
Jy is altyd
welkom



Maak ons oë oop

as ons die nag in kyk.

Wys ons die hoop 

wat duisternis laat wyk.

Gee ons woorde, Heer, 

waarmee ons wyd kan loop.

Week ons met waarheid

breek ons bekers oop.

FLAM 70



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe

vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld

kom skyn deur ons.



Heer, ontmoet ons hier, 

woon in ons lofgesang.

U is die rykdom

waarna ons verlang.

As u lig ons lei, 

ons na die wêreld stuur.

Seën ons met volheid 

vul ons met u Vuur.



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe

vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld

kom skyn deur ons.



Kom Jesus skyn

laat donker verdwyn,

skyn in die nag,

laat breek die dag.



Vader salf ons oë

raak ons met deernis aan.

Ons wil u hart 

vir verlorenes verstaan.

Laat ons u wyn en melk neem 

vir dié sonder geld

en lewensbrood vir hul 

wat dit nie kan koop.



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe

vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld

kom skyn deur ons.



Lukas 10:1-20



As ek stil word

om by U te wees

bedaar my hart

se donker vrees.

As ek u hartklop 

teen my wang kan voel

verstaan ek wat u Woord bedoel.

Flam 133



U is wonderbare Raadsman,

U is magtige God,

U is ewige Vader,

U is Vredevors.





Lukas 10:1-20



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



Verskille tussen eerste en tweede uitstuur:

• Tydens eerste stuur Jesus 12 en hier 72 (70)

• Hierdie uitsending val binne tweede reisverhaal

• Langer 7 as eerste uitstuur

Versterking vir die eerste lesers



1. Daarna het die Here twee en sewentig ander
aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na
elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te
gaan. 2. Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar
die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes
behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 3. Gaan
nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen
wolwe in.



4. “Moenie ’n beurs of ’n reissak of skoene saamdra nie, en
moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie. 5. As julle
in ’n huis kom, moet julle eerste woorde wees: ‘Vrede vir
hierdie huis.’6. As daar iemand woon vir wie die vrede
bestem is, sal die vrede op hom bly; so nie, sal dit na julle toe
terugkom. 7. Moenie van een huis na die ander trek nie,
maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande
het, want die arbeider is geregtig op sy loon. 8. As julle in ’n
dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle
voorsit. 9. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense:
’Vir julle is die koninkryk van God baie naby!’10. Maar as
julle in ’n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in
sy strate en sê: 11. “Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete
sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle
weet: die koninkryk van God is baie naby.’



12. Ek sê vir julle: Vir die mense van Sodom sal dit op dié dag
draagliker wees as vir daardie dorp.

13. “Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir jou,
Betsaida! As in Tirus en Sidon die wonderdade plaasgevind
het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as
gesit en hulle bekeer het. 14. Maar vir Tirus en Sidon sal dit
in die oordeel draagliker wees as vir julle. 15. En jy,
Kapernaum, dink jy jy sal tot die hemel toe verhoog word?
Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal!

16. “Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle verwerp, 
verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My 
gestuur het.”



17. Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en
gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons
by die hoor van u Naam.”

18. Toe sê Hy vir hulle: “Ek het die Satan soos ’n weerligstraal
uit die hemel sien val. 19. Kyk, Ek het aan julle die mag gegee
om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al
sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed
aandoen. 20. En tog moet julle nie bly wees net omdat die
geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly
omdat julle name in die hemel opgeskryf is.”



Die kerk sonder 
deure

The Church at Auvers

“Mev. Ek is daar buite!”



Koerierdiens as metafoor 
vir die kerk



Waar is die eindpunt van 
‘n pakkie wat ‘n koerier 

moet aflewer?



Wie is God se kliënte 
aan wie pakkies afgelewer

moet word?



Ek, deel van God se 
plan met hierdie wêreld?



Jesus bring God se vrede



Jesus betrek mense by sy
sending 



Ons kan nie maar net aangaan
soos gewoonlik nie –

ek en jy is God se koeriers!



Instruksies hoe om die pad 
vir God gereed te maak



Hoe moet ons tewerk gaan?

• Sonder beurs of reissak – gestroop, self opoffer

• Vredesgroet – ingestel op ander se goeie welsyn

• Nie langs die pad mense groet nie – fokus, kies

• Bly waar jy vrede ontvang - kwesbaar, verhoudinge 

• Leer om met weerstand te lewe



Die 
dissipels
kom
raporteer



Die kerk sonder 
deure

The Church at Auvers

Ek en jy word 
die kerk se deure



Ek en jy is God se koeriers
van sy vredesplan met 

hierdie wêreld?



Die Here stuur ons uit.

Hy stuur ons wêreldwyd

om wonde te genees,

getuies te kan wees.

Die Here stuur ons uit.

Hy stuur ons wêreldwyd

om wonde te genees,

getuies te kan wees.



’n Engel stuur Hy nie –

Hy stuur vir jou en my

om vrede uit te dra,

wat mense kan bevry.

Hy stuur ons na die pyn.

Hy vorm ons deur sy Gees

om elke dag al meer

soos Jesus te kan wees.



Gaan uit, die hele wêreld in en vertel dat die 
koninkryk naby gekom het. Weet dat jy nie in 
jou eie krag gaan nie, maar dat die God wat 

jou stuur, jou ook toerus. Weet dat die 
genade van die Here Jesus Christus, die liefde 
van God jou Skepper en die teenwoordigheid 

van die Heilige Gees, met jou is. 

Amen



’n Engel stuur Hy nie –

Hy stuur vir jou en my

om vrede uit te dra,

wat mense kan bevry.

Hy stuur ons na die pyn.

Hy vorm ons deur sy Gees

om elke dag al meer

soos Jesus te kan wees.



Ek en jy is God se koeriers
van sy vredesplan met 

hierdie wêreld?


