
 

 

1 Januarie  Lees – Lukas 1:1-25 
 

Hoor ‘n slag rêrige Goeie Nuus! 

“So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, 
heeltemal betroubaar is” (4) 

Wanneer ‘n dokter die slag sy pen opneem om die evangelie op skrif 
te stel, dan moet mens jou ore spits. Veral as sy naam Lukas is. 
Hierdie bekwame man was immers een van die metgeselle van die 
apostel Paulus op sommige van sy sendingreise. Onder die leiding 
van die Gees het Lukas op ‘n dag besluit om die verhaal van Jesus se 
aardse optrede neer te pen. Nee, hy het sy feite glad nie uit die duim 
gesuig nie. Alles en behalwe. Lukas het vooraf deeglik navorsing 
gedoen. Stap vir stap het hy elke tree van Jesus se aardse pad 
nagevors en dit gekontroleer met mense wat ooggetuies was van sy 
aardse optrede. Toe het Lukas sy evangelie opgedra aan Teofilus, ‘n 
hooggeplaaste Romeinse amptenaar wat waarskynlik kort tevore tot 
bekering gekom het.  
Die Lukasevangelie is regtig nie ‘n slaaptyd-storie nie. Dis ‘n 
evangelie wat ‘n klompie unieke aspekte van Jesus se aardse reis 
met ons wil deel. Hierdie aangrypende vertelling, waar Jesus vir ’n 
groot deel van die verhaal oppad is na Jerusalem (9:51-19:27), is 
omraam met vreugde (1:47 en 24:552). Dit vertel ook van Jesus se 
hart vir sondaars (7:36-50), armes (6:21), veragtes (10:30-37) en 
indiwidue (16:19-31). Maak gereed vir die reis van ‘n leeftyd. Kom 
ontmoet die Verlosser van die wêreld op ‘n nuwe manier, want Hy het 
‘n spesiale plekkie vir jou in sy hart. En ook in sy planne vir 2006. 
Staan gereed om geseën te word! 

 
 
GEBED:  Heer Jesus, wat ‘n vreugde om U te mag ken! 
 

Skriflesing vir vanaand   Luk 1:26-45    
   
  



 

 

2 Januarie Lees – Lukas 1:46-56 
 

God is regtig baie naby 

“Ek juig oor God my Verlosser. Omdat hy na my in my 
geringheid omgesien het” (47-48) 

Wanneer ‘n wonderwerk jou die dag tref soos wat dit Maria getref het, 
dan het jy heeltemal te min woorde om dit wat in jou hart leef oor te 
vertel. Dan breek jy net uit in lofsange. Dan wil jy sing en jubel. Maria 
kon eenvoudig nie glo dat die lewende God juis vir haar uitgekies het 
om die moeder van die Kind van alle kinders te wees nie. In haar het 
die Heilige Gees die wonder laat gebeur dat die Verlosser van die 
wêreld verwek is. Uniek, bonatuurlik, ‘n absolute Godswonder!  
Al wat Maria kon doen, was om God oor en oor te loof vir sy goedheid 
in haar lewe. Haar eie onbelangrikheid het haar klein gemaak voor 
haar groot God. Maar Maria het iets van God se genade gesnap en 
hardop daaroor gesing. Sy het besef dat dit Hy is wat al die rolle hier 
op aarde omruil. God stoot magshebbers van hulle trone af en verhef 
die nederiges. Hy sien om na onbelangrike mense en verwerp 
trotsaards. Vir nederiges is daar altyd ‘n plekkie aan sy voete, terwyl 
die hooghartiges blitsvinnig deur sy vingers val. 
Kom leer by Maria dat God mense wat nederig voor Hom buig in 
genade aansien. By Hom is daar altyd vir sulke mense plek, ook vir 
jou. Val daarom in by Maria en jubel saam oor haar vreugde dat die 
Verlosser gebore is. Jubel oor die Jesuskind, wat ook om jou ontwil 
aarde toe gekom het. Juig oor God wat jou van nou af hoog op ‘n rots 
optel. Prys sy heilige Naam met jou liedere en met jou lewe! 

 
 
GEBED:  Heer Jesus, u geboorte het alles kom verander. 
Daarvoor loof ek U. 
 

Skriflesing vir vanaand   Luk 1:57-80    
  



 

 

 

3 Januarie  Lees – Lukas 2:1-20 
 

Blydskap vir die “verkeerde mense” 
 
“Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde...” (14) 
 
Skaapwagters was nie juis goeie mense in die tyd van die Nuwe 
Testament nie. Lank vergete was die dae van koning Dawid. Mense 
wat probeer wegkom het van die gereg, het nou skape opgepas. So 
onbetroubaar is herders beskou dat hulle nie eens toegelaat is om in 
‘n hof te getuig nie. Tog kies God herders daar in Betlehem uit om 
Jesus se geboorte te beleef! 
Een nag het ‘n engel van die Here aan hierdie herders verskyn. Hulle 
het groot geskrik. Toe sê die engel: “Moenie bang wees nie. Ek het 
baie goeie nuus vir julle; nuus waaroor julle nog baie lank gaan 
feesvier..”. Ja, die bordjies is behoorlik op daardie eerste Kersnag 
verhang. Die verkeerde mense is na die regte Fees toe genooi. Skielik 
het ‘n massa engele by hierdie engel en die herders aangesluit en 
God geprys. Daardie nag is gesing en feesgevier soos nooit tevore 
nie, want die Oorwinnaar het veilig aangeland. Van nou af sou sonde 
tweede kom; Satan en die dood ook.  
Vandag nog stroom Jesus se reddingsnuus in riviere van Goddelike 
genade oor die ganse aarde. Hier aan die begin van 2006 is dit steeds 
die beste nuus wat jy ooit sal raakloop, veral as jy dink jy is die 
verkeerde persoon vir sulke skitterende nuus. As jy dalk die houer van 
die “droogmaker van die jaar” trofee vir 2005 is; as jou lewe ‘n groot 
deurmekaarspul is, dan moet jy juis vandag hoor: “Jesus is ook ter 
wille van my gebore.” 
 

 
 
GEBED:  Christus, raak my lewe vandag aan, asseblief! 
 

Skriflesing vir vanaand:  Luk 2:21-40    
  



 

 

 

4 Januarie  Lees Lukas 2:41-52 
 

Kyk, die Kind is ook Here! 

“Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees 
nie?” (49) 

Jesus se kinderdae is grootliks in onbekendheid gehul. Behalwe vir 
hierdie brokkie inligting wat Lukas nou aan ons verskaf, weet ons 
verder niks van sy jong dae af nie. Wanneer die sluier egter hier vir ‘n 
vlietende oomblik gelig word oor Jesus se doen en late as ‘n jong 
kind, dan sien ons Hom reeds op die regte plek – aan sy Vader se 
voete en besig met sy Vader se dinge.  
Al het Jesus nie dadelik na sy aardse aankoms met groot spoed begin 
preek en wonders doen nie, was dit van die heel eerste oomblikke af 
duidelik dat Hy die Seun van die Allerhoogste God is. Sy doen en late 
het dit vn kleins af bevestig. Wanneer jy in sy teenwoordigheid was, 
was jy in die geselskap van die Here van hemel en aarde. Ja, al was 
Hy tydens sy aardse verblyf in die gestalte van ‘n nederige kind, was 
Hy nogtans ook God.  
Hoe anders openbaar die Seun van God Homself nie as wat ons sou 
verwag nie. Nee, Jesus het toe nie vir ons kom kuier op ‘n vurige 
strydwa met duisende engele rondom Hom om Hom op die hande te 
dra nie. Jesus was volkome mens, ja, Hy was selfs ook ‘n gewone 
kind. Tog was Hy van jongs af vervul met die Gees. 
Wanneer jy voor Jesus buig, moet jy altyd onthou dat Hy nie maar net 
‘liewe Jesus” is nie. Nee, Hy is ook God, die Een voor wie almal 
eendag die knie sal buig. Nou ja, waarvoor wag tot die laaste dag? 
Buig sommer nou al voor die Kind, die Heer! 

