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Wat beteken dieper  
in ’n verhouding met Jesus vir jou?

1. Het jy al ooit uitgesluit gevoel? 

Lukas 7:36 (NLV) 36Een van die Fariseërs het 
Jesus na sy huis genooi vir ’n maaltyd, en Jesus 
het dit aanvaar en aangelê om te eet. 

Lukas 7:37 (NLV) 37En kyk, ’n sekere vrou van 
losse sedes het gehoor dat Hy daar is en het ’n 
albaste fles met duur aromatiese olie gebring.

2. Wat is Jesus se reaksie op dié wat uitgesluit 
moet wees? 

Lukas 7:39-50 (NLV) 39Toe die Fariseër wat 
die gasheer was, sien wat gebeur en wie die 
vrou is, het hy vir homself gesê: ”Dit bewys dat 
Jesus geen profeet is nie. As God hom werklik 
gestuur het, sou hy geweet het watter soort vrou 
hom aanraak. Sy is ’n sondaar!” 40Jesus het toe 
gereageer en vir Simon geantwoord. ”Simon,” het 
Hy vir die Fariseër gesê, ”Ek het iets om vir jou 
te sê.” ”Reg, Meneer,” het Simon geantwoord, 
”sê maar.” 41Jesus vertel hom toe die volgende 
verhaal: ”’n Man het vir twee mense geld geleen 
– 500 rand vir die een, en 50 vir die ander. 42Maar 
nie een van die twee kon hom terugbetaal nie; 
hy het dus maar al twee oorgesien en hulle skuld 
afgeskryf. Wie dink jy het hom daarna die meeste 
liefde bewys?” 43Simon het geantwoord: ”Ek 
veronderstel die een vir wie hy die meeste skuld 
afgeskryf het.” ”Dis reg,” het Jesus gesê. 44Hy het 
toe na die vrou gedraai en vir Simon gesê: ”Kyk 
na hierdie vrou. Toe Ek jou huis ingekom het, het 
jy My nie water aangebied om die stof van my 
voete af te was nie, maar sy het hulle met haar 
trane gewas en met haar hare afgedroog. 45Jy het 
My nie met ’n soen verwelkom nie, maar sy het 
my voete weer en weer gesoen vandat Ek hier 
ingekom het. 46Jy het nie my kop met gewone 
olyfolie gesalf nie, maar sy het my voete met 
kosbare olie gesalf. 47Ek sê vir jou, haar sondes – 
en dit is baie – is vergewe, omdat sy baie liefde 
aan My bewys het. Maar iemand vir wie min 
sondes vergewe is, betoon maar min liefde!” 48Toe 
sê Jesus vir die vrou: ”Jou sondes is vergewe.” 
49Die mans aan tafel sê toe onder mekaar: ”Wie 
dink hierdie man is hy om rond te gaan en sondes 
te vergewe?” 50En Jesus sê vir die vrou: ”Jou 
geloof het jou gered; gaan in vrede.” 

3. Wat is dit wat jou keer om nader, of dieper in 
’n verhouding met Jesus te beweeg? 

Matteus 11:27-30 (NLV) 27”My Vader het alles 
aan My toevertrou. Niemand ken die Seun nie, 
behalwe die Vader. En niemand ken die Vader 
nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die 
Seun die Vader wil bekendmaak. 28Kom na My 
toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet 
dra, en Ek sal julle lewens verkwik. 29Neem my 
juk op julle skouers. Kom leer van My, want Ek is 
sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe 
moed vir julle lewe kry. 30Want my juk sal sag op 
julle skouers rus en my las is lig om te dra.”

4. Wat is die waarheid oor jou identiteit in 
Jesus? (TOOK)

a) Jou identiteit is nie op ”skynheiligheid” gebou 
nie, maar op jou gebrokenheid.

Lukas 14:7-14 (NLV) 7Toe Jesus sien dat almal 
wat na die ete genooi was, naby die kop van die 
tafel probeer sit, het Hy hulle hierdie raad gegee: 
8”As julle na ’n bruilof genooi word, moenie altyd 
die beste plek uitsoek nie. Wat as daar iemand 
belangriker as jy ook genooi is? 9Die gasheer 
sal sê: ’Laat hierdie persoon asseblief hier sit.’ 
Dan sal jy met ’n rooi gesig opnuut moet plek 
soek – aan die end van die tafel! 10Maak liewer 
so – sit aan die end van die tafel. Dan, wanneer 
die gasheer jou sien, sal hy kom en sê: ’Vriend, 
ons het ’n beter plek as dit vir jou!’ Dan sal jy 
voor al die ander gaste vereer word; 11want die 
hoogmoediges sal verneder word, maar die 
nederiges sal vereer word.” 12Toe draai Hy na 
sy gasheer. ”Wanneer jy ’n middag- of aandete 
gee,” het Hy gesê, ”moenie jou vriende, broers, 
familie en ryk bure nooi nie. Want hulle sal jou 
beloon deur jou terug te nooi. 13Nooi liewer die 
armes, kreupeles, verlamdes en blindes. 14Jy sal 
geseënd wees, want by die opstanding van die 
godvresendes sal God jou beloon omdat jy hulle 
wat jou nie kon beloon nie, genooi het.”

b) Jou identiteit is op Jesus se heiligheid gebou.

Lukas 14:25-27 (NLV) 25Groot skares het Jesus 
gevolg. Hy het omgedraai en vir hulle gesê: 26”As 
iemand na My toe kom, moet jy My liewer hê 
as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en 
susters, en ook nie jou eie lewe gering ag nie. 
Anders kan jy nie my dissipel wees nie. 27En jy 
kan nie my dissipel wees as jy nie jou eie kruis 
dra en My volg nie.”

c) In jou gebrokenheid vind jy identiteit in Jesus.

Lukas 7:38 (NLV) 38Sy het agter Jesus gekniel, 
by sy voete, en gehuil. Haar trane het op sy voete 
geval en sy het dit met haar hare afgevee. Sy het 
sy voete bly soen en die aromatiese olie daaraan 
gesmeer. 

5.  Jy, en ook ander, is genooi om deel van 
God se familie te wees. (SHOOK)  

Johannes 14:1-2 (NLV) 1”Moenie ontsteld wees 
nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou 
ook aan om op My te vertrou. 2In die huis van my 
Vader is daar baie kamers. As dit nie só was nie, 
sou Ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om 
vir julle plek gereed te maak.”
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