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Wannner mens ’n nuwe speletjie / bordspeletjie 
wil speel moet mens eers tyd neem die reëls 
van die spel te lees of te leer. 

 Wanneer laas het jy / julle geleer om ’n nuwe 
speletjie te speel? 

Wat is vir jou die lekkerste deel van ’n nuwe 
spel / speletjie? 

Dit help gewoonlik as daar iemand is wat die 
reëls van die spel ken om mens te help.

Jesus verduidelik dat om Hom te volg nie moeilik 
is nie. 

Lees gerus ook hierdie vertaling van Matt 11.  

28-30“Are you tired? Worn out? Burned out on 
religion? Come to me. Get away with me and 
you’ll recover your life. I’ll show you how to take 
a real rest. Walk with me and work with me—
watch how I do it. Learn the unforced rhythms of 
grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on 
you. Keep company with me and you’ll learn to 
live freely and lightly.”

Met Jesus se verskyning (se geboorte en 
bediening) het God die reëls van die geloofspel 
verander. 

God het Jesus gestuur om Sy wil verder aan 
mense te openbaar. 

Van die godsdienstige leiers was oortuig dat hulle 
verstaan het hoe God se reëls werk en het 
daarom baie tyd spandeer om mense daarop te 
wys en seker te maak dat hulle by daardie reëls 
hou. 

Jesus se koms het dinge egter verander en dit is 
wat Hy vir mense hier probeer verduidelik. 

Soms dink ons aan geloof as net godsdiens. 

Dan fokus mens net op die reëls en vergeet 
dat dit gaan oor ’n verhouding met Jesus. 

Jesus wil juis ons verhouding met God die 
Vader versterk. Jesus wil vir ons help 
verstaan dat genade gaan oor dit wat mens 
nie kan verdien nie. 

AS jy/ julle vir iemand moet verduidelik wat 
genade beteken hoe sal jy/ julle dit doen? 

  