 
 
GEBED:  Christus, ek kniel in stilte voor U as my Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 3:1-14    
  



 

 

 

5 Januarie Lees – Lukas 3:38 
 

Is jy deel van die regte Familie? 

“... Seun van Enos, seun van Set, seun vn Adam, die seun van 
God” (38) 

Geslagsregisters staan die meeste van ons nie juis aan nie. Dis ietwat 
vervelig. Wel, vir mense in die Bybelse tyd was dit net mooi 
andersom. Geslagsregisters was in daardie tyd die belangrikste 
aanduider van mense se status. Omdat mense veral aan hul pa’s en 
voorouers geken is, was dit belangrik om ‘n goeie voorgeslag te hê, 
manne van naam wat bevestig het dat jyself die draer van “goeie 
bloed” is. 
Wanneer Lukas Jesus se aardse geslagsregister beskryf, neem hy dit 
terug tot by Adam, die vader van die ganse mensdom. Jesus is dus 
die afstammeling van die eerste mens, maar Hy, die ware Mens, het 
juis gekom om reg te maak wat Adam verbrou het. Hy het gekom om 
die sondepad van Adam heeltemal af te breek en ‘n nuwe pad 
hemelwaarts vir ons almal te bou. Jesus het gekom om lewe te gee 
op elke plek waar Adam die dood as erfporsie nagelaat het. Hy het ‘n 
einde aan die dood se knelgreep gebring in jou lewe. 
Behalwe dat Jesus die afstammeling van Adam is, is Hy ook die 
vernaamste seun van God! Ja, Hy kom direk van God af. Jesus is die 
enigste amptelike Bekendmaker van God se planne. Hy is die unieke 
Seun wat sy Vader se hart die heel beste ken en dit vir ons almal kom 
wys. Jesus illustreer deur elke woord en daad dat God liefde is. Jesus 
karwei hierdie liefde vandag tot by jou voorstoep! Hy maak jou ook 
deel van die belangrikste Familie in die heelal- God S’n! 

 
 
GEBED:  Here Jesus, maak my ‘n permanente lid van u familie! 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 3:21-38   
  
  



 

 

 

6 Januarie Lees – Lukas 4:1-31 
 

God se bonusjaar is hier 

“Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het 
vervul” (21) 

Die sabbat was die heiligste dag vir die Jode. Op daardie dag het 
hulle oral in Galilea byeengekom in die singoges. Jesus was op ‘n 
sabbatdag ook in Nasaret se sinagoge aanwesig toe daar uit Jesaja 
61 voorgelees is. Nadat die woorde weerklink het oor God se Kneg 
wat God se spesiale jaar - sy bonusjaar vir siekes, uitgeworpenes en 
gevangenes – gebring het, het Hy bygevoeg dat hierdie woorde pas in 
vervulling gegaan het. God se jaar van genade het uiteindelik 
aangebreek. Nou was dit die tyd van hemelse oorvloed. Skielik het die 
sluise van die hemel oopgegaan bo-oor hierdie sondige wêreld, want 
Jesus se aardse taak het pas begin. Van nou af sou dit oral seën 
reën. Op elke plek waar Jesus se skaduwee (en lig!) sou val, sou 
oorvloed uitgedeel word. Arms vol vergifnis en hande vol nuwe lewe 
sou van nou af om elke hoek en draai uitgegiet word.  
Jesus het ‘n nuwe era in die heelal se geskiedenis laat aanbreek. Hy 
het eiehandig ‘n einde gebring aan al die dodosheid en chaos in ons 
wêreld. Deur sy lewe, sterwe en opstanding heen het Jesus die pad 
tussen hemel en aarde herstel wat buite werking was. Deur sy 
toedoen is die brug tussen God en ons vir altyd herbou. Nou is die 
pad hemeltoe weer oop! Nou stroom lewe van God se kant af na jou 
en my toe, te veel om ooit in ons eie leeftyd op te gebruik. Nou staan 
ons in die reën... nou stroom seën van oral af oor ons lewens.  

 
 
GEBED:  Jesus, dankie dat dit in my lewe seën reën 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 4:31-44   
 
  



 

 

 

7 Januarie Lees – Lukas 5:27-39 
 

Volg Jesus sonder voorwaardes 

“Volg My” (27) 

Die blote feit dat jou pa en ma aan ‘n kerk behoort, of die feit dat jou 
naam iewers op ‘n gemeente se amptelike boeke staan, verander jou 
nog nie outomaties in een van Jesus se volgelinge nie. Al sit jy ook 
elke Sondag jou kerk se banke warm, en al gee jy gereeld ‘n ruim 
bydrae vir die kerk, kwalifiseer jy nog nie nie vir lidmaatskap in Jesus 
se dissipelgroep nie. Nee, om hiervoor te kwalifiseer, moet jy elke dag 
met jou lewe agter Christus aankom. Jy moet Hom elke dag 
onvoorwaardelik volg. Dan is jy regtig eers deel van sy dissipelsgroep. 
Vra maar vir Levi, die tollenaar.  
Om agter Jesus aan te kom, moet jy alles laat staan wat nog in die 
pad staan! Jou eie planne, jou drome, jou besigheid, jou studies, ja, 
alles in jou lewe, moet die toets van onvoorwaardelike lojaliteit aan 
Jesus deurstaan. Anders is al daardie dinge net in die pad, hoe 
lofwaardig hulle ook al mag wees! Eers wanneer jy met jou hele lewe 
antwoord op Jesus se roepstem om Hom sonder voorwaardes te volg, 
is jy besig om in die regte rigting vordering te maak. Dan reën dit elke 
dag seën oor jou omdat jy deel van Jesus se egte navolgers is. Wat ‘n 
voorreg om deel van hierdie spesiale taakmag van Jesus te mag 
wees. Wat ‘n geleentheid om elke dag sy Naam te mag hooghou; dit 
net omdat jy ook bereid is om alles op die altaar te plaas vir Hom. Hou 
aan op hierdie pad; volhard! 
  

 
 
GEBED:  Christus, maak my vandag ‘n dissipel van U 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 5:1-26   
  
  



 

 

 

8 Januarie Lees – Lukas 6:27-36 
 

Wees ook lief vir die verkeerde mense 

“Julle moet julle vyande liefhê” (27) 

Godsdiens durf nie in lewensvreemde houers verpak word en op 
uitgediende maniere oor en oor gehersirkuleer word nie. Moderne 
mense kom gou agter dat die vervaldatum op sulke tipe godsdiens 
verstryk het. Die rakleeftyd van so ‘n starre godsdiens is lankal verby. 
‘n Geloof wat egter op opwindende maniere vertel van Christus wat 
gekom het om mense vry te maak en nuwe lewe te gee, bied presies 
die regte sleutel. Die verskil wat hierdie boodskap maak, moet altyd 
sigbaar wees op voetsoolvlak. Dit moet gesien en gevoel word in ons 
elkeen se lewens. Ons wat glo moet bruis met lewensveranderende 
liefde vir God en vir ander.  
Die hart van die Christelike lewe is die liefde, want liefde is die wese 
van God. Hy verpersoonlik liefde. Sonder liefde vir Hom en vir ander 
is jou en my geloof ‘n groot klug. Ja, so sterk moet ons liefde vir ander 
wees dat ons selfs gedurig ook goeie dinge doen vir diegene met wie 
ons glad nie oor die weg kom nie.  
Hoe het mens jou vyande lief? Wel, jy draai die ander wang wanneer 
hulle jou beledig. Jy leen dinge aan hulle sonder om iets terug te 
verwag. Jy doen goed aan mense wat nooit daarvoor dankie sê nie. 
Hoekom? Omdat dit die regte dinge is om te doen in God se oë. Hy 
sal jou hiervoor beloon. Hy sal vir jou goed wees omdat jy so goed is 
vir ander mense, selfs al is hulle jou vyande.  

