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KONINKRYK.  LES 17  
 

1 
GEBED 

 

 

Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 

Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  

 

2 UITWISSELING (20 minute)                       [STILTETYE] 

PSALM 1, 2, 5 en 8 

 

Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeeltes geleer het 

(Psalm 1, 2, 5 en 8). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan op 

wat hy deel nie.  

 

3 
MEMORISERING (5 minute)  [DIE CHRISTELIKE GEMEENTE]  

                                              (5) EFESIËRS 3:20-21  

 

Repeteer twee aan twee  

(5) Die eer in die Gemeente. Efesiërs 3:20-21. “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig 

meer te doen as wat ons bid of dink, aan om kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus , 

deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”  

 

4 ONDERRIG (85 minute) [DIE GELYKENISSE VAN JESUS] 

DIE VERLORE SKAAP en DIE VERLORE SEUN 

 

“Die gelykenis van die verlore skaap” in Lukas 15:1-7 en 

“die gelykenis van die verlore seun” in Lukas 15:11-32 is gelykenisse oor 

GOD SE HOUDING TEENOOR VERLORE MENSE IN DIE KONINKRYK VAN GOD. 
 

“’n Gelykenis” is ’n aardse verhaal met ’n hemelse betekenis. Dit is ’n lewensgetroue verhaal of ’n illustrasie wat 

ontwerp is om ’n geestelike waarheid te leer. Jesus het gebruik gemaak van die gewone dinge en alledaagse 

gebeurtenisse om lig te werp op die geheimenisse van die Koninkryk van God en om mense te konfronteer met die 

werklikhede van hul situasie en die noodsaak van hul verandering. 
 

Ons bestudeer hierdie gelykenis m.b.v. die ses riglyne vir die uitleg van gelykenisse  

(Sien handleiding 9, supplement 1). 
 

 

A. DIE GELYKENIS VAN DIE VERLORE SKAAP - in Lukas 
 

Lees Lukas 15:1-7. 
 

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die gelykenis word in figuurlike taal vertel en die geestelike betekenis van die gelykenis word hierop 

gebaseer. Daarom bestudeer ons eers die woorde en die kulturele en histories feite van die agtergrond van die verhaal.  

Bespreek. Wat is die lewensgetroue elemente van die verhaal? 

Aantekeninge. 
 

Skape oppas. Jesus het van plek tot plek gereis in Palestina en het verby velde gekom waar skaapwagters hulle skape 

opgepas het. ’n Kudde skape met ’n skaapwagter was ’n bekende gesig in Israel. Mense het die verantwoordelikhede 

van ’n skaapwagter geken. Hy moes sy skape na weides met water en gras lei waar hulle die hele dag kon eet. Die 

skaapwagter moes sy skape oppas en beskerm teen roofdiere soos leeus, bere, wolwe en diewe. Hy moes die lammetjies 

dra en afgedwaalde skape weer na die kudde lei.  
 

’n Skaap dra. Die tipiese manier in die Midde-Ooste om ’n skaap te dra was om die skaap oor sy skouers te lê met sy 

vier pote vasgebind voor sy bors.  
 

 

2. Bestudeer die verband en bepaal die elemente van die gelykenis. 
  

Inleiding. Die verband van die “verhaal” van die gelykenis kan bestaan uit “die agtergrond” en “die uitleg of 

toepassing” van die gelykenis. Die agtergrond van die gelykenis verwys na die aanleiding (rede) om die verhaal te 
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vertel, of beskryf die omstandighede toe die verhaal vertel is. Die aanleiding word gewoonlik vóór die verhaal gevind 

en die uitleg of toepassing word gewoonlik ná die verhaal gevind.  

Ontdek en bespreek. Wat is die aanleiding, die verhaal en die uitleg of toepassing van hierdie gelykenis?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die aanleiding van die gelykenis staan in Lukas 15:1-2. 

By ’n vorige geleentheid het die Fariseërs en Skrifgeleerdes teen die dissipels van Jesus gemor oor die feit dat Jesus 

Christus vriendelik met tollenaars en sondaars omgegaan het (Lukas 5:29-30). Hier kritiseer hulle Jesus in sy 

teenwoordigheid omdat Hy met sulke mense omgaan. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes het tollenaars verag, omdat hulle 

die tollenaars beskuldig het van hebsug, afpersing en as verraaiers in Israel. Hulle het neergekyk op “sondaars”, omdat 

hulle ’n slegte reputasie gehad het en nie geleef het ooreenkomstig die reëls wat die fariseërs opgestel het nie. Hulle het 

omgang met tollenaars beskou as “besmetlik”. In die lig van al hulle reëls vir voedsel, het hulle saam eet met tollenaars 

as “onrein” en “skandelik” beskou. (Lukas 5:30)! Maar Jesus het openlik met sulke mense omgegaan. Hy het selfs ’n 

tollenaar, Matteus, uitgekies om een van sy dissipels te wees. Die tollenaars en ander sondaars het onmiddellik die 

verskil in die houding van Jesus teenoor hulle opgemerk. Daarom het hulle Jesus as ’n Vriend beskou en het hulle 

dikwels na sy onderrig kom luister.  
 

