
SIONSRAND KERK P.E. 
 

WEEK VAN GEBED 2022 
 

 Gaan maak jy ook so 
 

TEKS: – Lukas 10:25-37 
 

WAAROM DOEN ONS NIE WAT ONS WEET ONS MOET 

DOEN NIE? (wat keer ons?) 

 

• Jesus vertel ‘n verhaal om ‘n vraag te beantwoord 
o VRAAG: “Wie is my naaste?” 
o ANTWOORD: Jesus vertel ‘n verhaal 

▪ die vraesteller gaan sy eie vraag beantwoord 

• DIE VERHAAL 
o ‘n MAN word deur ROWERS oorval 

▪ Hy word beroof – geslaan – vir dood agtergelaat 
o ‘n Priester kom op hom af 

▪ sien hom, en gaan verlangs verby 
o ‘n Leviet kom op hom af 

▪ sien hom, en gaan ver langs verby 
o ‘n Samaritaan kom op hom af 

▪ Sien hom 
▪ KRY HOM INNIG JAMMER 

• dit is wat hom beweeg het! 

• dit is wat die Leviet & Priester nie gehad het nie 

• dit is wat die SKRIFGELEERDE RAAKGESIEN HET IN DIE 
VERHAAL 

▪ BEWYS MEDELYE AAN HOM 

• GEE HOM WAT TOE NODIG WAS  
o (wonde – veiligheid – versorging - nasorg) 

• Gaan na hom 

• Behandel sy wonde met olie en wyn & verbind die 
wonde 

• Help hom op sy rydier 

• Neem hom na ‘n herberg 

• Versorg hom daar verder 

• Betaal die eienaar van die herberg om hom te versorg 



• Beloof om nog te betaal vir sy versorging as dit nodig 
is 

 

• SIEN DIT RAAK:  
o Hy gee eerste homSELF en sy TYD & toe eers die GELD, toe hy 

moes aanbeweeg 
o Draai ons die orde dalk nie om nie – gee maklik GELD, gee eerste 

geld (wat soms die nood is!), maar die gee van die SELF & eie TYD, 
om op te daag in iemand se lewe, gebeur dalk nie…..? 

 
Wat ons weet gaan ons nie noodwendig doen nie 

• die Priester en Leviet het geweet wat reg is 

• MAAR NET NIE JAMMER GEKRY NIE, WAT NOG TE Sê INNIG JAMMER 
 
Wat keer INNIG JAMMER KRY? 

• Hoe ons oor God dink 
o ‘my’ God in plaas van ‘ons God’ 
o As God regtig ‘ons’ God is, die ‘Onse Vader..”, wat lief is vir almal, 

daar is vir almal – dan kyk en voel ons anders oor mense 

• Hoe ons onsself dink 
o Kan ek dit doen – twyfel in my vermoë 

▪ DOEN WAT JY KAN 
o Hoe dit my gaan raak - selfgesentreerdheid 

▪ As ek nou help – wat is die effek op my 

• gerief/gemak/dalk ‘n persoonlike opoffering maak 
o Vrees – ons mense kan maklik bang raak, baie versigtig 

• Hoe ons oor mense dink 
o Het ek respek vir menswees in sy verskillende vorme? 

▪ Menswees kom in baie vorme – mense is soms baie anders 
as wat ek is, as waarmee ek gemaklik is 

o Wie dit is 
▪ Vooroordeel 
▪ Hou net nie van iemand (of ‘n groep) nie 
▪ Iemand is my vyand 

• Jood en Samaritaan was aartsvyande – hier maak dit 
nie saak nie, want iemand is in die moeilikheid 

 
 
 
 



Wat jammer kry laat gebeur (wat hierdie dinge wat ons keer sal oorkom): 

• Gehoorsaamheid aan die Here  
o 2e grootste gebod is net so belangrik  soos die 1ste grootste 

gebod 
▪ Hierdie gelykenis word voorafgegaan met ‘n gesprek oor die 

grootste gebod 

• Sien ‘n mens raak – iemand wat is soos ek is 
o Leer om te vra:  

▪ As dit ek was, hoe sou ek gevoel het? 
▪ As dit ek was, wat sou ek voor gehoop het? 

 
 

WAAROM DOEN ONS NIE WAT ONS WEET ONS MOET 

DOEN NIE? (wat keer ons?) 

 
Wanneer ons nie innig jammer kry nie. 

 
 

JESUS EINDIG HIERDIE GESPREK MET HIERDIE WOORDE:  
 

Gaan maak jy ook so 
 

“I don’t want to just be able to recite God’s Word,  
I want to be incited by God’s Word. 
I don’t want to just quote it verbally,  

I want my life to quote the Truth of God’s Word visually.” 
 

 