 
 
GEBED:  Jesus, dankie dat U my leer om lief te wees vir ander 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 6:1-26     
  



 

 

 

9 Januarie Lees – Lukas 6:37-42 
 

Haal ‘n slag daardie hout uit jou oog uit 

“Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar 
die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?” (41) 

Jesus sê ons moenie ander mense oordeel nie. Die rede vir sy 
uitspraak is voor die hand liggend. God alleen besit die reg om te 
oordeel. Net Hy het die reg om mense skuldig of onskuldig te bevind. 
Ons het nie al die feite oor ander tot ons beskikking nie. Ons ken 
mekaar maar net gedeeltelik. Daarom moet ons ligloop om vinnige 
opinies oor ander mense se doen en late oor ons lippe te laat rol. Ons 
is dalk heeltemal verkeerd met ons vinnige opinies oor ander, dan het 
ons hulle integriteit sleg in die gedrang gebring. 
Beteken dit nou dat ons nooit iets oor iemand anders mag sê nie? 
Moet ons maar stilbly as diegene rondom ons in sonde leef? Nee, 
natuurlik nie. In die Here se Naam mag ons mense aanspreek wat 
droogmaak, maar dan moet ons dit nie doen terwyl ons eie lewe in 
chaos is nie. Dit help nie daar hang ‘n houtstomp by ons oog uit terwyl 
ons probeer om splinters uit ander se oë te verwyder nie. Dan is ons 
skeinheilig. Dan speel ons godsdiens. Nee, ons moet eers die balk uit 
ons eie oog kry en breek met dinge wat verkeerd is in ons lewe. Dan 
kan ons... nee, dan moet ons met ander mense praat en hulle help om 
die splintertjies uit hulle lewens te verwyder.   
Moenie skeinheilig wees nie. Moet ook nie veroordelend wees nie. 
Maak reg wat verkeerd is. Breek met sondige dinge. Wees dan 
sensitief vir die nood en probleme van ander. Help hulle dan reg 
voordat dit te laat is. 

 
 
GEBED:  Verwyder asseblief alle balke uit my oog 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 6:43-49   
  
  



 

 

 

10 Januarie Lees – Lukas 7:11-17 
 

Sterker as die dood! 

“Jongman, Ek sê vir jou, staan op!” (14) 

Op ‘n dag het Jesus sy hand in die doderyk gesteek en ‘n dooie kind 
daar gaan uithaal. Dit het in die dorpie Nain  gebeur. ‘n Weduwee se 
enigste seun en haar enigste bron van versorging het pas gesterf toe 
Jesus daar in die dorp aankom. Die hele dorp se mense het saam met 
die vrou gerou. Dit het Jesus diep geruk! Hy het die vrou ook innig 
jammer gekry. Hy het dadelik vir haar gesê om nie so te huil nie. Toe 
bring Hy die draagbaar waarop die dooie kind gelê het tot stilstand. 
Jesus was nie bang vir die dood nie. Die dood is nie die laaste 
troefkaart as Hy naby is nie. Dan het die dood nie een of ander laaste 
truuk om op ons te speel nie. Daarom dat Jesus daardie middag die 
dood leweloos uit die pad gestoot het. Met net een sinnetjie het Hy die 
dooie seun teruggebring uit die ysige kloue van die dood. Ja, as Jesus 
praat, swaai die dood se poorte dadelik wawyd oop. Net Hy het die 
sleutels van die dood en die doderyk, vandag nog! Wanneer Jesus 
met gestorwenes praat, begin hulle daar op die plek om weer leef. 
Moet daarom nie bang wees vir die dood nie. As jy die dag self daar 
aanland, sal Jesus jou ook inwag as jy in Hom glo as jou Verlosser. 
Hy sal nie toelaat dat die doderyk jou ooit uit sy liefdevolle hande steel 
nie. Jy is veels te kosbaar vir Jesus dat Hy jou ooit sal prysgee! Ook 
oor jou het Hy ‘n woord van lewe uitgespreek- vir ewig en altyd! Prys 
sy naam. 

 
 
GEBED:  Ek loof U, Heer Jesus, dat U sterker is as my eie 
dood ook 
 

Skriflesing vir vanaand:   Luk 7:1-10   
    
  



 

 

 

11 Januarie Lees – Lukas 7:36-50 
 

Vergifnis werk! 

“Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede” (50) 

Terwyl Jesus eet by ‘n Fariseër, Simon, stap ‘n vrou ongenooid by die 
ete in. Sy val aan Jesus se voete neer en begin huil. Om haar 
verleentheid te verberg, droog sy sy voete met haar hare af en salf dit 
met olie. Haar los hare sê sy is ‘n prostituut. Joodse vroue het altyd 
gesluierd in die openbaar rondbeweeg, maar straatvroue het hulle 
beroep adverteer deur met los hare rond te loop. 

Simon die Fariseër is geskok oor dit wat voor hom afspeel. Hy verwag 
dat Jesus die vrou ‘n afjak sal gee, maar dit gebeur nie. Terwyl Simon 
Jesus in sy gedagtes veroordeel, vertel Jesus vir hom ‘n verhaal. 
Jesus ruk hierdeur al Simon se skeinheilige maskers af as Hy hierdie 
verhaaltjie op hom toepas (vers 44-47). Jesus wys hom dat sy 
godsdiens ‘n klug is wat geen verskil maak aan sy manier van leef nie. 
Aan die ander kant wys die sondige vrou se dade dat sy met alles in 
haar by Jesus wil uitkom. Sy was bereid om alles te waag. Jesus se 
woorde vir die vrou: “Ek het baie goeie nuus vir jou. Jou sondes tel nie 
meer by God nie” was sekerlik die mooiste woorde wat sy ooit gehoor 
het. Al wat sy aan Jesus kon bied, was sonde en ‘n stukkende hart! 
Maar toe tref genade haar vinniger as die spoed van lig! Toe trek die 
sluise van die hemel bo haar oop as Jesus vir haar sê dat God haar 
vryspreek! Kan daar ooit mooier woorde as hierdie wees? Ook vir jou 
vandag? Hoor dit en leef. 

 

 

  
 
 
GEBED:  Here Jesus, ek eer U vir nuwe lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 7:18-35    
  



 

 

 

12 Januarie Lees – Lukas 8:1-3 
 

Die regte Antwoord vir die verkeerde mense 

Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die twaalf gesorg 
(3) 

Jesus gee vandag nog splinternuwe lewe vir sondaars wat stukkend 
by Hom opdaag! Hy verander hulle vinniger as die spoed van lig in 
nuwe mense. Maar vir “godsdienstiges” wat dink hulle het niks van 
God nodig nie, het Jesus ook niks te bied nie. Nou ja, is Jesus dan 
enigsins vandag nog die antwoord? Wel, dit hang af wie dit vra. Dit 
hang af hoe groot jou nood is. As jy so desperaat is om jou saak met 
God reg te maak dat jy enigiets op aarde sal doen, dan IS Jesus die 
antwoord! As jy iewers op ‘n dag met jou eie sak vol sondes by Hom 
opgedaag het, dan sal jy baie goed weet waarvan ek praat. Maar as jy 
dit nog nie gedoen het nie, dan is dit hoogtyd dat jy nou dadelik ‘n 
draai daar by sy voete maak. Buig voor Hom, dan staan jy op met 
nuwe lewe as ewige geskenk. 
Vra maar vir die klompie vroue wat Jesus daar van Galilea af gevolg 
het wat dit beteken om regtig vry te wees. Ja, hierdie paar vroue het 
Jesus met hart en hande gedien omdat Hy hulle lewens met sy 
genade vir altyd verander het. Regdeur die Lukasevangelie bly hulle 
getrou op sy hakke. Gaan kyk maar in Lukas 23-24 hoe hulle enduit 
by die kruis en by die leë graf op hulle poste is. Dit net omdat hulle 
lewens van kop tot tone verander het deur Jesus se genadige 
aanraking. Mense wat Jesus een maal in die oë gekyk het, kan sy 
genadige blik, sy liefdevolle aanraking nooit vergeet nie. Weet jy 
waarvan ek praat? 

