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Het jy al jou horlosie, beursie of sleutel 
gesoek as jy oppad werk of skool toe was? 
Kan jy van ’n keer vertel toe jy iets wat vir 
jou baie spesiaal is verloor het? 
Hoe het jy gevoel in die tyd wat jy gedink 
het dit is weg (terwyl jy daarna gesoek 
het)?  
Hoe jy gevoel toe jy dit gekry het?

Mens kan mak l i k d i n k hoe b l y d i e 
skaapwagter was wat daardie een verlore 
skaap weer vind of selfs die vrou wat haar 
muntstuk terugkry. 

Wat probeer die verhale vir ons oor Jesus sê? 

Mens sou kon sê dat Jesus met ons werk soos 
die skaapwagter en die vrou in beide hierdie 
stories werk met dit wat vir hulle kosbaar is. 

Wat beteken dit vir ons? 

Dit is lekker om te weet dat God ons nooit los nie. 
Hy sal ons altyd opsoek, al kies ons om soms van 
Hom af weg te loop. 

Kan julle dink aan vriende met wie jy lanklaas tyd 
spandeer het? Dalk vriende wat in julle kerk of 
kleingroep was wat julle lanklaas gesien het. 

Doen moeite om hierdie week daardie vriend of 
vriende te gaan opsoek. Deel met hulle hierdie 
boodskap waaroor ons so dankbaar is.  

God het ons lief. God los ons nooit nie - Hy sal 
altyd na ons soek.

Ons lees hier twee van drie gelykenisse wat 
dieselfde tema het. Iemand wat na iets gaan 
soek wat vir hulle kosbaar is en hulle reaksie 
wanneer hulle dit terugkry. 

Die rede waarom Jesus hierdie stories vertel 
sien ons in die eerste verse van die 
hoofstuk.  

Mens sien ’n verskil in reaksie op die 
boodskap van Jesus (ook Sy optrede / 
gedrag) tussen die fariseërs, skrifgeleerdes 
en tollenaars, sondaars.



   

   

     