 (2) Die verhaal van die gelykenis staan in Lukas 15:4-6. 

Jesus het gebruik gemaak van die gewone lewe van skaapwagters met hul kuddes skape om mense te onderrig wat hulle 

moes doen met mense wat dreig om verlore te gaan. Die vraag was of één verlore skaap stilswyend genegeer moes 

word, of dat ’n mens daardie skaap moet gaan soek totdat mens dit vind.  
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis staan in Lukas 15:7. 
 

 

3. Bepaal watter besonderhede in die gelykenis relevant is. 
 

Inleiding. Jesus het nie bedoel dat elke besonderheid (detail) in ’n gelykenis noodsaaklik ’n geestelike betekenis moet 

hê nie! Gelykenisse is nie allegorieë nie. Die relevante besonderhede in die verhaal van ’n gelykenis versterk die 

sentrale gedagte, die hooftema of die les van die gelykenis. Daarom moet ons nie aan elke besonderheid van die verhaal 

van ’n gelykenis ’n geestelike betekenis toeskryf nie!  

Ontdek en bespreek. Watter details in hierdie gelykenis (verhaal) is werklik essensieel of relevant?  

Aantekeninge.  
 

Die skape. In die hele Bybel is “skape” ’n simbool vir mense, omdat daar baie ooreenkomste is tussen hoe ’n 

skaapwagter met sy skape omgaan en Jesus Christus met sy mense omgaan. Skape het die neiging om af te dwaal 

(Jesaja 53:6), maar hulle het ook die vermoë om hul skaapwagter te herken en hom te volg (Johannes 10:5). Skape is 

weerloos teen hul vyande en het die hulp van ’n skaapwagter absoluut nodig (Johannes 10:11-13). Die verlore skaap is 

seker ’n relevante detail in hierdie gelykenis en verteenwoordig ’n mens wat deur sonde verlore gegaan het. 
 

Die nege-en-negentig skape. Jesus lê “die nege-en-negentig skape” uit as “mense wat reg doen en nie bekering nodig 

het nie.” Dit is ’n relevante detail. Sommige uitleggers lê dit uit as die troue lede van God se verbondsvolk wat geestelik 

sterk genoeg is en nie van die geloof afdwaal nie. Byvoorbeeld, iemand soos Timoteus. God is bly met die nege-en-

negentig troue gelowiges, maar nog blyer met die sondaar wat hom bekeer. 
 

Maar die oorspronklike Grieks gebruik die woorde “eerder as” (vers 7) en die vergelyking moet uitgelê word as “meer 

as”. Omdat Jesus die nege-en-negentig stel teenoor die één wat hom bekeer, moet vers 7 die volgende betekenis hê: 

“Daar sal groter blydskap by God in die hemel wees oor één sondaar wat hom bekeer meer as die nege-en-negentig 

godsdienstige mense wat dink dat hulle regverdig (verlos) is die bekering nie nodig het nie.” Netsoos in Lukas 5:31-32 

dink Jesus aan die Fariseërs en Skrifgeleerdes en hul volgelinge wat dink dat hulle in hul eie oë regverdig is omdat hulle 

dink dat hulle die hele wet onderhou. Hulle besef nie dat hulle eintlik “siek” is en daarom dink hulle dat hulle geen 

“dokter” nodig het nie. Hulle dink  dat hulle “regverdig” is en daarom Jesus Christus as verlosser nie nodig het nie om 

hulle te verlos nie. Hulle was vol selfvertroue en het met veragting neergekyk op alle ander mense (Lukas 18:9). Alleen 

hierdie uitleg doen reg aan die inleiding van hierdie gelykenis in Lukas 15:1-2. Die nege-en-negentig skape 

verteenwoordig mense wat Jesus bekritiseer omdat Hy met tollenaars en sondaars omgegaan het. Hulle was alleen in 

hulle eie oë “regverdig”, maar seker nie in God se oë nie! Vergelyk Johannes 9:39. 
 