 
 
GEBED:  Laat my asseblief altyd by u skuil, Christus! 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 8:4-25     
  



 

 

 

13 Januarie Lees – Lukas 8:26-39 
 

Die duiwel kom tweede, derde en vierde... 

“Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou 
gedoen het” (39) 

‘n Duiwelbestene het Jesus een dag raakgeloop in die land van die 
Geraseners. Dadelik het Hy die bose magte opdrag gegee om hierdie 
man te verlaat. Wat ‘n bevryding was dit nie, want hierdie arme man 
het kaal in die veld rondgeloop en tussen die grafte gebly. Nie eens 
boeie kon hom in bedwang hou nie, so sterk was hy. Maar toe loop 
hierdie man Iemand raak wat sterker is as hy. Die Seun van God was 
skielik in sy teenwoordigheid, en dit het net een ding beteken: Herstel, 
bevryding, permanente verlossing! 
Jesus het die duiwels opdrag gegee om in ‘n klomp varke in te vaar 
wat daar naby gewei het. Al die varke het oor die kranse gestorm en 
in die see verdrink. Die goeie nuus was egter dat die man nou vry 
was. Hy het rustig aan Jesus se voete gaan sit. Die dorpsmense was 
egter nie te beïndruk nie. Hulle was bang vir hierdie hemels mag wat 
hulle skielik in hulle midde gesien het en het vir Jesus gevra om weg 
te gaan. Maar die man wat bevry is wou nie sy nuutgevonde Meester 
verloor nie. Tog moes hy terug na sy mense toe, terug na sy huis toe. 
Hulle moes ook hoor wat God alles vir hom gedoen het. Van nou af 
moes die bevryde man ‘n voltydse getuie vir Jesus wees. Sy lewe sou 
van nou af vir sy huismense en kennisse vertel dat alles skielik nuut 
geword het. Ja, almal sou sien dat Jesus sterker is as die Bose, dat 
Hy die Triomfator oor alle magte is.  Vandag nog is Hy die sterkste!  

 
 
GEBED:  Christus aan U al die eer omdat U oor die Bose heers 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 8:40-56   
  
  



 

 

 

14 Januarie Lees – Lukas 9:46-48 
 

Word weer klein én belangrik 

“Elkeen wat hierdie kindjie in my Naam ontvang, ontvang My, 
enelkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het” (47) 

Het jy dit al gewaag om in die stilligheid by jouself te wonder wie die 
belangrikste in die hele wêreld is, of dalk in God se oë? Wel, nou het 
jy uiteindelik die antwoord: ja, die heel grootste van almal is nie een 
van die profete nie. Ook nie Moses of Elia, Dawid of Salomo nie. Nee, 
dis ‘n kind! Jesus self sê so. Nie eens die Nuwe-Testamentiese 
geloofshelde soos Paulus of Petrus kwalifiseer vir die posisies van die 
grootste gelowiges in die heelal nie. Nee, klein kindertjies, die heel 
onbelangrikste lede van die huisgesinne van daardie tyd, is die 
belangrikste in God se oë. Nie omdat hulle geloof so groot is nie. Nee, 
Jesus kies kinders uit omdat hulle so nederig is. Dis hoekom. Hulle 
kyk op na God. Hulle buig voor Hom. Kinders kyk ook op na 
grootmense. Hulle is bereid om die minste te wees. Nee, hulle is 
sommer outomaties die minste omdat hulle die kleinste en die 
swakste in die huishouding is. Almal is groter en sterker as hulle. 
Almal troon bo hulle uit.  
Is jy al ‘n kind? Kyk jy op na ander, soos wat Jesus van jou verwag? 
Respekteer jy ander wat kleiner enonbelangriker as jy is? Wat sê jou 
werkers van jou, of daardie persone agter die winkel se toonbank? 
Sien hulle jou as een van die Here se kleinkindertjies wat nog respek 
vir ander het? Of nie? Nou ja, gaan val nou dadelik agter in die ry in. 
Jesus hou daar vir jou plek. Hy wil hê jy moet groot wees in jou eie 
klein-wees. 

 
 
GEBED:  Here Jesus, leer my om klein te word 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 9:1-22   
  
  



 

 

 

15 Januarie Lees – Lukas 9:51-62 
 

Vergeet van vuur; Jesus bring net water! 

“Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te 
verteer?” (54) 

Party mense dink die Here sit net heeltyd reg om sy straf op alles en 
almal los te laat. In hulle koppe sien hulle God as die strawwende, 
kwaai God wat met weerligstrale en brandende kole gereed staan om 
sondaars te tormenteer. Selfs Jesus se eie dissipels het ook so 
gedink. Toe Jesus nou in alle erns begin het met sy reis na Jerusalem 
om die paasfees daar te gaan vier, het Hy in ‘n dorp van die 
Samaritane gaan oorbly. Omdat hulle en die Jode nie vriende was nie, 
wou die dorpsmense nie vir Jesus daar by hulle ontvang nie. Dadelik 
was Johannes en Jakobus woedend. Hulle wou toe sommer op die 
plek vuur uit die hemel afbid om die sondaars te braai. Hulle moes hul 
verdiende loon kry. Vurige hemelse kole moes hulle terugkry vir hulle 
ongeloof. 
Jesus was geskok oor sy dissipels se gebrek aan insig. Het hulle nou 
nog nie besef dat Hy juis gekom het om die oordeelvure dood te blaas 
nie? Hy was die hemelse Brandblusser, die Een wat oorvloedige 
nuwe lewe vir stukkende mense gebring het, ook vir sy Samaritaanse 
vyande wat Hom nou uit hulle dorp weggejaag het. Nee, Jesus het nie 
gekom om nog kole aan te dra vir die groot vuur van die dood nie. Hy 
wil dit juis doodblaas. Nee, Hy wil keer dat sondaars daar beland. Hy 
wil nie hê ek en jy moet deur God se genadige hande val nie. Gryp 
daarom die kans van ‘n leeftyd aan om Jesus se genade te ontvang, 
vandag nog! 

 
 
GEBED:  Here, blaas asseblief die vure rondom my vir altyd 
dood 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 9:23-50    
  
  



 

 

 

16 Januarie Lees – Lukas 10:25-37 
 

Laat ander se laste op jou skouers ‘n plekkie kry 

“Gaan maak jy ook so” (37) 

Dis g’n grap om te sê jy is ‘n gelowige nie. Vra maar vir daardie 
wetgeleerde wat gedink het dis maklik om God se wet te hou. Hy kry 
die verrassing van sy lewe as Jesus vir hom die verhaal van die 
barmhartige Samaritaan vertel. Toe is dit skielik nie meer speltjies nie. 
Toe is sy naaste hier teenaan hom, in sy gesig! Toe is dit skielik die 
mens wat opregte medelye aan iemand bewys sonder om vooraf te 
vra wat is daardie persoon se geloof, ras, geslag of sosiale stand. 
Naasteliefde is kleurblind en statusblind. Dit vra nie vooraf watter 
voordeel dit vir myself inhou om goed te doen aan iemand anders nie. 
Nee, dit vra my om betrokke te raak, maak nie saak wie of wat die 
persoon is wat voor my staan nie.  
Jesus draai nie doekies om as Hy ons oproep tot navolging nie. Hy 
waarsku ons oor en oor dat dit ‘n baie gewigtige besluit is omdat die 
eise van dissipelskap bitter hoog is. Dit vra dat ons elke oomblik 
gereed sal staan om ander met ons woorde en dade, ons geld en ons 
tyd, te dien. Nou ja, het jy al die prys bereken? Wat kos dit jou om te 
sê jy volg in Jesus Christus se voetspore? Wat het jy alles weggegee 
en opgeoffer ter wille van die saak van Jesus? Hoeveel mense het jy 
al op die hande gedra? Of leef jy steeds in ‘n lekker geriefsone: 
Sondag doen jy godsdiens, en gedurende die week doen jy jou eie 
ding? Wel, dit durf regtig nie so aangaan nie. Maak vandag opnuut die 
regte keuse! Dien ander! 

