
Tema: Die Genadejaar van die Here  
Teks: Lukas 4: 14 - 30  

 
Kraggakamma, Week van Gebed: 17 - 24 Januarie 2010  
 
Donderdag 21 om 18:30: Fokus op die Wêreld  
 
Temalied = 190: 1, 2 
 
O, jy is ‘n christen? Alla wêreld! – dit is waar jou roeping is, soos Jesus 

= gefokus op die wêreld � Lees Joh. 3: 16 
- God het die wêreld so lief, Jesus is na die wêreld gestuur 
- geen eksklusiwiteit nie.  Hy is Here vir die hele wêreld 
--> Sing Lied 329 

Gebed 
 
Lees 16 – 19 
Jesus se gehoor wou eintlik hoor dat die genadejaar van die Here 
+ die ander beloftes/professië uit Jesaja net vir hulle as Jode bedoel is. 
Jesus bevestig, neem deel aan die Sabbate en Sinagoge en Skrif 

- maar bly nie binne daardie grense nie  
--> wys op grenslose genade van God 
- met verwysing na Elia en Elisa � Lees 25 - 27 

Jesus se fokus verskuif van ekslusief vir Jode, na die wêreld 
- dit is die ware bedoeling van God se genade = grensloos! 

Jode se reaksie? – onbeskaamd geweldadig � Lees 28 - 29   
Geweldige paradoks: dat God se grenslose, genadige goedheid  
 aanstoot gee, tot woede lei – juis by “goeie gelowiges”. 
Wat sal die wêreld se reaksie wees as ons leer en leef soos Jesus? 
Hoe kyk mense buite die kerk na die kerk, na christene? 
Is negatiewe beriggewing en kritiek dalk geldig? 
Die grenslose genade van God moet verkondig en betoon word 
- nie net aan medegelowiges (gister-aand), maar ook aan die wêreld. 
Wie is die mense in nood in die wêreld, breëre gemeenskap? 
 geestelike nood – honger na die evangelie 
 sosiale nood – gevangenes, uitgeworpenes 

liggaamlike nood – armoed en siekte en gebreke 
verhoudingsnood – versteur, onderdruk, vasgevang. 

 
Jesus is nie net my Messias nie - die wêreld is die Messias se misie. 
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As christene wat ons oë vestig op Jesus, 
moet ons ook ons oë vestig op, fokus op die wêreld. 
 
Gebede 
Slotlied = 485: 2, 3 
Seën 
Musikale AMEN. 
 