 

4. Bepaal die belangrike boodskap van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die belangrike boodskap (die sentrale boodskap of die hooftema) van die gelykenis word gevind in die uitleg 

of toepassing van die gelykenis of in die verhaal van die gelykenis self. Uit hoe Jesus self sy gelykenisse uitlê of toepas, 

weet ons hoe ons gelykenisse moet uitlê. ’n Gelykenis het meesal maar één hooftema, één belangrike boodskap, één 

sentrale les. Daarom moet ons nie probeer om ’n geestelike waarheid in elke besonderheid van die verhaal van die 

gelykenis te vind nie. Dus, bepaal die belangrike boodskap van ’n gelykenis. 

Bespreek. Wat is die belangrike boodskap van hierdie gelykenis? 

Aantekeninge.  
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Die gelykenis van die verlore skaap in Lukas 15:1-7 leer oor “God se houding teenoor verlore mense in die 

Koninkryk van God”. 
 

Die belangrike boodskap van hierdie gelykenis is die volgende: “Die liefde waarmee God die Vader Hom uitstrek 

na verlore mense maak dat Hy hulle soek en vind. Hy is bly met selfs één sondaar wat berou het en hom bekeer.” 
 

Hy bly hulle soek, iets wat die Fariseërs en Skrifgeleerdes nie gedoen het nie. Hy soek hulle nie op ’n halfslagtige wyse 

soos ’n huurling nie. Hy soek hulle met volharding totdat Hy hulle vind! 
 

Die soek na verlore mense om hulle te vind sodat Jesus Christus hulle kan red is een van die fundamentele kenmerke 

van God se Koninkryk. Die ware burgers van God se Koninkryk volg in die voetstappe van Jesus Christus en gaan uit 

om verlore mense te soek en te vind sodat Jesus hulle kan red. 
 

 

5. Vergelyk die gelykenis met vergelykbare Bybelgedeeltes. 
 

Inleiding. Sommige gelykenisse het ooreenkomste en kan met mekaar vergelyk word. Maar die waarheid in alle 

gelykenisse het vergelykbare waarhede wat in andere Bybelgedeeltes geleer word. Probeer om die belangrikste 

verwysings in die Bybel te vind wat jou help om die gelykenis uit te lê. Vergelyk altyd die uitleg van ’n gelykenis met 

die direkte en duidelike onderrig van die Bybel.  
 

Lees. Psalm 23; Jesaja 40:11; Esegiël 34:15-16. 

Ontdek en bespreek. Hoe kan jy wat elk van hierdie Bybelgedeeltes leer vergelyk met wat die gelykenis van die verlore 

skaap leer? 

Aantekeninge. God is soos ’n Skaapwagter (Herder). Hy bring sy skape na groen weivelde en water waar daar vrede is. 

Hy lei hulle oor steil berge en diep klowe. Hy neem die lammetjies op in sy arms en dra hulle naby sy hart. Hy lei ooie 

met lammetjies versigtig. Hy Self gaan ’n afgedwaalde skaap soek en bring hom terug na die kudde. Hy verbind die 

gewonde skaap en versterk die swak skaap. 
 

 

B. DIE GELYKENIS VAN DIE VERLORE SEUN 
 

Lees Lukas 15:11-32. 
 

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die gelykenis word in figuurlike taal vertel en die geestelike betekenis van die gelykenis word hierop 

gebaseer. Daarom bestudeer ons eers die woorde en die kulturele en histories feite van die agtergrond van die verhaal.  

Bespreek. Wat is die lewensgetroue elemente van die verhaal? 

Aantekeninge. 
 

 (1) Die verlore seun vertrek van sy huis. Die jongste van twee broers het hom tuis verveel. Soos baie jong 

mense vandag, het hy verlang om los te kom van die beperking van sy vryheid deur sy ouers. Hy was oortuig dat as hy 

alleen was, weg van onder die oë van sy ouers, hy sou kon doen wat hy wou en dat sy “vryheid” hom gelukkig sou 

maak. Maar om sy plan uit te voer, het hy geld nodig gehad. Hy het geweet dat die wet bepaal dat een derde van die 

landgoed van sy vader sy erfenis is as sy vader sou sterf (Deuteronomium 21:17). Maar so lank wou hy nie wag nie. Hy 

wou sy erfdeel nou hê. Om dit moontlik te maak, moes sy vader ’n aansienlike deel van die landgoed verkoop en in geld 

omsit. Die jongste seun het glad nie nagedink hoe dit alles sy ouers en familie sou raak nie. Sy houding was dat sy 

vryheid beter was dan die voortdurende liefdedevolle aandag, sorg en advies van sy vader. Dit moes sy vader diep 

gekwes het! Na die verdeling van die erfenis het die jongste seun vertrek na ’n vêr land, vêr van sy ouers se huis.  
 