 
 
GEBED:  Lei my om ander mense te dien, Heer Jesus! 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 10:1-20   
  
  



 

 

 

17 Januarie Lees – Lukas 11:1-13 
 

Bid om te ontvang 

“Vra en vir julle sal gegee word...” (9) 

God word glad nie beïndruk word deur ‘n stortvloed woorde nie. Hy sit 
nie ‘n stophorlosie in die hemel aan as jy begin bid nie. Sommige 
mense meen dat lang gebede ‘n spesiale indruk op God maak, of dat 
‘n groot klomp mense wat bid ‘n groter impak het as net een opregte 
gebed. Nou ja, daar’s niks mee verkeerd om lank te bid nie. Ook nie 
as ‘n groot groep mense tot God in gebed nader nie. Maar jy moenie 
dink dat die blote feit dat jy lang gebede bid, of dat baie mense saam 
tot God nader vir ‘n saak, enige spesiale druk op Hom plaas om te 
moet antwoord nie. Gebed is nie ‘n armdruk-sessie met die 
Allerhoogste nie. Nee, gebed vra altyd dat jy jou wil ondergeskik stel 
aan Syne. Wil jy vandag ‘n ook ‘n effektiewe bidder wees? Verander 
dan jou gebede in opregte, kort gesprekke met God.  

As daar nog ‘n belangrike ding is wat jy vandag oor God moet weet, 
dan is dit dat Hy die Hoorder van gebed is. So stel Jesus Homself 
bekend in ons teks. Ongelooflik dat die Almagtige tyd het om na jou te 
luister! Nooit is God besig met belangriker dinge as jy in Jesus se 
Naam voor Hom verskyn nie. Nee, dan los Hy alles om te hoor wat jy 
vir Hom wil sê. Hy maak die poorte van die hemel wyd oop as jy opreg 
en in Jesus se Naam begin bid. Hy laat dit seën reën as jy met Hom 
praat. Glo dit! Moenie moeg word nie. Hou aan met klop. Staan elke 
dag in die hemelse poorte totdat Hy jou genadig is. 
 
 
4. Vra as jy nie die pad ken nie... en glo dat God die regte pad 
aanwys! 
Moenie met God speletjies speel nie. As jy iets van Hom vra, dan 
moet jy glo dat Hy geluister het en dat Hy jou sal antwoord. 

 
 
GEBED:  Here, ek staan vandag in u hemelse poorte om te bid 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 11:14-36   
  
  



 

 

 

18 Januarie Lees – Lukas 11:44 
 

Staak skein-heiligheid 

“Julle is soos onherkenbare grafte waaroor mense loop sonder 
om dit te weet” (44) 

Twee stoele en twee stelle reëls – een vir die kerk en een vir die werk! 
Ken jy mense met sulke dubbele leefreëls. Wag... speel jy soms ook 
in albei ligas? Leef jy partykeer naby aan die Here, net om ander kere 
weer op ver paaie rond te dwaal? Naby en ver.... dissipel en loënaar. 
Wanneer jy bid, Bybel lees, of tussen ander gelowiges is, dan is jy 
geestelik op koers, maar tussen jou kollegas en vriende is jy dikwels 
‘n totaal ander mens. Kom ons erken dit nou maar: ons almal trap 
soms in hierdie slaggat. Partykeer is ons dapper gelowiges wat doer 
in die voorste loopgrawe saam met ons Here loop, net om ander kere 
weer lelik uit die geestelike bus te val. Die oplossing? ‘n Nuwe lewe, ‘n 
lewe wat van A-Z geleef word vanuit die kruis!  
Die grootste gevaar in enige gelowige se lewe is dubbelslagtigheid. 
Soms staan een deel van ons lewe onder nuwe bestuur terwyl ‘n 
ander deel steeds onder dieselfde ou sondige regime vasgevang is. 
Jesus kan dit nie vat nie. Daarom dat Hy in ons teks so skerp onder al 
die godsdienstiges inklim. Hulle leef ‘n lewe van uiterlike 
godsdienstige vertoon om ander te imponeer, maar vir God het hulle 
nie regtig van harte lief nie. Alles in hulle lewens is goed georden, 
maar hulle is soos grafte, dood en donker! Daarom dat Jesus geen 
hoop meer het vir al hierdie skein-heiligheid nie. Dit bring geen 
blywende lewe nie. Sorg dat jy nie vandag in hierdie strik trap nie. 

 
 
GEBED:  Christus, maak my asseblief opreg 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 11:37-53   
  
  



 

 

 

19 Januarie Lees – Lukas 12:13-21 
 

Kry die regte getuigskrif by God 

“Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas’” (20) 

Wanneer twee broers aan die stry is oor die erfporsie wat hulle pa aan  
hulle nagelaat het, vra een van hulle dat Jesus dit vir hulle moet 
uitsorteer. Maar Hy stel nie belang in sulke onderonsies nie. Daarom 
vertel Hy vir hulle die verhaal van ‘n ryk man wat so baie geld gehad 
het dat hy nie geweet het wat om daarmee te maak nie. Toe spandeer 
hy dit maar op homself. Sonder om ooit te vra of hy daarmee iets kon 
doen vir die armes, het hy sy geld sinneloos uitgemors. Hierdie mn se 
lewensfilosofie was eenvoudig: “Eet, drink en leef lekker!”  
God was glad nie opgewonde oor hierdie man se lewe nie. Trouens, 
dit het Hom net ‘n paar woorde gevat om ‘n getuigskrif oor hierdie 
man se lewe uit te skryf. Dit het begin met die tragiese woorde: “Jou 
dwaas!” Daarna het God ‘n permanente doodsvonnis oor die ryk man 
uitgeroep, daardie einste nag nog. Hoe hartseer dat mense soms ‘n 
leeftyd spandeer om agter die verkeerde dinge aan te hardloop. Van 
vroeg tot laat skarrel hulle agter tydelike blink dinge aan, dinge wat 
geen blywende waarde het nie. 
Wat sal God sê as Hy vandag ‘n getuigskrif oor jou lewe moet uitreik? 
Hoe sal dit begin? Ook met die skrikwekkende woorde wat die ryk 
dwaas moes aanhoor, of sal God sê dat jy een van  sy goeie knegte is 
oor wie Hy Hom verbly? Span jouself in om vandag tot God se eer te 
leef, sodat Hy mooi woorde oor jou kan sê! 

