle vir hulle iets om te eet.17Maar hulle antwoord 
Hom: Ons het hier net vyf brode en twee visse. 
18En Hy sê: Bring dit hier vir My. 
19Toe gee Hy die skare bevel om op die gras te gaan sit; en Hy neem die vyf brode en die twee visse, kyk 
op na die hemel en dank; en nadat Hy die brode gebreek het, gee Hy dit aan die dissipels en die dissipels 
aan die skare.20En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke 
opgetel, twaalf mandjies vol.21En dit was omtrent vyfduisend manne wat geëet het, buiten die vroue en 
kinders. (INNIG JAMMER / VRYGEWIG/ ROU) 
 

Matteus 14:22-23 (AOV) 
22EN Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, 
terwyl Hy die skare wegstuur.23En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die 
eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen. 
Vers 24 - See was rof, Jesus na hulle toe gestap op die see. Hou goeie moed, dit is ek (spook). 
 
 

JESUS WAS VRYGEWIG -DIS WIE HY IS, DIS NATUURLIK! 
 

 

Jesus het Sy hart gegee / Sy tyd gegee / Sy geloof gegee / Sy lewe gegee  
 

Titus 2:14 (NLV) 
Hy het sy lewe vir ons gegee om ons los te koop van alles wat voor God verkeerd is, en om ons te reinig 
van alle sonde sodat ons sy volk kan wees wat net aan Hom behoort, entoesiasties om die goeie te doen. 
 

ALLES GOED KOM VAN GOD AF 

Jakobus 1:17 (AOV) 
Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie 
daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. 
 

“JY KAN GEE SONDER OM LIEF TE HÊ, MAAR JY KAN NIE LIEFHÊ SONDER GEE NIE.” 
 
 

VRYGEWIGHEID IS LIEFDE IN AKSIE 
 

DAAR HET 12 MANDJIES OORGEBLY. ELKE STAM / ELKE DISSIPEL 
Nie VRYGEWIGHEID probleem nie, maar LIEFDE probleem. 
 

Hoekom is die Here so gefokus op VRYGEWIGHEID? 
 
1. EK IS DIE MEESTE SOOS MY VADER AS EK VRYGEWIG IS. 
 
Spreuke 21:25-26 (AOV) 
Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk; die hele dag deur 
word daar dringend begeer, maar die regverdige gee en hou nie terug nie. 
 
 



2. EK WYS MY GELOOF 
 

NET NA JESUS BERG WAS - OP SEE GAAN STAP - MOENIE BESORGD WEES NIE! 
 

2 Corinthians 9:13-15 (TPT) 
For as your extremely generous offering meets the approval of those in Jerusalem, it will cause them to 
give glory to God—all because of your loyal support and allegiance to the gospel of Christ, as well as your 
generous-hearted partnership with them toward those in need. 14Because of this extraordinary grace, 
which God has lavished on you, they will affectionately remember you in their prayers. 15Praise God for his 
astonishing gift, which is far too great for words!  
 

Suinigheid is ongeloof. Geloof wortel van vrygewigheid. 
God is so gelowig in ons dat Hy gee! 
GELOOF SIEN VANUIT HEMEL - Geloof stel God tevrede. 
Deur vrygewig te wees, is manier hoe ons vertroue groei, bou ons geloof 
 
 

3. EK MAAK MYSELF BESKIKBAAR AS ‘N KANAAL VIR OORVLOED 
 

DISSIPELS UITDEEL - DEEL VAN WONDERWERK! 
 
Proverbs 22:9 (Amp) 
He who is generous will be blessed, for he gives some of his food to the poor. 
 

Lewensstyl en filosofie van vrygewigheid. Is ek vrygewig met TYD, VRIENDSKAPPE, PRAISE 
 

Spreuke 11:23-25 (AOV) 
Die begeerte van die regverdiges is net ten goede, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van 
toorn. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy 
gebrek. Die siel wat seën, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf. 
Proverbs 11:23-25 (Messagge) 
The desires of good people lead straight to the best, but wicked ambition ends in angry frustration. The 
world of the generous gets larger and larger; the world of the stingy gets smaller and smaller. The one who 
blesses others is abundantly blessed; those who help others are helped. 
 

Vrygewigheid maak jou lewe, jou impak, jou geleenthede groter. 
 

Skrif is nie idees nie, dis waarheid. 
 
 
a. Ons kry meer invloed.  
 

DINK AAN DISSIPELS WAT UITGEDEEL HET, HULLE HET INVLOED 
 

Invloed kom deurdat ons gee. 
Roem is nie dieselfde nie. Roem gaan oor jou, INVLOED gaan oor doel! 
TYD? KOFFIE BUDDY - WAT HET JY OM TE BIED? 
 

Wie is die gelukkigste mense wat jy ken? Dink bietjie... Is dit dalk mense wat vrygewig is?..... 
 
Lukas 6:36-38 (AOV) GAAN OOR HART 
36Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. 37En julle moet nie oordeel nie, dan 
sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel 
word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. 38Gee, en aan julle sal gegee word.  
'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met 
dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. 
 
 
 
 



b. IMPAK OP TOEKOMS: Watter saad is in die grond vir môre? 
 
DIE VERMEERDERING VAN BROOD, MATT 14 = STORIES LATER 
 
Die vrug wat jy vandag eet, is van wat jy in die verlede gesaai het. 
Hoe lyk jou seisoen oor 5 jaar, wat jy vandag saai. 
 
 

Gee sit teiken op jou rig 
 
Psalm 112:1-9 (AOV) 
1HALLELUJA! Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie 
het. 2Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; die geslag van die opregtes sal geseën word. 
3Oorvloed en rykdom is in sy huis; en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. 
4Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis: genadig en barmhartig en regverdig. 
5Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg. 
6Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. 
TPT (5-6) 
Life is good for the one who is generous and charitable, conducting affairs with honesty and 
truth.Their circumstances will never shake them and others will never forget their example. 
7Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. 
8Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teëstanders neersien. 
9Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; sy horing 
word verhoog in eer. 
 
Meer geseënd om te gee as ontvang. 
Ons wil God definieer deur wat ons ontvang, i.p.v. ONSSELF ontdek deur wie HY IS! 
 

OM JESUS LIEF TE HÊ EN VRYGEWIG IS OM TEN VOLLE TE AANBID? 
 

VRYGEWIGHEID VERANDER JOU HART, DAN JOU PASSIE, DAN JOU VRUG V LEWE 
 
GUNS OP MY LEWE, SIEN DIT RAAK! GEROEP LEWE VANUIT GUNS. 
 
Matt14 - JESUS, WIL VIR JOU BROOD GEE, VAN EWIGE OORVLOED, UITDEEL. 
12 MANDJIES OORGEBLY - DAAR SAL GENOEG WEES. 
KRAG WAS NIE NET IN VOORSIENING NIE, OOK IN GENESING EN LIEFDE  
 
 
VRAE: 
 
1. Wat keer my om vrygewig te leef?  el, hoe anders sal my gemeenskap lyk? 
2. Waar is die eerste area in my lewe waar ek gaan waag om meer vrygewig te wees? 
3. As ons as gelowiges vrygewig is soos Jesus vrygewig vir die mens is, wat sal anders wees in my 

omgewing, buurt, gemeenskap? (Prakties) 
4. Wat is die eerste treë? 


