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Kan jy onthou van ’n keer toe jy ’n goeie ding gedoen 
het EN toe sleg behandel is daaroor? Vertel vir 
mekaar daardie storie. 

Om te weet wat reg is, is soms moeilik.  
Om die regte ding te doen is soms moeiliker. 

Wanneer ons dan sleg behandel word oor die keuse 
wat ons gemaak of die aksie wat ons uitgevoer het,  
maak dit, dit die moeilikste om WEER so te maak.

Dit voel soms of daar ’n geveg / stryd  is tussen die 
mense wat goeie goed wil doen en die mense wat slegte 
goed wil doen. 

Dit lyk ook soms of die slegte, die goeie wen. 

Petrus herinner ons dat Jesus doodgemaak is, maar dat 
God Hom lewendig gemaak het. So het Jesus finaal die 
geveg/ stryd gewen teen die slegte en die dood.  

Ons kan daarom aan Jesus vashou. Ons kan vashou 
aan Sy oorwinning. Ons kan aanhou goed doen - want 
ons weet Jesus het gewen.

Tydens lockdown is daar baie mense wat dink 
hulle word sleg behandel. 

Dalk kan hulle nie werk of ’n inkomste verdien nie. 

Baie mense voel moedeloos. 

Wat kan jy / julle doen om mense te help? 
Wat kan julle doen om mense te help om minder 
moedeloos te voel? 

Hoe kan ons aanhou om goed te doen?  

God se kinders is mense wat goed doen. 

God hou daarvan as Sy kinders reg optree. 

MAAR deur die geskiedenis het kinders van God 
besef dat mense nie altyd positief reageer 
wanneer hulle die regte ding doen nie. 

Petrus herinner die kinders van God in Turkye dat 
Jesus ook sleg behandel is deur somige mense. 

Dit kan ons help om te onthou dat Jesus 
aangehou het om goed te doen selfs aan die 
mense wat Hom sleg behandel het.



   

   

     