 
 
GEBED:  Here Jesus, laat my in gehoorsaamheid voor U leef! 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 12:1-11   
  
  
  



 

 

 

20 Januarie Lees – Lukas 12:22-34 
 

Wees suksesvol op die regte plekke 

“Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van 
julle Vader om die koninkryk aan julle te gee” (32) 

Die kerk is vandag gans te suksesvol op die verkeerde plekke! Daar’s 
te veel blink dinge, geld en glans wat plaaslik, op interne dinge 
uitgemors word. Jesus het nooit bedoel dat die kerk in wêreldse terme 
‘n reuse suksesverhaal sou wees nie. Allermins. Sy mense is 
weerloos, swak en klein. Hulle is ‘n klein kuddetjie, nie ‘n reuse 
vertoonvenster van eie vermoëns en vaardighede nie. Hulle leef 
immers tussen gevaarlike wolwe, tussen mense wat hulle wil leed 
aandoen.  
Tog is God se kerk suksesvol op die regte plekke. Hulle is mense wat 
harte het vir die armes en die stukkendes. Gelowiges is daarom altyd 
gereed om die noodlydendes te help. Hulle beste vriende is diegene 
wat swaarkry en nie meer weet hoe vorentoe nie. Daarom dat 
Christene nie huiwer om hulle besittings weg te gee aan mense in 
nood nie. Hulle is baie suksesvol agter die skerms, tussen die 
seerkry-mense van die lewe. Daar waar niemand anders bereid is om 
diens te lewer nie, sal volgelinge van Jesus graag aanmeld vir diens. 
Daar waar almal anderpad kyk, sal sy mense nood en seerkry in die 
oë kyk, en bereid wees om iets daaraan te doen! 
Is jy vandag deel van die eintlike sukses-storie van die kerk, of hou jy 
nog van die geestelike uiterlike versierings? Wel, kry jou prioriteite reg 
en word deel van die klein kudde van ons Heer wat ‘n warm hart en ‘n 
oop hand vir ander het. 

 
 
GEBED:  Jesus, Here, maak my oë oop en sommer my hande 
ook vir ander se swaarkry 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 12:35-59   
  
   
  



 

 

 

21 Januarie Lees – Lukas 13:1-9 
 

‘n Bonusjaar vir jou 

“Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan” (8) 

Jesus vertel dat God se ryk soos ‘n wingerd is. God is die Eienaar van 
hierdie wingerd; Jesus is die Tuinier, en ons is die vyeboom. Maar, 
helaas, ons is propvol blare sonder ‘n enkele vrug. Ja, in daardie 
einste wingerd staan ons nutteloos rond, want ons is oortrek van 
groenigheid maar nakend sonder vrugte. Vir jare al! Dit is ‘n groot 
krisis vir die Eienaar. Want vrugtebome moet vrugte dra, nie net blare 
nie! Daarom het Hy net een raad aan sy Tuinier: “Kap dit uit!” God hou 
niks daarvan dat bome in sy wingerd vrugteloos rondstaan en spasie 
opneem nie. Daarom het Hy geen ander keuse as om daardie 
boompie wat net spasie opneem (jy en ek!) te laat uitkap nie.  
Gelukig gryp die Tuinier, Jesus Christus, in met die genadeverhaal 
van ‘n leeftyd. Hy pleit vir ‘n jaar grasie, ‘n jaar van uitstel wat kan 
verander in ‘n ewigheid van afstel. Omdat God die Tuinier se hart ken, 
staan Hy hierdie versoek dadelik toe. Wat ‘n tweede kans dus vir jou 
en my om met die heel beste hemelse krag bedien te word. Christus 
verskaf vanjaar die nodige water, bemesting, veiligheid. In hierdie 
bonusjaar wat Hy persoonlik vir jou beding het by die Vader, is 
genade en versorging jou voorland. Maak jou dus gereed vir die 
seëninge van ‘n leeftyd, want vir Jesus is dit werkstyd in jou lewe soos 
nooit tevore nie. Hy het immers sy reputasie as hemelse Tuinier op 
die spel geplaas om te sorg dat juis jy ook vrug dra! Moet Hom nie 
teleurstel nie. 

 
 
GEBED:  Here, laat ek vrugte dra om U te eer 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 13:10-35   
  
  



 

 

 

22 Januarie Lees – Lukas 14:7-14 
 

Maak vriende met die regte mense 

“Nee, as jy ‘n feesmaal gee, nooi die armes, kreupeles, 
verlamdes en blindes” (13) 

“Aan jou vriende word jy geken.” So sê die spreekwoord. Dis 
waar, jou vriende sê iets van jou. Daarom is ons dikwels vriende 
met mense wat ons laat goed voel oor onsself. Jesus stem nie 
saam nie. In die verhaal wat Hy in vers 12-14 tydens ‘n 
feesmaal met die gasheer deel, sê Hy dat jy jou juis nie heeltyd 
moet besig hou met jou vriende en familie nie, maar met die 
armes, die swakkes, die siekes en die getrapte mense van 
hierdie lewe. Hoekom? Wel, omdat hulle niks het om jou mee te 
beloon as jy aan hulle goed doen deur hulle byvoorbeeld vir ‘n 
ete te nooi nie. Hulle is te arm, te weerloos. 
Die goeie nuus is dat God raaksien wanneer jy jou ontferm oor 
mense wat baie minder as jy het. Hy sal sorg dat jy op die laaste 
dag beloon word. Hy sal dan aan jou die nodige eer en 
erkenning gee vir dit wat jy gedoen het. Ander mense se laste 
moet deurentyd voorkeur kry in jou lewe. Hulle pyn moet jou pyn 
wees, en hulle vreugde ook jou vreugde. Daar moet ‘n hart in 
jou binneste wees wat van vroeg tot laat vuurwarm klop vir God 
en vir ander. So nie, is jy nog lank nie met ware godsdiens besig 
nie. Dan mors jy jou tyd met al jou vroomheid. Maak dus jou 
lewe oop vir ander met hulle seer en swaar! 

 
 
GEBED:  Leer my om ander op die hande te dra. In Jesus 
Naam 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 14:15-24   
  
  



 

 

 

23 Januarie Lees – Lukas 14:25-35 
 

Wees ‘n volgeling, heeltyd! 

 “Iemand wat nie sy kruis dra en agter My aankom nie, kan nie 
my dissipel wees nie” (17) 

Om tevrede te wees met wat jy het, is ‘n kuns, nee, dis ‘n roeping. 
Natuurlik moet jy ambisie hê. Maar dit mag jou nie verteer nie. As jy 
op God se pad stap, moet jy weet dat jy ‘n voltydse volgeling van 
Jesus is. Jy is 24/7 aan diens. Dag en nag, week in en week uit, jaar 
tot jaar. Jy behoort aan Jesus van kop tot tone. Jy is God se 
beelddraer! Daarom moet jy alles wat Syne is, naamlik jou hele lewe, 
elke dag aan Hom teruggee.  Jou geluk hang dus nie meer af van al 
die goeters wat jy het nie, maar van dit wat jy elke dag aan God 
teruggee! En van hoe getrou jy Jesus se kruis help dra.  
Nee, om kruis te dra is toe nie jou moeilikhede by die werk of by die 
huis nie. Dis nie waar dat elke huis sy kruis het nie, tensy dit verwys 
na ‘n kruis teen die voordeur, of ‘n kruisie wat een van die kinders om 
die nek dra. Om ‘n kruis te dra, beteken om jou eie doodsvonnis te 
teken en enduit saam met Jesus op sy pad van vernedering, spot en 
verlatenheid te stap. Dit is om saam met Jesus te wandel, maak nie 
saak wat die prys is nie. 
Kruisdra is geen speletjie nie. Dit was nog nooit die geval nie, en dit 
sal ook nooit wees nie, want dit vra letterlik alles van jou. Moet dus nie 
te maklik na jouself as ‘n volgeling van Jesus verwys nie. Voel eers 
die gewig van die hout op jou skouers; beleef eers die pyn van spot 
en vernedering om agter Hom aan te kom voordat jy weer praat van 
kruisdra. 

 
 
GEBED: Here Jesus, laat u kruis vandag ‘n rusplek op my 
skouers kry. 
 

Skriflesing vir vanaand: Lukas 15:11-25  
  



 

 

 

24 Januarie Lees – Lukas 15:1-10 
 

Soek om te vind! 

“Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was 
weer gekry” (6) 

Dis niks lekker om iets kosbaar te verloor nie. Dan soek jy agter elke 
stoel, in elke kas, op elke plek waar jy kan na daardie kosbare item. 
God hou Self net mooi niks daarvan om waardevolle items te verloor 
nie, veral nie mense wat deel is van sy hemelse kudde nie. Hy kan dit 
nie vat dat een van sy kosbare muntstukke, jy en ek, wegraak nie. 
Daarom soek Hy soos die vrou in Jesus se gelykenis, totdat Hy ons 
kry. Daarna vier Hy fees. 
Wanneer een van die skape wegraak uit die hemelse kudde, 
veroorsaak dit ‘n groot konsternasie. Dan los die Goeie Herder alles 
waarmee Hy besig is om te gaan soek na die verlore skaap. Die goeie 
nuus is dat Jesus ‘n ongelooflike goeie spoorsnyer is. Wanneer Hy jou 
spoor het, kan jy vlug, maar nie wegvlug nie. Dan kan jy hardloop, 
maar nooit wegkom nie. Jesus loop tot in die diepste gemors waar jy 
jou bevind en kom haal jou. Hy het ‘n 100% sukses rekord met verlore 
items. Hy kry elke item van Hom wat weggeraak het, al neem dit baie 
jare, maar Jesus soek altyd om te vind. En as Hy jou kry, dan dryf Hy 
jou nie met ‘n rottang terug na die kudde toe nie. Nee, dan tel Hy jou 
op sy skouers en dra jou met deernis terug na sy Vader se ander 
skape toe.  
Hou op met jou weghrdlopery. Dit help in elk geval nie. Een of ander 
tyd spoor God se Seun jou tog op. Spaar dus jouself al die moeite en 
bly vandag naby aan Hom.Laat Hy jou langs groen weivelde lei. 

 
 
GEBED:  Hou my vandag naby U Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 15:11-32 
  



 

 

 

25 Januarie Lees – Lukas 16:19-31 
 

Vergeet van tekens; luister wat die Bybel sê 

“As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie 
oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan” (31) 

In hierdie bekende gelykenis van die ryk man en Lasarus (die enigste 
gelykenis van Jesus waarin iemand by die naam genoem word), leer 
ons ‘n klompie wonderlike lesse. Een minder opvallende les spruit 
voort uit die gesprek tussen die ryk man en Abraham as hy na sy 
dood in die doderyk is waar hy smarte ly. Hierdie man vra vir Abraham 
om vir Lasarus uit die doderyk na sy vyf broers op aarde te stuur om 
hulle te waarsku om tot inkeer te kom. Abraham weier egter en sê dat 
sy aardse broers die wet en die profete, oftewel, die Bybel het. Hulle 
moet maar net glo wat daarin staan. Dan plet die ryk man nog ‘n slag 
en noem dat de verskynng van iemand van anderkant die dood hulle 
wel tot nuwe insigte sal bring. Hierop sê Abraham nogeens dat as 
hulle nie bereid is om na God se Woord te luister nie, dan sal niks 
anders hulle oortuig nie.  
Vandag luister mense graag na stemme van anderkant die graf. TV 
programme waar die dooies met mense aan hierdie kant praat, is baie 
gewild. Wanneer een of ander afgestorwene ‘n boodskap deur ‘n 
medium oordra, dan sit almal regop, maar nie as God se Woord aan 
die woord is nie. Tragies, maar waar. Tog is daar net een regte 
medisyne- God se eie stem. Luister as Hy praat. Vergeet van 
boodskappe van anderkant die dood af. Die Woord sê dit gaan mense 
nie oortuig nie. Luister na Waarheid, na God S’n. Sy Woord praat dit 
heeltyd! 

 
 
GEBED:  Laat my na u Woord luister, Heer! 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 16:1-18   
  
  



 

 

 

26 Januarie Lees – Lukas 17:7-10 
 

Hou op smag na erkenning! 

“As julle alles gedoen het wat aan julel opgedra is, sê dan: Ons 
is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig 
was om te doen’ (10) 

So maklik verval mense in daardie speletjie genaamd eersugtigheid. 
Hulle wil graag ‘n stukkie erkenning hê. Hulle smag na roem. Baie wil 
hê dat mense op straat van hulle moet kennis neem en hulle 
handtekeninge vra. Hieroor is Jesus egter nie te opgewonde nie. 
Inteendeel. Mense wat agter Hom aankom, mag dit nooit doen omdat 
hulle een of ander vorm van roem of erkenning vir hulleself soek nie. 
Nee, mens volg Jesus as ‘n dienskneg, as ‘n voltydse werker wat alles 
doen wat Hy aan jou opdra om te doen, of jy bly weg! 
Jesus vertel in ons teksgedeelte dat ons soos werkers op die Here se 
aardse plaas is. Ons het nie die reg om te besluit wanneer ons 
genoeg gedoen het nie. Ook mag ons nie daarop aanspraak maak dat 
ons om elke hoek en draai op die skouer geklop moet word omdat ons 
so hard werk vir die Here nie. Ons is in sy diens en moet doen wat 
ons moet doen! Uit en gedaan. As ons alles gedoen het wat aan ons 
opgedra is, dan moet ons maar net sê dat ons die Here se slawe is. 
Ons vra geen erkenning of beloning vir ons werk op die Here se plaas 
nie. Nee, ons staan maar net gereed om sy opdragte uit te voer, hoe 
moeilik of uitputtend dit ook al mag wees.  
Met watter motiewe werk jy vir die Here? Is jy al vry van die soeke na 
erkenning? Gaan dit vir jou regtig net om die Here en om sy eer? Of 
wil jy hier en daar ook nog in die sonskyn van sy eer deel. Kom dan 
dadelik uit die pad uit. Wees ‘n dienskneg! 

 
 
GEBED:  Here trek vandag vir my diensknegklere aan. 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 17:1-6     
  



 

 

  

27 Januarie Lees – Lukas 17:11-19 
 

Dankbaar, of meer as dit? 

“Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te 
gee behalwe hierdie man wat nie eers ‘n Jood is nie?” (18 ) 

Tien melaatses word genees deur Jesus. Nege kom sê nie dankie nie, 
maar een doen dit wel. Wat ‘n ondankbare nege! Ja en nee! Ja, hulle 
is ondankbaar, maar nee, dit gaan hier om meer as ondankbaarheid. 
Weet jy, in die Bybelse tyd was die heersende waardestelsel dat 
mens nie heeltyd dankie sê nie. Wanneer jy wel vir iemand dankie sê, 
is dit of ‘n aanduiding dat die verhouding tussen julle tot ‘n einde kom, 
of dat daardie persoon verskriklik belangrik is. Mens sê dus net vir 
mense dankie met  wie jy nie in ‘n verhouding staan nie, of vir mense 
soos konings, priesters, en natuurlik ook vir God omdat hulle 
verskriklik belangrik is. 
Wanneer die nege melaatses nie vir Jesus dankie sê nie, maak hulle 
dit duidelik dat hulle Hom as ‘n doodgewone geneser beskou, een 
soos hulle. Binnekort gaan hulle Hom dalk weer as dokter nodig hê. 
Die een man wat wel vir Jesus dankie sê, gee aan God die eer! Let 
wel, hierdie man besef dat Hy in die teenwoordigheid van God is. 
Jesus vra vir hom hoekom die ander nege nie aan God die eer gee 
het nie? In hierdie verhaal gaan dit dus om die vraag of jy vir Jesus as 
God beskou, nie in die eerste plek oor dankbaarheid nie.  
Leer vandag om oor en oor vir God dankie te sê vir alles wat Hy doen. 
Jou ondankbaarheid teenoor Hom kan dalk net die boodskap sein dat 
jy Hom nie genoeg ag nie, soos wat die nege melaatses met Jesus 
gedoen het.  