 (2) Die verlore seun het in ’n vreemde land gaan woon. Die jongste seun het as ’n dwaas gehandel. Hy het 

alles wat hy besit het saamgeneem en niks agtergelaat om op terug te val nie wanneer sy plan sou misluk en hy weer 

huis toe moes keer. In daardie vêr land het hy alles wat hy besit met verkeerde vriende en verkeerde aktiwiteite verkwis, 

totdat hy niks meer oorgehad het nie! Om sy benarde situasie nog te vererger, het ’n hongersnood die land geteister en 

kon hy op niemand meer reken om hom te help nie! Uiteindelik het hy homself uitgehuur aan ’n varkboer. Om varke op 

te pas, is vir ’n Jood ’n onreine besigheid! Dit was vernederend. In die aand word die varke deur iemand anders gevoer 

met skille van die Johannesbroodboom. Alhoewel die jongste seun honger was, het niemand vir hom ete gegee nie. 
 

Uiteindelik “het hy tot inkeer gekom”! Hierdie woorde beteken dat hy het begin nadink oor alles wat gebeur het vanaf 

die tyd dat hy sy ouerhuis verlaat het. Hy het besef dat hy homself die skuld moes gee vir die toestand waarin hy tereg 

gekom het. Hy het gedink aan die dagloners by sy vader wat oorgenoeg gehad het om te eet, terwyl hy hier besig was 

om dood te gaan van die honger. Hy het gaan besef dat hy nie alleen onverstandig teenoor sy ouers gehandel het nie, 

maar “’n sonde” teen sy ouers en teen “die hemel” (d.w.s. God) gepleeg het (dat hy die doel van God vir sy lewe gemis 

het). Hy het erken dat hy verskriklik ondankbaar, selfsugtig en dwaas gehandel het!  
 

 (3) Die verlore seun word hartlik verwelkom deur sy vader. Baie goeie voornemens word nooit uitgevoer 

nie. Maar hierdie jong man het hom voorgeneem om terug te keer na sy vader en vaderhuis! Die afstand was 

waarskynlik baie vêr, hy was swak en die reis was moeilik. Maar hy het bly volhard! Intussen het sy vader hom nie 
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vergeet nie en hom ook nie afgeskryf nie! In plaas daarvan het hy elke dag uitgekyk of sy verlore seun nie weer sou 

terugkeer nie. 
 

Toe hy nog ver aangekom het, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry. Die vader het sy verlore seun 

tegemoet gehardloop , omhels  en hom gesoen. Die vader het gesien dat sy verlore seun moeg en ellendig was en hy het 

hom jammer gekry. Hy het die terugkeer van sy verlore seun op ’n mees positiewe manier beskou! Hy het besef dat sy 

seun berou gehad het oor wat hy gedoen het. Alhoewel dit in daardie deel van die wêreld onvanpas was vir ’n ou man 

om te hardloop, het die vader hom tegemoet gehardloop! Sy omhelsing was ’n bewys dat hy hom vergewe het. En sy 

soen was ’n teken dat sy liefde hom weer volledig in die familie opgeneem het.  
 

Die verlore seun het sy sonde teenoor sy vader en ook teenoor God in die hemel opgebieg! Hy het erken dat hy nie meer 

werd was om as ’n seun van die vader beskou te word nie. Hy was selfs van plan om sy vader te vra om hom as een van 

sy dagloners te beskou (Lukas 15:19,21), maar sy vader het hom nie eens kans gegee om hom uit te spreek nie!  
 

So belangrik was die blydskap van sy vader en so volledig sy vergewing dat die vader hom wou ontvang as ‘n baie 

belangrike gas! “Die beste klere” was ’n statussimbool, “die ring” was ’n aanduiding van gesag, en “die skoene aan sy 

voete” het aangetoon dat hy ’n vrye man en geen slaaf was nie.. “Die vetgemeste kalf” word alleen by besondere 

geleenthede geslag, byvoorbeeld as daar ’n belangrike gas op besoek was. Daar het ’n heel vrolike fees ontstaan! Die 

woorde van vers 24 moet ’n geestelike betekenis hê (Efesiërs 2:1; Lukas 19:10). Die jongste seun “was geestelik dood 

en hy lewe weer”. Hy was geestelik verlore en is geestelik weer gevind!” 
 

