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’n Boodskap  
vir ons én hulle! 

Jesus het … gelees wat Jesaja geskryf het … Jesus het met die mense begin praat en gesê: “Die Gees 
van die Here lei my. Die Here het my gesalf en gesê ek moet die goeie boodskap vir die arm mense 
bring. Hy het my gestuur om vir die gevangenes te sê hulle is vry, hulle kan uitgaan. Hy het my 
gestuur om vir die blinde mense te sê hulle sal weer kan sien. Ek moet almal vrymaak wat swaarkry. 
Ek moet sê dit is nou die tyd wanneer die Here alles sal regmaak … Vandag het God laat gebeur wat 
Ek uit die Bybel gelees het …” Almal in die sinagoge het kwaad geword toe hulle hoor wat Jesus sê. 
Hulle het opgestaan en vir Jesus weggejaag uit die stad.

– uit Lukas 4:14-30

Jesus sê duidelik God se nuwe wêreld (God se koninkryk) is vir álle 
mense van álle volke bedoel. Jesus se blye boodskap is vir ons én 
vir hulle. 

• Hoe voel dit om ingesluit te word? 

• Hoe voel dit om uitgesluit te word? 
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• Die Jode het geglo God se liefde en genade is net vir húlle as volk bedoel. Dink ons ook partykeer dat 
God se genade net vir sommige mense bedoel is? Kan jy voorbeelde gee?

• God sluit álle mense in; daarom moet ons dit ook doen. Hoe kan jy kinders by die skool meer insluit? 
Dink aan jou vriendekring.

Dink aan iemand met wie jy baie vassit of van wie jy baie verskil. Dink waaroor julle saamstem en watter 
eienskappe julle deel. Soek ooreenkomste eerder as verskille. Hoe help dit jou om anders oor hierdie 
persoon te dink?

Let hierdie week op hoeveel verskillende groepe mense jy kan raaksien. Elke keer wanneer jy hierdie 
verskille tussen mense raaksien, kan jy bid: “God se liefde en goeie nuus is vir my bedoel, maar dit is ook 
vir hulle bedoel. Help my om dit te onthou, Here.” 




