
Wat is blydskap?

“Wat maak my bly”? 

“Hoe vind ek blydskap?”,

“Hoe hou ek vas aan my blydskap?”



So wat maak jou bly?























Wat sê die skrif van blydskap?



Fil 4:4-6
4 Verbly julle altyd in die Meester; ek herhaal: Verbly julle! 5 Laat julle vriendelikheid
aan alle mense bekend word. Die Meester is naby. 6 Wees oor niks besorg nie, maar laat 
julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by Elohiem.

Is ons vreugde alleen afhanklik van eksterne faktore, en laat ons toe dat ons omstandighede ons beheer?  

Paulus leer ons dat ons vreugde en sterkte nie van die wêreld en ons besittinge kom nie, maar van Yaheweh. En

om tevrede in alle omstandighede te wees, moet Yahweh ons bron van blydskap en krag wees. As Yahweh in 

ons lewens is, hoef ons oor niks besorg of bekommerd te wees nie.

Fil 4:11-13
11 Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die 
omstandighede waarin ek is.  12 Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed 
te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om 
honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. 13 Ek is tot alles in staat deur 
die Messias wat my krag gee.



Pred 2:26
26 Want aan 'n mens wat aanvaarbaar is voor sy aangesig, gee Hy wysheid en 
kennis en vreugde, maar aan die sondaar lê Hy die taak op om bymekaar te 

maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat aanvaarbaar is voor die 

aangesig van Elohiem. Ook dit is tevergeefs en 'n gejaag na wind

Die skrif is duidelik oor vreugde en blymoedigheid: As Yahweh nie in dit is nie mors jy jou tyd. Maak nie

saak hoeveel materiale dinge jy versamel op aarde, op die ou end maak dit jou nie bly nie. Ware blydskap

kom van die kennis van Yahweh, wat die een seën wat lewe volgens Sy verordeninge. 

Teh 19:8
8 (9) Die bevele van Yahweh is reg: hulle verbly die hart; die gebod van 

Yahweh is suiwer: dit verlig die oë.
Ondanks wat baie mense glo, is dit nie boring, of “lame” of moeilik om reëls te volg nie. Inteendeel, om 

Yahweh se maatreëls te volg bring vir ons blydskap en wysheid, wat ons lewens verryk. Die wette en

verordeninge van Yahweh maak ons suiwer en lig, sodat ons met vreugde elke dag Yahweh kan dien.



Teh 37:4
4 en verlustig jou in Yahweh; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart
Die Psalm skrywer gee vir ons raad oor hoe om ware blydskap te bekom. Dat dit verkry word deur jou in 

Yahweh te verlustig, om vir Hom te lewe met jou hele wese. As jou strewe na blydskap nie soos jou strewe

na Yahweh is nie, is dit tervergeefs!

Teh 16:8-9, 11
8 Ek stel Yahweh voortdurend voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek 
nie wankel nie. 9 Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in 

veiligheid woon; 11 U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging 
van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.
Die skrif belowe nie dat die pad van geregtigheid en blydskap maklik sal wees nie. Inteendeel, dit sal vol 

beproeving en lyding wees omdat ons vir Yahweh volg. Nietemin, ons kan gerus wees dat Yahweh altyd met 

ons is, altyd saam met ons die pad stap. Selfs al kan ons nie ‘n situasie beheer of verstaan nie, kan ons nog

steeds bly wees en juig, wetende dat ons is veilig in die aangesig van Yahweh solank ons Hom volg en Sy 

naam aanroep. 



1 Pet 4:13
13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van die Messias, moet julle 
bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy grootheid met blydskap kan 

jubel.
Geen pyn, swaarkry of “donker gat” kan groter wees as die vreugde en blydskap wat ons het in die 

opstanding en koms van Yashua nie. Hy het vir ons rede gegee om elke dag bly te wees, om te jubel in die 

lewe wat Yahweh in ons blaas.

Gal 5:22
22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Blydskap is ‘n karaktereinskap wat deur die Gees van Yahweh in ons verwek word. Dit beteken om ware 

blydskap te ken, moet ons Yahweh ken, Sy gees moet in ons woon en elke dag deur ons optrede, werke en

denke uitgedra word. Dit moet gekweek word, selfs in die moeilike en swaar tye, binne in ons.



Teh 16:11
11 U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u 

aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.
Ware blydskap wat van Yahweh kom is volkome, ewig en skoon. Geen ander vreugde kan ons vul en versadig soos

die vreugde van Yahweh nie.

Jak 1:2-3
2 Ag dit louter vreugde, my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val, 

3 omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.
Wanneer die lewe vir ons moeilik raak en ons moeilike besluite het, wanneer ons desperaat raak en wil opgee, 

moet ons kies om die beste uit ‘n situasie te maak deur die krag van Yahweh. Wanneer ons dit doen maak ons ‘n 

pad van vreudge oop in die midde van die storm, waar die uitweg ‘n dieper en sterker geloof en hoop in Yahweh 

teweegbring.



Rom 15:13
13 En mag die Elohiem van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede 

deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die 

Afgesonderde Gees!
Yahweh gee vir ons hoop, hy vul ons met ALLE blydskap, volkome blydskap, VREDE en oorvloed – deur

geloof in hom, en deur die krag van Sy afgesonderde Gees. Vir Yahweh is NIKS onmoontlik nie.