 
 
GEBED:  Here, Jesus: dankie, dankie, dankie!!! 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 17:20-37    
  



 

 

 

28 Januarie Lees – Lukas 18:1-14 
 

Genade vir die verkeerde een 

“O God, wees my, sondaar, genadig”  (13) 

So verbluffend maklik laat godsdiens mens in die lokval beland om te 
meen jy is op die regte koers. So vinnig dink jy dat jyself die 
godsdienstige smaak van die week is, die een wat alles doen soos 
wat God dit wil hê. Vat maar daardie Fariseër in Jesus se gelykenis. 
Hy staan voor God met ‘n hand vol bravade. Een na die ander rits hy 
sy jongste geestelike prestasies voor God af. In sy oë het hy de 
afgelope tyd in sy lewe die een geestelike onderskeiding na die ander 
ingepalm. Nou is dit net eer en erkenning wat God nog aan hom as 
Fariseër verskuldig is. Ja, eintlik het God in sy eie oë geen ander 
keuse as om hom met vlieënde vaandels te laat slag en die hemel in 
te vat nie. Praat van ‘n godsdienstige reus. Reg? Verkeerd! 
Jesus is toe glad nie beïndruk met die geestelike prestasies van 
hierdie man nie. Alles en behalwe. Nee, die tollenaar wat daar 
eenkant staan en in een sinnetjie sy totale verlorenheid voor God 
prewel, gryp sy aandag aan. Dis waarna God op soek is- mense met 
stukkende harte wat niks aan Hom te bied het anders as hul mislukte 
lewens nie. Vir sulke mense het God altyd genade. Daar op die plek 
verander Hy hulle lewens. In ‘n hemelse oogwink spreek Hy hulle vry.  
Vergeet dus van geestelike spoggery en telling hou van alles wat jy vir 
die Here doen. Al waarin Hy belangstel, is mense wat al hulle heil en 
redding slegs van Hom verwag. Slegs vir sondaars wat genade bedel 
is daar plek in God se hart. 

 
 
GEBED:  Here, vergeef my al my sondes  
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 18:15-43   
  
  



 

 

 

29 Januarie Lees – Lukas 19:1-10 
 

Die beste, verste val ooit! 

“Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom” (10) 

You’re the weakest link! Goodbye!” Dalk het jy hierdie woorde al op 
die bekende program: ‘The Weakest Link” gehoor. Wel, in die harde 
wêreld van godsdiens waarbinne Jesus Hom in Palestina bevind het, 
was dit geen grap om godsdienstig te wees nie. Daar was gereeld 
swak skakels. Hulle is afgeskryf deur die godsdienstiges. Vra maar vir 
Saggeus hoe dit gevoel het om “the weakest link” in godsdienstige 
kringe te wees. Op ‘n dag het hy egter gehoor dat Jesus deur Jerigo 
stap. Toe het hy in ‘n wildevyeboom geklim om Jesus te kon sien. Dit 
was die naaste wat hy aan godsdiens sou kom - so het hy gemeen. 
Toe tref die kans van ‘n leeftyd hom, want die koninkryk van God het 
daardie dag onder ‘n wildevy in Jerigo tot stilstand gekom. 
Saggeus het skielik die beste en verste val ooit beleef. Daar en dan 
het hy uit sy boom tot reg binne die koninkryk van God geval! Toe het 
sy lewe vir altyd verander. Op daardie dag is iemand wat binne 
godsdienstige sirkels van sy dag beleef het: “You’re the weakest link! 
Goodbye!”, met oop arms verwelkom in God se ryk. 
Wannneer Jesus ‘n swak skakel aanraak, verander daardie persoon 
van kop tot tone. Vat maar vir Saggeus. Hy het die helfte van alles wat 
hy besit vir die armes beloof. Waar hy mense verkul het met geld, 
gaan hy dit vierdubbel aan hulle terugbetaal. Ongelooflik? Nee, 
gelooflik! Mense wat deur Jesus nuutgemaak is, leef nuut. Hulle gaan 
maak reg waar hulle verbrou het. Gaan doen nou dieselfde. 

 
 
GEBED:  Here Jesus, laat my vandag tot in u arms val 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 19:11-48   
  
  



 

 

 

30 Januarie Lees – Lukas 20:27-47 
 

Aan die anderkant is dit anders 

“Hulle is kinders van God omdat hulle uit die dood opgestaan 
het” (36) 

God se kinders gaan anders leef aan die anderkant- dis die boodskap 
wat Jesus vir die Sadduseërs het. Weet jy, die Saddusseërs het nie in 
lewe na die dood geglo nie. Hulle het gemeen dat as jy dood is, dan is 
jy vir altyd weg. Daarom dat hulle Jesus in ‘n lokval probeer lei met ‘n 
verhaaltjie van ‘n vrou wat met sewe broers getroud was waarvan al 
sewe gestef het. Dan vra hulle ewe leedvermakerig vir Jesus met wie 
sy nou eintlik getroud gaan wees aan die ander kant. 
Jesus se antwoord is ‘n verrassing vir die Sadduseërs. Hy verwys 
hulle naamlik na die Ou Testament dat God steeds die God is van 
Abraham, Isak en Jakob. Nee, God was nie die God van hierdie 
aartsvaders nie; Hy is dit nog steeds- wat veronderstel dat hulle nou 
nog leef daar by God. Hulle is klaar aan die ander kant. Hulle het 
opgestaan uit die dood. 
Die lewe daar by God lyk anders as aan hierdie kant. Daar gaan dit 
nie meer oor vrae soos met wie jy getroud was nie, maar oor ‘n nuwe, 
lewende verhouding met God. En oor ‘n nuwe bestaanswyse. Dan 
ontvang gelowiges ‘n nuwe verheerlikte liggaam om God vir altyd mee 
te dien. Dan is al die dinge van vroeër eens en vir altyd verby. Wat ‘n 
vooruitsig, wat ‘n opgewondenheid om te weet ons is oppad hemel 
toe. Ons aardse roete het ‘n eindbestemming. Ons is oppad na ‘n 
nuwe huis toe- ons Vader S’n, daar waar baie wonings is! 

 
 
GEBED:  Christus, ek loof U dat U ook vir my plek maak 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 20:1-26   
  
  



 

 

 

31 Januarie Lees – Lukas 21:20-33 
 

‘n Groot val lê voor 

Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leërs omsingel word, 
moet julle weet dat sy verwoesting naby is” (20) 

Profesie in die Bybelse tyd het beteken dat jou profetiese woorde in 
jou eie tyd in vervulling gaan, anders is jy ‘n vals profeet. Nee, profete 
het nie in die eerste plek die toekoms vyfhonderd jaar verder, of 
duisend jaar verder voorspel nie. In die eerste plek was profete se 
woorde vir hul eie hoorders bedoel. Dit maak sin, want wie gaan nou 
na iemand luister wat lang profetiese woorde aframmel, net om aan 
die einde daarvan te moet hoor dat dit nie eintlik vir jou bedoel is nie, 
maar vir mense wat tweeduisend jaar later gaan leef. In elk geval, 
Jesus het kort na sy inkoms in Jerusalem ‘n profetiese woord oor die 
stad uitgespreek. Hy het gesê dat die Dawidstad verwoes sou word.  
Wanneer het Jesus se woorde in vervulling gegaan? Wel, sowat 
veertig jaar later, toe Jerusalem deur die Romeine verower is. In die 
jaar 70 is die tempel tot op die grond afgebreek en die stad in puin 
agtergelaat. Op ‘n tragiese manier het Jesus se woorde nog in die 
geslag van die hoorders van sy oorspronklike hoorders in vervulling 
gegaan.  
Hoe tragies dat Jerusalem die kans van ‘n ewigheid deur hulle vingers 
laat glip het toe die Messias by hulle kom besoek aflê het. Pleks dat 
hulle voor Hom gebuig het, het hulle Hom aan ‘n kruis vasgespyker en 
tot in die dood toe verban. Gelukkig kon die dood Hom nie gevange 
hou nie. Daarom buig ons vandag voor die lewende Heer, al is 
Jerusalem steeds in ballingskap. 

 
 
GEBED:  Christus, dankie dat U die lewende Heer is 
 

Skriflesing vir vanaand: Luk 21:1-19   
  
 


