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Lukas 6:17-26 
 
 
 
 

 
 
 

wat wil jy vandag bereik? 
Die evangelie gaan nie net oor hoe om in die hemel te kom nie – dit gaan ook 

oor hoe ons nou op aarde moet leef. Om te erken dat jy van die Here afhanklik 
is, dat jy niks op jou eie kan doen nie, beteken nie dat jy onbruikbaar is nie. 

Jy kan ook vandag gesels oor die voorspoedsteologie wat verkeerdelik leer dat 
indien jy ryk is, God besig is om jou te seën. Om ryk te wees maak dit juis 

moeiliker om te onthou dat jy eintlik van God afhanklik is. 
Die geloofseise van Lukas 6:17-26 is nie maklik nie – maar wanneer ons hieraan 

gehoorsaam is, verander ons die wêreld. 
 
 

ons storie: ysbreker (hier en nou) 
 

Wat dink julle is die grootste verskil tussen ’n Jesusvolgeling en 
iemand wat nie vir Jesus volg nie? 

 

Het jy al ooit ’n plan gemaak en toe werk dit nie uit soos wat jy 
dit beplan het nie, maar hoe dit toe uitwerk is toe heeltemal beter 

as wat jy beplan het? 
 

Het jy al ooit ervaar dat Jesus jou seën? 
Hoe weet jy dat Hy jou geseën het? Waaraan meet jy sy seën? 

 
 
 
 

 
 

As daar tyd is, kan elkeen dit daarna weer op sy/haar eie tyd lees. 

 
Lees Psalm 1:1-3 
Dink hieroor na: 

Waar of wanneer het jy hierdie week die Here 
in die skool beleef? 

 
 
 
 

 
 

word stil 

Give Away Your Life 
24 But it’s trouble ahead if you think you have it made. 
What you have is all you’ll ever get. 
25 And it’s trouble ahead if you’re satisfied with yourself. 
Your self will not satisfy you for long. 
And it’s trouble ahead if you think life’s all fun and games. 
There’s suffering to be met, and you’re going to meet it. 
26 “There’s trouble ahead when you live only for the approval of others, saying what 
flatters them, doing what indulges them. Popularity contests are not truth 
contests—look how many scoundrel preachers were approved by your 
ancestors! Your task is to be true, not popular. 

Ter wille van gemeentes 
wat gewoond is aan die ritme 

van Kontak-kategese, 
plaas ons in hakies 

hoe dit in daardie raamwerk inpas. 

 
Besef egter asb. dat NOUS weggestap het van 

Kontak-kategese. NOUS se kategese-model is steeds gebaseer op 
Groome se model, maar ons het dit verder ontwikkel sodat dit makliker in 

gemeentes toegepas kan word. 
 

Gemeentes is welkom om lede 

van die NOUS span te nooi 

om opleiding rondom hierdie metodiek 

te kom aanbied. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het. 
Of enige vrae wat jy nou het. 

Die mense wat na Jesus kom luister het, was Jode en nie-Jode 
(mense wat God glad nie geken het nie). Wat dink julle wil die 
Lukas-storie ons hieroor leer? 

Dink julle Jesus hou nie van ryk mense nie? Mag ’n 
Jesusvolgeling ‘ryk’ wees? Wat probeer Jesus hier vir ons leer 
oor rykdom en armoede? 

Jesus se waardes is anders as die wêreld se waardes. Maak ’n 
lys van Jesus se waardes en sê dan hoe die wêreld daarvan 
verskil. (bv. hoe het Jesus oor besittings gedink en hoe dink die 
wêreld daaroor?) 

 
Soms maak mense stellings soos: “Dit gaan goed met ons. Ons 
het meer as wat ons nodig het. Die Here seën ons regtig”. Is hoe 
goed dit met my gaan regtig ’n aanduiding van hoe gelukkig God 
met my is? As dit met my sleg gaan, beteken dit dan dat God 
ongelukkig is met my? 

Hoe weet ek dat die Here my seën? Kan die Here my ook seën 
deur dinge wat ek dalk as sleg ervaar, maar wat dan uiteindelik ’n 
seëning is? 

Armoede gaan hier oor meer as net dit wat jy fisies besit. Iemand 
wat ‘arm van gees’ is, is iemand wat besef dat s/hy niks uit 
hom/haarself kan doen nie. Hoe verskil dit van iemand met ’n 
swak selfbeeld of selfhaat? 

 
E. Stanley Jones was ’n groot sendeling en skrywer. Iemand het 
eendag vir hom gevra wat hy van hierdie gedeelte in die Bybel 
dink. Dit was sy antwoord: 

“At first sight, you felt they turned everything upside down. At 
second sight, you understand that they turn everything right side 
up. The first time you read them they are impossible. The second 
time you read them, nothing else is possible. 

 
Dink julle dit is moontlik om hierdie waardes van Jesus te leef? 

 

 
 
 

 
Hoe ons nuut, dink, doen en leef 

in die wêreld rondom ons. Verder en Voor 
 

Dit wat Jesus ons hier leer, gaan nie oor hoe ons in die hemel kan kom nie, 
maar oor hoe ons nou, hier op aarde, as Jesusvolgelinge moet leef. “It’s not 
just a pie in die sky when we die”. Hoe dink jy wil Jesus hê moet jy nou 
‘anders’ leef? Watter gedrag moet jy verander?  Hoe moet ’n Jesusvolgeling 
lyk en optree en praat? 
Die Message sê “Your task is to be true, not popular.” Wat dink jy gaan jy van 
nou af anders moet doen wat jou dalk onpopulêr mag maak? 

 
 
 
 
 

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan 

bid? 

Onthou julle nog die ABC van gebed? 
Aanbidding 

“Here, ek aanbid U, want...” 
Belydenis 

“Here, vergewe my vir...” 
Voorbidding 

“Ek bid vandag vir...” 
Danksegging 
“Dankie, vir...” 

Eie behoeftes en toewyding 
“Here, help my om...” 

 
As julle groep na die erediens bymekaarkom 
waarin die teks hanteer is 

 
Noem enige iets uit die prediking wat jou 
geraak het of wat jy nie verstaan nie. 

 
Wat dink julle was die hoofgedagte? 
Kan julle dit in een sin opsom? 