 (4) Die verlore seun word op onbarmhartige wyse deur die ouer broer verwerp. Hierdie onderdeel van 

die gelykenis hoort heeltemal by hierdie gelykenis. Dit stel die houding van die oudste seun teenoor die houding van die 

vader. Jesus wou duidelik maak dat terwyl die oudste seun sy jonger broer wreed verwerp het, het die vader hom met 

innige medelye ontvang! Daarmee veroordeel Jesus die houding van die oudste seun en prys hy die houding van die 

vader. Let op die volgende: 
 

• Die oudste seun het kwaad geword, omdat hy gedink het in terme van wat billik en reg is (die Wet), terwyl die vader 

hom verbly het in die terugkeer van sy berouvolle seun. Die vader het uitgegaan om met sy oudste seun te pleit om 

ook te doen wat reg is (Genesis 4:6-7), d.w.s., ook sy berouvolle broer te verwelkom. 

• Die oudste seun was iemand wat mense wou behaag. Hy beskryf sy verhouding met sy vader met die woorde, “Al 

die jare werk ek soos ’n slaaf vir pa”. Die oudste seun was ontevrede en het sy vader altyd gedien met ’n gees van 

slawerny (sien Galasiërs 1:10). 

• Die oudste seun het homself geregverdig en daarop aanspraak gemaak dat hy “nog nooit ’n gebod van sy vader 

oortree het nie.” Maar hy het nie besef dat sy vader iets meer as alleen maar uiterlike gehoorsaamheid verwag het 

nie.  

• Die oudste seun was jaloers. Hy het vir sy vader gesê, Pa het nog nooit eers ’n bokkie gegee sodat ek saam met my 

vriende kan feesvier nie”. Maar hy het vergeet dat sy vader al twee-derdes van sy erfenis aan hom toegeken het nie. 

en hom graag sou gee wat redelik was.  

• Die oudste seun het sy jongste broer verwerp. Hy praat nie oor “my broer” nie, maar oor “hierdie seun van Pa”! 

• Die oudste seun het die waarheid verdraai tot leuens. Hy het sy broer beskuldig met die woorde, “ wat Pa se goed 

met prostitute deurgebring het.” Maar hy het vergeet dat die berouvolle seun “sy eie besitting” verkwansel het. – dit 

was al sy erfdeel.  

• Die oudste seun was ’n kwaadspreker. Hy het minagtend gepraat oor hoe sy broer tyd deurgebring het met 

prostitute. 
 

Maar ondanks die klagtes van die oudste seun, het die vader sy houding en besluit nie verander nie! Hy het aan sy 

oudste seun herhaal wat hy al aan die dagloners gesê het: “Hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was 

verlore, en ons het hom teruggekry! En hulle het begin feesvier!” 
 

 

2. Bestudeer die verband en bepaal die elemente van die gelykenis. 
  

Inleiding. Die verband van die “verhaal” van die gelykenis kan bestaan uit “die agtergrond” en “die uitleg of 

toepassing” van die gelykenis. Die agtergrond van die gelykenis verwys na die aanleiding (rede) om die verhaal te 

vertel, of beskryf die omstandighede toe die verhaal vertel is. Die aanleiding word gewoonlik vóór die verhaal gevind 

en die uitleg of toepassing word gewoonlik ná die verhaal gevind.  

Ontdek en bespreek. Wat is die aanleiding, die verhaal en die uitleg of toepassing van hierdie gelykenis?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die aanleiding van die gelykenis staan in Lukas 15:1-2. 

Dit is die selfde as die gelykenis van die verlore skaap en die gelykenis van die verlore muntstuk in Lukas  

15:1-10. Sien die gelykenis van die verlore skaap in Lukas 15:1-10. 
 

 (2) Die verhaal van die gelykenis staan in Lukas 15:11-32. 
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis staan in die verhaal. 

Die uitleg is in besonder Lukas 15:20-24 en 32. 
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3. Bepaal watter besonderhede in die gelykenis relevant is. 
 

Inleiding. Jesus het nie bedoel dat elke besonderheid (detail) in ’n gelykenis noodsaaklik ’n geestelike betekenis moet 

hê nie! Gelykenisse is nie allegorieë nie. Die relevante besonderhede in die verhaal van ’n gelykenis versterk die 

sentrale gedagte, die hooftema of die les van die gelykenis. Daarom moet ons nie aan elke besonderheid van die verhaal 

van ’n gelykenis ’n geestelike betekenis toeskryf nie!  

Ontdek en bespreek. Watter details in hierdie gelykenis (verhaal) is werklik essensieel of relevant?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die gelykenis word as ’n allegorie uitgelê (allegorisering). 

Sommige mense het hierdie gelykenis as ’n allegorie uitgelê, maar omdat hierdie allegoriese uitleg nie uit die verband 

afgelei kan word nie, moet dit verwerp word. 
 

