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1. Wat is ’n toeskouer?  

2. Jesus het baie toeskouers gehad. 

Matteus 21:8-11 (NLV) 8Die grootste deel van die skare 
het hulle bo-klere op die pad voor Jesus oopgegooi 
en ander het takke van die bome afgekap en dit 
oor die pad uitgesprei. 9Met Jesus in die middel van 
die optog het die skare uitgeroep: ”Prys God vir die 
Seun  van Dawid! Geseënd is die Een wat kom in 
die Here se Naam! Prys God in die hoogste hemel!” 

10Toe Hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad 
in beroering. Hulle het gevra: ”Wie is hierdie man?” 
11Die skare het geantwoord: ”Hy is Jesus, die profeet 
uit Nasaret in Galilea.”

Lukas 7:36-39 (NLV) 36Een van die Fariseërs het Jesus 
na sy huis genooi vir ’n maaltyd, en Jesus het dit 
aanvaar en aangelê om te eet. 37En kyk, ’n sekere 
vrou van losse sedes het gehoor dat Hy daar is en 
het ’n albaste fles met duur aromatiese olie gebring. 

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.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!”

3. Wat is die gevaar vir ’n toeskouer van Jesus? 

a) Toeskouers kan maklik dink Jesus is  
een van hulle.

Lukas 5:4-11 (NLV) 4Toe Hy klaar gepraat het, het Hy vir 
Simon gesê: ”Vaar nou dieper in en gooi julle nette 
uit om te vang.” 5”Meneer,” het Simon geantwoord, 
”ons het die hele nag hard gewerk en het niks 
gevang nie. Maar as u so sê, sal ons weer probeer.” 
6En hierdie keer was hulle nette so vol dat dit begin 
skeur het! 7Hulle het hul maats in die ander skuit 
geroep om te kom help en gou was albei skuite so 
vol vis dat dit amper gesink het. 8Toe Simon Petrus 
besef wat gebeur het, val hy op sy knieë voor Jesus 
en sê: ”Here, gaan asseblief weg van my af – ek is 
’n te groot sondaar.” 9Want hy was verbyster deur 
die groot visvangs, net soos die ander by hom. 10Sy 
kollegas, Jakobus en Johannes, die seuns van 
Sebedeus, was net so verbaas. Jesus het vir Simon 
geantwoord: ”Moenie bang wees nie! Van nou af 
sal jy mense vang!” 11En toe hulle aan wal kom, het 
hulle alles net so laat lê en Jesus gevolg.

b) Toeskouers kies godsdiens bo verhouding  
en liefde.

Lukas 5:18-21 18’n Paar mans het daar aangekom terwyl 
hulle ’n verlamde man op ’n slaapmat dra. Hulle 
het deur die skare probeer dring om by Jesus uit te 
kom, 19maar hulle kon nie daarin slaag nie. Hulle het 
dus op die dak geklim, ’n paar teëls losgemaak en 
die verlamde man deur die opening laat sak, tussen 
die mense in, tot reg voor Jesus. 20Toe Jesus hulle 
geloof sien, sê Hy vir die man: ”Mens, jou sondes 
is vergewe.” 21”Wie dink hierdie man is hy?” het 
die skrifkenners en Fariseërs vir mekaar gevra. 
”Dit is godslasterlik! Wie behalwe God kan sondes 
vergewe?”

c) Toeskouers weet nie hulle kort iets nie.

Lukas 5:29-32 (NLV) 29Kort daarna het Levi ’n feesmaal 
in sy huis aangebied met Jesus as die eregas. Baie 
van Levi se medetollenaars en ander gaste was 
daar. 30Maar die Fariseërs en skrifkenners wat aan 
die Fariseërparty behoort, het by Jesus se dissipels 
gaan kla: ”Waarom eet en drink julle saam met sulke 
immorele karakters?”31Jesus het hulle geantwoord: 
”Gesonde mense het nie ’n dokter nodig nie – siek 
mense wel. 32Ek het gekom om sondaars te roep om 
tot inkeer te kom, nie om my tyd te verwyl met hulle 
wat dink dat hulle reeds goed genoeg is nie.”

4. Is jy ’n toeskouer van Jesus, of ’n deelnemer 
saam met Hom? 

Matteus 27:16-22 (NLV) 16Juis in hierdie tyd was daar ’n 
berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. 

17Terwyl die skare gevaarlik begin saamdrom, vra 
Pilatus hulle: ”Wie wil julle hê moet ek vir julle 
vrylaat: Jesus Barabbas of Jesus, die sogenaamde 
Messias?” 18Hy het goed besef dat die Joodse leiers 
Jesus uit naywer aan hom uitgelewer het. 19Terwyl 
Pilatus daar op die regbank sit, laat sy vrou hom 
weet: ”Los daardie onskuldige man uit. Ek het laas 
nag ’n aaklige nagmerrie oor hom gehad.” 20Intussen 
het die priesterhoofde en die familiehoofde die 
skare oorreed om te vra dat Barabbas vrygelaat 
moet word en dat Jesus die doodstraf kry. 21Toe die 
goewerneur dus weer vir hulle vra: ”Wie van hierdie 
twee moet ek vir julle vrylaat?” het hulle geskree: 
”Barabbas!” 22”Maar as ek Barabbas vir julle vrylaat,” 
het Pilatus hulle gevra, ”wat moet ek dan met Jesus 
die ’Messias’ doen?” Hulle roep almal: ”Hy moet 
gekruisig word!”

5. Maak vandag die keuse om van toeskouer van 
Jesus, te gaan na deelnemer saam met Hom. 
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