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PREEKNOTA Datum: 16/10/2022

1. Het jy al iemand in nood gehelp?

2. Die tipe nood waarin mense hulself bevind, 
verskil.       

a) Nood van fisiese armoede.

Matteus 26:7-13 (NLV) 7Terwyl Hy aan tafel was, kom 
daar ’n vrou na Hom toe met ’n albaste fles vol duur 
aromatiese olie en gooi dit op sy kop uit. 8Toe die 
dissipels dit sien, het hulle hulle daaroor opgewerk. 
”Watter vermorsing,” het hulle onder mekaar gesê, 9”sy 
kon dit vir ’n yslike bedrag verkoop en die geld vir die 
armes gegee het!” 10Jesus het dit egter agtergekom 
en vra hulle toe: ”Waarom maak julle dit so moeilik 
vir hierdie vrou? Sy het immers ’n weldaad aan My 
gedoen. 11Die armes sal julle altyd by julle hê, maar Ek 
sal nie meer lank by julle wees nie. 12Toe sy hierdie olie 
op My uitgegooi het, het sy eintlik my liggaam vir my 
begrafnis voorberei. 13Ek verseker julle, waar hierdie 
Goeie Nuus ook al oor die hele wêreld verkondig sal 
word, sal daar ook gepraat word van wat sy gedoen 
het, en so sal sy vir altyd onthou word!”

b) Nood van geestelike armoede.

Matteus 9:35-38 (DB) 35Jesus het by al die dorpies en 
klein plekkies langs gegaan. By hulle byeenkomste 
het Hy lank met die mense gesels oor hoe hulle die 
Joodse Bybel moes verstaan. Hy het veral vir hulle die 
goeie nuus van God se nuwe wêreld vertel. Met Jesus 
se koms kon die mense ook al hoe meer agterkom 
hoe God se nuwe wêreld lyk. Daarom het Hy mense 
met allerhande siektes en kwale gesond gemaak. 
36Jesus het na al hierdie mense om Hom gekyk. Hulle 
het vir Hom gelyk soos skape wat sonder ’n herder 
ronddwaal. Dit was of hulle nie meer krag oorgehad 
het om aan te gaan nie en sommer net daar wou bly 
lê. Daarom wou Jesus hulle regtig graag help. 37Hy sê 
toe vir sy dissipels: ”Die lande staan ryp met ’n groot 
oes, maar daar is so min mense om die oes in te 
samel. 38Vra God, die Boer wie se oes dit is, om nog 
ekstra arbeiders te stuur. Daarvoor moet julle ernstig 
bid!”

3. Hoe kan ek die nood van geestelike armoede 
aanspreek?

Kompas 
Uitspraak: 
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Gas na vriend, vriend na familie, 
familie na volgeling.  

Ons roeping is om mense te help 
om totaal toegewyde volgelinge 

van Jesus te word. 

Ons sal enigiets kort van sonde doen 
om mense te bereik wie nié Christus 

ken nie. Om mense te bereik wat 
niemand bereik nie, sal ons dinge 
moet doen wat niemand doen nie. 

1 Korintiërs 9:20-22 en Matteus 10:16

Matteus 28:19-20a (DB) 19Ek wil hê julle moet iets vir 
My doen: ”Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan 
oral na almal toe en daag hulle uit om My sonder 
enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle 
bereid is om My met hulle hele lewe te volg, moet julle 
hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die 
Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God 
se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. 
20Leer hulle en lei hulle dan in alles wat Ek vir julle 
geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan My 
gehoorsaam te wees en te doen wat Ek vra. ...”

a) Gas na vriend.

b) Vriend na familie.

c) Familie na volgeling.

2 Timoteus 4:2-6 (NLV) 2Verkondig die woord van God. 
Hou daarmee vol, of die tyd daarvoor geleë is of nie. 
Jy moet jou mense met geduld reghelp, aanspreek 
en bemoedig terwyl jy hulle geduldig onderrig. 3Want 
daar kom ’n tyd wanneer mense nie meer na gesonde 
onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes 
volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle 
graag wil hoor. 4Hulle sal die waarheid verwerp en 
vreemde mites navolg. 5Maar jy moet in elke situasie 
jou teenwoordigheid van gees behou. Moenie bang 
wees om vir die Here te ly nie. Vervul jou taak as 
evangelis. Voltooi die bediening wat God jou gegee 
het.

4. Wat is jou verskoning om mense in geestelike 
nood, nie te help nie?

1 Timoteus 2:3-5 (NLV) 3So is dit goed en aanneemlik 
vir God, ons Verlosser, 4want Hy wil dat almal verlos 
word en die waarheid verstaan. 5Want daar is net een 
God en een Middelaar wat God en mens kan versoen. 
Hy is die mens Christus Jesus.

Matteus 9:37 (DB) 37Hy sê toe vir sy dissipels: ”Die 
lande staan ryp met ’n groot oes, maar daar is so min 
mense om die oes in te samel.” 

Dit is tyd dat ons verby ons verskonings 
beweeg en saam met God werk om die 

nood in ons buurt, in ons dorp en in ons 
land aan te spreek.
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