Clemens van Alexandrië (150-216) lê die gelykenis as volg uit: “Die beste klere” verteenwoordig onsterflikheid; “die 

ring” heerlikheid; “die skoene” ’n leer of strydwa wat hom omhoog voer; “die vetgemeste kalf” verteenwoordig 

Christus, die lam van God; en “die fees” verteenwoordig die Nagmaal. 
 

Richard C. Trench (1807-1886) lê die gelykenis as volg uit: “Die beste klere” staan vir die geregtigheid van Christus 

wat toegereken word, of die heiligheid van die siel. “Die ouer broer” staan vir die Jode wat in die Nuwe-Testamentiese 

periode nie wil deelneem aan die fees van versoening met heidense gelowiges wat in die Koninkryk van God 

verwelkom word nie (sien Efesiërs 2:14-15; 3:2-6). 
 

Valse leraars beweer dat die versoening van sondes onnodig is. Hulle beweer dat die gelykenis leer dat God mense kan 

vergewe sonder die soenoffer van Christus aan die kruis! Mense hoef alleen maar na God terug te keer. Maar die Bybel 

leer baie duidelik: “Sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie” (Hebreërs 9:22; Romeine 

3:21-25a) (sien Johannes 6:28-29). 
 

 (2) Uitleg van relevante details: 

Jesus Self lê die gelykenis uit. Aan die een kant verwelkom God berouvolle sondaars en aan die ander kant verwerp die 

Joodse godsdienstige leiers sulke mens. Daarom is alleen die vader en die twee seuns relevante details in die gelykenis. 
 

Die vader. Hy simboliseer die hemelse Vader, die Drie-enige God wat in sy groot liefde sondaars soek om hulle te red 

(verlos). God vergewe nie alleen die sondes van berouvolle sondaars nie, maar beloof om hulle sondes nooit meer te 

sprake te bring nie, ook nie op die laaste oordeelsdag nie (Hebreërs 8:12). En Hy herstel die gawes wat Hy van sondaars 

weggeneem het (die erfenis van alle gelowiges: die ewige lewe en die nuwe aarde, ens.). 
 

Die verlore seun. Hy simboliseer die situasie van elke sondaar wat ’n afkeer kry van sy eie sondige toestand en 

terugkeer na die genade van God. In die konteks sluit dit ook die tollenaars en die sondaars in wat in Jesus Christus ’n 

Vriend gevind het en graag na sy onderrig luister. 
 

Die ouer seun. Hy verteenwoordig duidelik die Fariseërs en Skrifgeleerdes wat hulself geregverdig het en die 

tollenaars en sondaars verag het en op onbarmhartige wyse verwerp het. Dit toon die kwaadwilligheid en 

verdorwenheid van mense wat God se barmhartigheid teenoor verlore sondaars kleineer.  
 

Al die ander details in die gelykenis het geen besondere betekenis nie en dien alleen om die verhaal lewendig te maak. 

Ons moet dus die ander details nie as allegorieë beskou nie (d.w.s. ’n besondere betekenis gee nie). 
 

 

4. Bepaal die belangrike boodskap van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die belangrike boodskap (die sentrale boodskap of die hooftema) van die gelykenis word gevind in die uitleg 

of toepassing van die gelykenis of in die verhaal van die gelykenis self. Uit hoe Jesus self sy gelykenisse uitlê of toepas, 

weet ons hoe ons gelykenisse moet uitlê. ’n Gelykenis het meesal maar één hooftema, één belangrike boodskap, één 

sentrale les. Daarom moet ons nie probeer om ’n geestelike waarheid in elke besonderheid van die verhaal van die 

gelykenis te vind nie. Dus, bepaal die belangrike boodskap van ’n gelykenis. 

Bespreek. Wat is die belangrike boodskap van hierdie gelykenis? 

Aantekeninge.  
 

Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15:11-32 is ’n gelykenis oor “God se houding teenoor verlore mense 

in die Koninkryk van God”. 
 

Die belangrike boodskap van hierdie gelykenis is die volgende: “Terwyl die godsdienstige leiers van Israel met 

irritasie en ongeduld berouvolle sondaars verwerp het, het die God van die Bybel hulle in sy Koninkryk 

verwelkom. Hy verwelkom hulle nog steeds.” 
 

Verlore mense soek sodat hulle gered kan word , is een van die fundamentele kenmerke van die Koninkryk van God. 

Die ware burgers in God se Koninkryk volg in die voetspore van Jesus Christus en verwelkom berouvolle sondaars 

hartlik in hul harte en in hul gemeente. 
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5. Vergelyk die gelykenis met vergelykbare Bybelgedeeltes. 
 

