
ACK WAIKATO Gemeente met oop hart 
  

Families: God se Plan A in ‘n deurmekaar wêreld! 
 

Sondag 25 Julie 2021: 
 

Tema 5: Hoop vir verlore kinders. 
 
Lukas 15:20-24 ...“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom 

innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 
21Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie 

meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ 22Maar sy pa roep sy 

werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir 

hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23En bring die 

vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24Hierdie seun van my 

was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het 

hulle begin feesvier. 

 

Die verlore seun het in ‘n goeie huis groot geword, met die beste pa, 

en Hy het steeds gekies om van die huis af weg te loop. Somtyds 

maak mense hulle eie besluite. Al probeer ons hoe hard om hulle te 

help om by die Here uit te kom, of om by die Here te bly, maak hulle 

die verkeerde besluite.  

 
Hoe het die Vader die verlore seun hanteer? 
 
A. Toe Hy nog ver was? 

Lk 15:20 Toe hy nog ver aankom , het sy pa hom al gesien en hom innig 

jammer gekry. 

 
Dit was nie die seun se walglike omstandighede wat hom laat terugkeur 
het huis toe nie. Dit was die Vader se liefde wat Hom getrek het. 
 
Rom 5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons 
gesterf het toe ons nog sondaars was. 
 
Rom 2:4 God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir 
jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei 
nie? 
 



Toepassing: Hou altyd die deur oop vir verlore mense om terug te kom. 
Hou aan om hulle lief te hê, al is hulle verlore. 
 
B. Toe Hy terug kom? 

Lk 15:20b Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 

 
Die Vader soen die seun nog voor hy sy skuld bely.  

 

Toepassing: Moenie van mense verwag om te verander voordat hulle 

verwelkom word nie. Verwelkom hulle en dan sal hulle verander. 

 

C. Nadat Hy terug gekom het? 

Lk 15:22-23 Maar sy pa roep sy werkmense: ‘ Maak gou! Bring klere, die 

beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir 

hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons 

feesvier. 

 

1. Hy gee die seun ‘n nuwe identiteit. 

 

Die Vader aanvaar die seun soos hy is, MAAR hy los hom nie soos hy is 

nie…Die ouer broer het die identiteit as kind maar sien homself as ‘n slaaf 

wat moet werk vir Sy vader se liefde.  

 

Toepassing: Ons moet mense help om hulself te sien soos wat God hulle 

sien. Dan raak verandering moontlik. 

 

2. Hy hou ‘n fees/“celebrate”. 

 

Lk 15:10 Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God 

oor een sondaar wat hom bekeer.” 

 

Toepassing: Ons moet feesvier wanneer mense tot bekering kom. 

 

 

 

 



BESPREKINGSVRAE vir Kleingroepe en Familiegroepe 

 
Open met Gebed. 

 

Lees as groep saam: Lukas 15:11-32 

 

Vra: “Wat het jou getref met die lees van die Skrifgedeeltes of met die preek 

Sondag?” 

 

Die verlore seun het in ‘n goeie huis groot geword, met die beste pa, 

en Hy het steeds gekies om van die huis af weg te loop. Somtyds 

maak mense hulle eie besluite. Al probeer ons hoe hard om hulle te 

help om by die Here uit te kom, of om by die Here te bly, maak hulle 

die verkeerde besluite.  

 

Bespreek: 

1. Wat maak dat mense kies om van die Here of die kerk weg te stap? 

 

2. Wat dink jy het veroorsaak dat die verlore seun weg loop van die huis 

af? Watter waarskuwing lê daar in vir ons?  

 

Wat kan ons leer by die Vader se optrede teenoor sy seun wat 

verlore geraak het? 

 

A.  Die Vader se optrede toe die verlore seun nog ver was. 

Lk 15:20 Toe hy nog ver aankom , het sy pa hom al gesien en hom innig 

jammer gekry. 

 

Bespreek: 

1. Lees Romeine 5:6-8, 1 Johannes 4:18-19: Hoe verstaan jy God se liefde 

vir verlore mense? Hoe kan ons die wat “verlore is/geraak het” lief hê 

sonder om hulle sonde goed te praat? 

 

B. Die Vader se optrede toe die verlore seun terug keur. 

Lk 15:20b Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 

 



Bespreek: 

1. Wat dink jy verhoed mense om kerk toe te kom? Hoe kan ons die kerk 

‘n veilige plek maak vir verlore mense om by die Here uit te kom? 

 

C. Die Vader se optrede na die seun teruggekeer het. 

Lk 15:22-23 Maar sy pa roep sy werkmense: ‘ Maak gou! Bring klere, die 

beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir 

hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons 

feesvier. 

 

1. Hy gee vir Sy seun ‘n nuwe identiteit. 

Bespreek: 1. Die Vader aanvaar die verlore seun net soos hy is, MAAR hy 

los hom nie soos hy is nie. Wat doen die Vader om die seun te help om ‘n 

nuwe lewe te leef? Hoe werk die Vader soortgelyk in ons lewe? Hoe kan 

ons ander help? 

 

2. Hy hou ‘n fees. 

Bespreek: 1. Lees Lk 15:28-30. Wat het gemaak dat die ouer broer in die 

verhaal nie saam kon fees vier nie?  

 

2. Wat sê dit oor sy eie hart teenoor die Vader? Wat is die verskil tussen 

om “by” die Vader te wees en “naby” die Vader te wees?  

 

3. Lees Lk 15:28, 31-32 Hoe hanteer die Vader die ouer broer? Wat kan 

ons daaruit leer? 

 

 

 

Sluit af met GEBED.  

 

Bid vir mekaar en bid spesifiek vir gesinne en families! 


