
Jesus se kinderjare en die wegraak in die tempel 
Lukas 2:41-52 – kleingroepe 19-25 Januarie 2020 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Maak ongesuurde brood met hierdie eenvoudige resep: Bestanddele: 4 koppies heelgraan meel; 1 koppie wit meel; 
2 koppies water; 1/4 koppie heuning; 1 1/2 teelepel sout; 1/4 koppie olie. Metode: Verhit oond tot 200 grade C. 
Meng alles bymekaar. Knie en rol deeg uit tot 3 mm dik. Plaas op gesmeerde bakplaat. "Score" (sny tot in helfte) in 
2,5 cm vierkante. Sny regdeur in 4x5 reghoeke. Bak vir 15 minute. Prik al die borrels wat aanvanklik vorm. 

Terwyl julle die ongesuurde brood eet - wat julle herinner aan die brood wat die Jode met Paasfees eet - vertel vir 
mekaar stories uit julle kinderjare. Wat staan vir julle uit van julle ouers? Wat staan vir julle uit van die kerk? 

RUS 

Gebruik Romeine 8:15 om stil te raak voor die Here: “Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te 
vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!” 

HOOR 

1. Jesus het talle Paasfeeste saam met sy ouers bygewoon. Elke jaar sedert sy geboorte, uitgesonderd die tyd wat 
hulle in Egipte was. Hulle sou die 128 km van Nasaret tot by Jerusalem te voet oor 'n paar dae afgelê het. Groepe 
vriende en geloofsgenote het as pelgrims vir veiligheid en geselligheid saamgereis. Soms het hulle in dorpies oornag. 
Ander kere in die veld, want dit was lente. Kan jy sulke tipe geleenthede uit jou eie lewe onthou? Wat kom ooreen 
en wat verskil? 

2. Jesus-hulle sou in Jerusalem die Paasfees gevier het met die ongesuurde brood saam met die vleis van 'n Paaslam 
en bitter kruie die Vrydagaand van die Paasfees (vgl Eks 12-13; Deut 16:1-8). Dit het hulle herinner aan die groot 
verlossing uit Egipte met die Eksodus. Wat dink jy sou deur Jesus se gedagtes gegaan het elke Paasfees in die wete 
dat Hy as Paaslam na die wêreld gekom het? 

3. Lees nou Lukas 2:41-52. Wat tref jou? 

4. Fokus eers op die ouers en hoe hulle die "wegraak" hanteer het. 

5. Fokus nou op die leraars in gesprek met Jesus. Wat val julle op? Dink ook ná oor wat later sou gebeur. Hulle raak 
uiteindelik die vraagstellers: Lukas 6:2 (sabbat); 10:25 (gebooie); 20:2 (gesag); 20:22 (belasting); 20:33 (huwelik). 
Wat tref jou daarvan? 

6. Fokus nou op Jesus. Hoekom het Hy in die tempel agtergebly? Wat bedoel Jesus dat Hy "in die dinge van sy Vader 
moet wees" (OAV)? 

7. Hoe dink julle was Jesus onderdanig aan sy ouers? 

8. Wat bedoel Lukas met sy beskrywing van Jesus in vers 52? Wat beteken dit vir jou? 

LEEF 

1. Wat beteken dit vir jou dat jy ook soos Jesus "in die dinge van jou Vader moet wees"? 

2. Geld die opdrag om gehoorsaam te wees aan jou ouers steeds vir jou? Hoe kan jy dit ten beste uitvoer? 

 

 

 

 