Inleiding. Sommige gelykenisse het ooreenkomste en kan met mekaar vergelyk word. Maar die waarheid in alle 

gelykenisse het vergelykbare waarhede wat in andere Bybelgedeeltes geleer word. Probeer om die belangrikste 

verwysings in die Bybel te vind wat jou help om die gelykenis uit te lê. Vergelyk altyd die uitleg van ’n gelykenis met 

die direkte en duidelike onderrig van die Bybel.  

Ontdek en bespreek. Hoe vergelyk die volgende Bybelgedeeltes met wat hierdie gelykenis leer?  

Aantekeninge. 
 

 (1) Die drie gelykenisse in Lukas 15. 

Bespreek. Daar word gesuggereer dat die volgorde van hierdie drie gelykenisse na verhouding gerangskik is: van die 

kleinste na die grootste: één skaap uit ’n honderd is verlore; één muntstuk ui tien is verlore en één seun uit twee is 

verlore. Ons weet nie of dit enige betekenis het nie. Nietemin is die gelykenis van die verlore seun die langste en ook 

die mees ontroerende gelykenis.  
 

Die nadruk in alle drie gelykenisse lê op die liefde van God wat verlang na die redding (verlossing) van verlore mense. 

Hulle leer dat God verlore mense bly soek totdat Hy hulle vind, hoe Hy hulle terugbring, hoe Hy hom oor hulle verbly 

as hulle hul bekeer en hoe Hy hul lewe herstel! 
 

 (2) 1 Johannes 2:9-11. 

Bespreek. Hoe kan jy wat hierdie Bybelgedeelte leer, vergelyk met die gelykenis van die verlore skaap? 

Jou verhouding tot jou broeder vertel wie jy eintlik is! 
 

 

C. ’N SAMEVATTING VAN DIE BELANGRIKSTE ONDERRIG EN LESSE  

VAN DIE GELYKENISSE OOR GOD SE HOUDING TEENOOR VERLORE MENSE IN DIE 

KONINKRYK VAN GOD. 
 

Bespreek. Wat leer Jesus Christus ons om te weet, te glo, te wees en te doen? 

Aantekeninge. 
 

 (1) Alle mense, veral verlore mense, sou die vaderhart van God moet leer ken. 

Die belangrikste onderrig van hierdie gelykenisse is dat dit vir ons wys wie die God van die Bybel regtig is en wat Hy 

met berouvolle sondaars doen. God se liefde wat sig uitstrek na verlore mense bly hulle soek totdat Hy hulle vind en 

herstel. Die drie gelykenisse maak dit makliker vir ’n sondaar om sy hart en lewe aan God oor te gee. 
 

 (2) Christene sou ’n verlange moet ontwikkel om verlore mense te soek en te wen. 

’n Belangrike les van hierdie gelykenisse is dat hulle ons vertel wat God wil hê dat Christene ook doen. Ook Christene 

hoort uit te gaan en verlore mense te soek, hulle met blydskap terug te bring en ’n warm welkom in hul gemeente te gee. 
 

Die gelykenis van die verlore skaap in Lukas 15:1-7 en die gelykenis van die verlore muntstuk in Lukas 15:8-10 leer 

oor “God se houding teenoor verlore mense in die Koninkryk van God”. 
 

Die belangrike les van hierdie gelykenisse is die volgende: “God wat in die teenwoordigheid van ontelbare engele in die 

hemel woon, soek verlore mense (sondaars) en verbly Hom oor elke sondaar wat berou het en hom bekeer.” 
 

“Die soek van verlore mense ten einde hulle te help om die ewige lewe te vind is één van die fundamentele kenmerke 

van die Koninkryk van God. Die ware burgers in God se Koninkryk volg in die voetspore van Jesus Christus en gaan 

ook uit om verlore mense te soek sodat Jesus Christus hulle mag red.  
 

 (3) Troue Christene sou geen aanstoot behoort te neem aan die bekering van sondaars nie. 

Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15:11-32 leer ook dat Christene nie moet word soos die Fariseërs 

(verteenwoordig deur die oudste seun) nie. Hy wou sy verlore jonger broer nie verwelkom nie. Sulke Fariseërs bestaan 

nog onder Christene. Hulle bied weerstand teen alle soorte van verlore mense, omdat hulle meen dat dit onbillik 

(onregverdig) is daar meer blydskap is oor één sondaar wat hom bekeer dan oor ’n goeie mens wat altyd al geprobeer 

het om God se wette te hou! Hulle is jaloers omdat hulle miskien heimlik wens dat hulle eers vir ’n tyd die sonde kon 

geniet het soos die jonger broer. Of dat hulle hoop dat hulle die geliefkoosde of gunsteling seun van God sou mog wees. 

