
    

 

VRAE VIR DIE WEEK SE  
BYBELSTUDIE AS GESIN  

Luk 22:39-53 
VAN VREES NA VREDE  

Het die onlangse nuus jou ontstel? Het jy al erge vrees beleef? 

 39 Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan, en 
sy dissipels het hom gevolg. 40 Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir hulle: 
”Bid dat julle nie in versoeking kom nie”. 41 Hy het Hom toe van hulle afgeson-
der omtrent so ver as `n mens met `n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en 
gebid: 42 ”Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat 
nogtans nie my wil nie maar U wil geskied!” 43 `n Engel uit die hemel het aan 
Hom verskyn en Hom versterk. 44 Hy het in doodsangs geraak en het nog 
ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. 
45 Toe Hy van die gebed opstaan en by die dissipels kom, kry Hy hulle aan 
die slaap, uitgeput van droefheid. 46 Hy sê toe vir hulle: “Waarom slaap julle? 
Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie.” 47 Terwyl Jesus nog 
praat, kom `n klomp mense daar aan. Die een wat Judas genoem is, een van 
die twaalf, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om Hom te soen. 48 
Maar Jesus sê vir hom: “Judas, veraai jy die Seun van die mens met `n soen?” 
49Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle: “Here, 
moet ons hulle met die swaard aanval?” 50 Een van hulle slaan toe na die 
slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. 51 Maar Jesus sê: “Hou op 
daarmee!” Daarna het Hy die oor aangeraak en hom genees. 52 Toe sê Jesus 
vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat 
teen hom opgetrek het: “Trek julle met swaarde en stokke uit soos teen `n 
rower? 53 Dag vir dag was Ek saam met julle in die temple, en julle het nie `n 
hand uitgesteek om My te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere mag-

te daar is, het julle julle kans.” 

 

Baie dankie Here, dat ons altyd weet in enige situasie dat ons net moet 

bid en U is by ons om ons deur die situasie te help. 

Maandag 

1. Waaroor gaan die les? 

2. Wie is die hoofkarakter hier? 

3. Wat het Jesus vir Judas gesê? 

4. Wat het sy dissipels gedoen? 

 

Dinsdag 

1. Na watter plek het Jesus en die dissipels gegaan? 

2. Hoekom het daar `n engel aan Jesus verskyn? 

3. Hoekom was Jesus bang? 

4. Wat het Jesus gedoen? 

 

Woensdag 

1. Dink jy Jesus het as mens angs anders beleef as ons? 

2. Waaroor was jy al angstig? 

3. Wat moet ons doen as ons bang is? 

4. Wat se emosies ervaar mens as jy bang is? 

 

Donderdag 

1. Wat het met die hoëpriester se slaaf gebeur? 

2. Wat het Jesus gesê en gedoen? 

3. Watter rol het Jesus se dissipels gespeel tydens sy angs? 

4. Wie het Jesus veloën en op watter manier? 
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