


Jy is altyd
welkom





Bring dank aan die Ewige,

bring dank aan die Heilige,

bring dank aan die Vader, 

omdat Hy Jesus stuur:

Flam 156



Bring dank aan die Ewige,

bring dank aan die Heilige,

bring dank aan die Vader, 

omdat Hy Jesus stuur:



Want nou sê die swakke: 

“Ek is sterk!”

Sê die arme: “Ek is ryk! 

Deur wat ons alles 

van die Heer ontvang.”



Want nou sê die swakke: 

“Ek is sterk!”

Sê die arme: “Ek is ryk! 

Deur wat ons alles 

van die Heer ontvang.”

Bring dank!



Lukas 16:19-31



Nader tot die Here,

nader tot die Here.

Hy sal getrou, ook nader tot jou

nader tot die Here.

Flam 318



Naby aan ons Here,

naby aan ons Here.

Waar twee of meer 

in u Naam verkeer,

is U naby aan ons Here.



Ek nader tot U, Here,

ek nader tot U, Here.

Hier, deur u Gees, 

wil U by my wees,

ek nader tot U, Here.



Ek nader tot U, Here,

ek nader tot U, Here.

Hier, deur u Gees, 

wil U by my wees,

ek nader tot U, Here.

U is naby aan ons Here.

Ons nader tot die Here.



Lukas 16:19-31



Lukas evangelie

1:1-4:13 – Proloog of inleiding

4:14-9:50 – Eerste hoofdeel: Jesus reis in Galilea

9:51-19:27 – Tweede hoofdeel: Jesus op pad na
Jerusalem

19:28-24:53 – Derde hoofdeel: Jesus in Jerusalem 
- op pad na die kruis, graf en hemel



Gelykenisse oor verlorenes wat gevind word
• Verlore skaap (15:1-7)
• Verlore muntstur (15:8-10)
• Verlore seuns (15:11-32)

Gelykenisse waarin die eindoordeel ’n rol speel
• Die oneerlike bestuurder (16:1-8)
• Uitsprake oor ingaan in die koninkryk (16:14-18)
• Ryk man en Lasarus (16:19-31)



Lukas 16: 14-18

14.Die Fariseërs was baie lief vir geld en toe hulle al hierdie dinge
hoor, het hulle Hom beledigend uitgelag. 15.Hy sê toe vir hulle:
"Julle is dié wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar
God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is
'n gruwel voor God.”

16. "Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af
word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as
hy kan om daar in te kom. 17. Tog is dit makliker vir die hemel en die
aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.”...



Die ryk man en Lasarus - Lukas 16:19-31

19. "Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere
gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het.
20–21. En daar was 'n arm man met die naam Lasarus
wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop
dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete
sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die
honde het daaraan kom lek.



Die ryk man en Lasarus - Lukas 16:19-31

22"Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele
weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het
ook gesterwe en is begrawe. 23. Toe hy in die doderyk in pyn
verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en
vir Lasarus langs hom en hy roep: 24. 'Vader Abraham,
ontferm u oor my. Stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt
van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly
verskriklik in hierdie vuur.



Die ryk man en Lasarus - Lukas 16:19-31

‘25. Maar Abraham sê: 'My kind, onthou dat jy in jou leeftyd
altyd die goeie gekry het en Lasarus die slegte. Nou gaan dit
hier goed met hom, maar jy word gepynig. 26. En buitendien
is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat dié wat
hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en dié wat
dáár is, ook nie na ons toe kan oorkom nie.



Die ryk man en Lasarus - Lukas 16:19-31

‘27.Toe sê hy: 'Ek smeek u dan, vader, stuur hom tog na my
pa se huis toe. 28.Ek het nog vyf broers. Laat hy hulle
dringend gaan waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek
van pyniging beland nie.’ 29.Maar Abraham sê: 'Hulle het die
woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister.’
30.Hy antwoord egter: 'Nee, vader Abraham, maar as
iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer.’
31.Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie
luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand uit
die dood opstaan."