Oppervlakkig gesien lyk dit miskien of die lewensstyl van die jonger broer aantreklik was. Maar ons moet nie vergeet 

nie dat die jonger broer tydens sy sondige lewe geen sekerheid van verlossing gehad het nie en ook nie die nabyheid, 

ondersteuning en daaglikse genade van God ervaar het nie (sien Psalm 73). Ons moet nie vergeet dat die goddelose 

geen vrede kan ervaar nie (Jesaja 57:20-21), terwyl die godvresende gelowige God se goedheid en vrugbaarheid (sien 

Psalm 84) blywend mag ervaar! 
 

 (4) Christene behoort alle oorgeblewe houdings van kritiek en veroordeling van ander Christene  

     los te laat. 

De gelykenis van die verlore seun in Lukas 15:11-32 leer ook die volgende. Hoewel die oudste seun ’n houding van 

veroordeling en verwerping gekoester het, het die vader sy oudste seun nie verwerp nie! Hierdie gelykenis is ’n spieël 

waarin Christene hul eie houding teenoor verlore mense en ander Christene mag sien. In bepaalde omstandighede, 

koester Christene ook houdings van kritiek, veroordeling of verwerping van ander Christene. Daar is Christene wat 
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miskien wetties geword het en hulself as regverdig beskou, maar vergeet dat die liefde van God vir verlore mense die 

kern van die evangelie is. Hierdie Christene is op ’n ander manier “verlore”. Hulle het God se liefde vir verlore mense 

verloor. Christene behoort ander Christene lief te hê en te help om God se barmhartigheid en liefde te toon aan sowel 

verlore nie-Christene as wettiese en selfgenoegsame Christene! Ook Christene moet hulle veroordeling en verwerping 

van ander Christene loslaat. 
 

Terwyl die gelykenis van die verlore skaap in Lukas 15:1-7 leer oor “God se houding teenoor verlore nie-Christene in 

die wêreld”, leer die gelykenis van die verlore skaap in Matteus 18:12-14 oor “God se houding teenoor verlore 

Christene in die wêreld”. Die belangrike les in die gelykenis van die verlore skaap in Matteus is, “God se geopenbaarde 

wil is dat geen van sy skape verlore sal gaan nie (Johannes 17:12). Uiteindelik sal alle wedergebore Christene volledig 

verlos word. Daarom bly God ook afgedwaalde Christene soek en lei Hy hulle terug na die kudde.” 
 

“Die soek na dwalende skape” is één van die fundamentele kenmerke van God se koninkryk. Die ware burgers in God 

se koninkryk volg in die voetstappe van Jesus Christus en gaan ook uit om mense wat van die christelike geloof en van 

die Christelike Kerk afgedwaal is, te soek en hulle in die skaapkraal terug te bring. 

 

5 GEBED (8 minute)                                       [REAKSIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GOD SE WOORD 

 

Bid saam met mekaar as antwoord op wat God gesê het. Laat elkeen in die kring om die beurt kort (in één of twee 

sinne) bid en teenoor God reageer op wat hy in hierdie byeenkoms van Hom geleer het.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minute)              [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 

Deel die voorbereiding vir die volgende keer op ’n stukkie papier uit of laat die groeplede dit neerskryf. 

1. Toewyding. Wy jou steeds daaraan toe om dissipels te maak, die gemeente van Jesus Christus op te bou en die  

    koningskap van Jesus Christus te verkondig.  

2. Verkondig, onderrig of bestudeer die gelykenis van “die verlore skaap” en die gelykenis van “die verlore seun” saam  

    met ’n persoon of ’n klein groepie mense.  

3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Psalm 10, 11, 14 en  

    15. Maak gebruik van die verkose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  

4. Memorisering. Herhaal elke dag serie J: “Die Christelike Gemeente”. (1) Die aard van die gemeente: 1 Petrus  

    2:5, (2) De aktiwiteite van die gemeente: Handelinge 2:42, (3) Die bedienings van die gemeente: Efesiërs 4:12-13,  

    (4) Die take van leiers in die gemeente: Handelinge 20:28), (5) Die eer in die gemeente: Efesiërs 3:20-21.  

 5. Bybelstudie. Berei die volgende Bybelstudie tuis voor. Romeine 5:1-11.  

    Maak gebruik van die vyf stappe-metode en maak kort aantekeninge. 

6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks en  sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 

7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  

    opdrag in.  