Hoe jy reis het 
gevolge

Fariseers se reaksie op vorige gelykenis - beledig & uitgelag



Luk. 16:19-21

Luk. 16:22-26  

Luk. 16:27-31  

- Ervaring van onreg op aarde



Skets agtergrond en stel
karakters bekend

Fokus op verhoudings
tussen karakters



Enigste gelykenis waar
‘n karakter ‘n naam het

Ook enigste plek in Lukas
waar die persoon wat arm 
is naam het

Lasarus – ‘God help’ – simbolies
Ryk man is egter naamloos



Kontras tussen
ryk man en
Lasarus

Klere, kos
& lewenstyl



Kontras tussen
ryk man en
Lasarus

Dit wat mense
skei en uitsluit
in samelewing



Luk. 16:19-21 – Ervaring van onreg op aarde

Luk. 16:22-26 – Omkering van oreg in hemel

Luk. 16:27-31



Na die dood net 
so groot kontras

Nie “pie in the sky”, maar voorskou



Die rolle word 
omgeruil:

Die ryk man 
verloor sy
ereplek – in 
pyn in doderyk



Die rolle word 
omgeruil:

Lasarus verloor
sy armsalige
posisie en kry
‘n ereplek aan
Abraham se
boesem



Ontferm u oor my

Die ryk man gaan presies voort
soos gewoonlik …



Eerste versoek: 
Stuur Lasarus na my



Die manier
hoe jy gereis
het, het 
gevolge

Jy het nie my wil
(goeie bedoeling)

uitgeleef nie!



Nie geskryf
om bang te
maak nie, 
maar om 
op te roep…

Om brûe te bou,
grense oor te steek
& ander in te sluit



Luk. 16:19-21 – Ervaring van onreg op aarde

Luk. 16:22-26 – Omkering van oreg in hemel

Luk. 16:27-31 – Bybel is genoegsaam om die
pad te wys



Tweede versoek: 
Stuur Lasarus na my broers (smeek,dringend)



Jou broers het 
Moses en die 
profete

Hy weet hoe hulle
met die Bybel maak



Derde versoek: 
As iemand uit die dood opstaan … (wonderwerk)



Hulle sal hulle nie
bekeer nie al 
staan iemand
uit die dood op

Hierdie is ‘n ernstige
waarskuwing vir ons -
hoe maak ek met Bybel



Hoe jy reis het 
gevolge

Sluit ek uit of in?

Leef God se hart!





In die hart van God die Vader

is daar ’n sagte plek

vir die wêreld en sy mense, 

uit elke huis en kerk.

En nadat Hy sy Seun gegee het 

om te sterwe aan die kruis

soek Hy mense wat sy liefde 

aan die wêreld sal gaan wys. 

Flam 165



Daarom het Hy jou uitgesoek

en jou hiernatoe gelei

sodat sy genade kan uitvloei 

deur die lewe wat jy lei.

En die harte van die mense

wat oral om jou bly

kan oorloop van sy guns

en heerlikheid.



Dankie dat U my uitgesoek het;

dat U my ook wil gebruik

sodat U genade kan uitvloei

deur die Woord wat ek bely.

Laat die lewens van die mense

wat oral om ons bly

dan oorloop van u guns

en heerlikheid.



Daarom het Hy jou uitgesoek

en jou hiernatoe gelei

sodat sy genade kan uitvloei 

deur die lewe wat jy lei.

En die harte van die mense

wat oral om jou bly

kan oorloop van sy guns

en heerlikheid.



Hoe jy reis het 
gevolge

Sluit ek uit of in?

Leef God se hart!



Dankie dat U my uitgesoek het;

dat U my ook wil gebruik

sodat U genade kan uitvloei

deur die Woord wat ek bely.

Laat die lewens van die mense

wat oral om ons bly

dan oorloop van u guns

en heerlikheid.



Hoe jy reis het 
gevolge

Sluit ek uit of in?

Leef God se hart!


