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Lukas 17:11 - 19 

FOKUSVERS – Lukas 17:17 - 18 - Jesus was verbaas en Hy sê toe: “God 
het tien melaatse mans gesond gemaak. Waar is die ander nege? Het 
hulle nie ook dankbaar gevoel en teruggekom om God te prys nie? 
Hierdie man is nie 'n Jood nie, maar hy alleen het dankbaar gevoel.” 

➢ Watter emosie laat hierdie teks jou voel?  Hoekom? (Gebruik die emoji-kaart!) 
➢ Doen die aktiwiteit : Vertel die verhaal oor en vra die vrae vanuit die verskillende 
hoeke. 
➢ Daar is 9 ander wat steeds genees is al sê hulle nie dankie nie!  Wat wys dit vir 
ons oor God en Sy genade?  Is dit egter die regte reaksie op God se genade? 
➢ Geleerde mense sê dit is vir die modern mens makliker om te kla as om 

dankbaar te wees – Wat dink julle van die stelling? 
Melaatsheid was ‘n aansteeklike siekte wat die mense in die Bybelse tyd met vrees gevul het.  Dit 
begin as ‘n velsiekte met ‘n uitslag, maar wanneer dit nie behandel word nie, kan dit lei tot verminking.  
Geen wonder dan dat melaatses uit gemeenskappe verstoot is toe die mediese wetenskap nie so 
ver gevorder was soos vandag nie.  Die tien mans van ons storie was tot buite die stadspoorte 
verban, moes in die oopte slaap en het van gebedelde kos aan die lewe gebly. 
Die twaalf dissipels saam met Jesus sou baie ongemaklik voel om so naby aan die melaatses te 
kom, en sou miskien hulself uit die voete wou maak.  Hulle bly egter by Jesus en is so getuienisse 
van nog een van Jesus se wonderwerke en van Sy omgee vir mense wat swaarkry.  Alhoewel hierdie 
verhaal oor een van Jesus se wonderwerke gaan, is die fokus nie op die genesing van melaatsheid 
self nie, maar op die reaksie wat daarop volg – ‘n DANKBARE HART van NET 1 uit 10! – NET 10%!  
Waar is die 90%? 
Die Griekse woord in die Bybel wanneer die man dankiesê is die woord - eucharistoo!  Dit is ook 
die woord is wat later gebruik word vir die Nagmaal!  En waaroor gaan dit by die Nagmaal – Wel, 
GENADE en genade in Grieks is CHARIS!  Hoor jy dit…Charis – eucharis… DAAR IS HIERDIE 
ONBREEKBARE LYN TUSSEN DANKIESÊ EN GENADE! 
Die Hebreeuse word wat Jesus sou gebruik het as Hy oor die man se reaksie gepraat het is die 
word YADAH!  Dit beteken nie net dankbaarheid nie, maar ook om GOD te PRYS!  Letterlik beteken 
dit om jou arms uit te gooi!   
Jy sien wanneer jy besef alles is charis (genade), kan jy nie anders nie as om eucharistoo, dankie 
te sê&te Yadah nie! Wat Yadah vir hiedie mense beteken het was “PRAISE OPENS 
THE DOORS TO GRACE”! - dankbare hande sluit die deure van genade oop! 

Hoe lyk JOU Yadah?  Leef jy dit?  Is jy van die min mense wat regtig 
DANKBAAR-leef en reageer op God se genade of is jy deel van die 90% wat 
genade beleef, maar dit nie werklik vang met oop arms nie? 
Hoe sal die les vandag jou verhouding vernader teenoor: God, Mense, die 
Natuur&Jouself.  

Maak gou ‘n lys van 10 dinge waaroor jy vandag kan kla.  
Maak gou ‘n lys van 10 dinge waaroor jy dankbaar is.   
Watter lys was die maklikste om te maak? 
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Aktiwiteit: 

Verduidelik vir die groep dat hulle vandag die verskillende karakters van Lukas 
se storie gaan wees 

Deel die klas nou in 3 groepe op. Daar sal nie noodwendig genoeg lede in die hele 
groep wees om al die karakters voor te stel nie, maar daar moet net 
karakters vir al drie groepe wees. 

• 1ste groep: Die twaalf dissipels - Simon Petrus, Andreas, Jakobus, 
Johannes, Filippus, Bartholomeus, Thomas, Mattheus, Jakobus, Thaddeus, 
Simon en Judas Iskariot. 

• 2de groep: Die nege melaatses wat nie teruggedraai het nie. 

• 3de groep: Die een melaatse wat vir Jesus kom dankie sê het. 
 

Vra dat hulle hulself in die situasie inleef:  Dit is ‘n warm dag en die dissipels is 
moeg en wil graag by die stad ingaan om ‘n rusplek te vind.  Jesus lei hulle egter 
nader aan die slegste area van die stad, op die stadsgrens buitekant die poorte, 
waar al die mense rondhang wat uit die stad verstoot is.  Daar is baie siek mense 
wat lê en krepeer, te swak selfs om nog op te staan.  Hulle kreun van die pyn en 
honger, en mens kan hul ontsteekde en vuil lywe ruik, al probeer jy weg staan.  
Dit lyk egter of dit glad nie vir Jesus pla nie, en Hy beweeg nie weg toe tien 
melaatse mans Sy aandag probeer trek nie. 

Die begeleier vra dan vir die onderskeie karakters die volgende vrae om hulle 
weer stadig deur die storie te vat en hulle in die karakters in te leef: 

Melaatses: Hoe is dit om so hier buite die stad te moet oorleef? 

Melaatses: Hoe voel dit om so deur die gemeenskap verstoot te word? 

Dissipels: Wat het deur jul gedagtes gegaan toe Jesus so naby aan die melaatse 
mense kom? 

Dissipels: Wat wou julle doen toe die melaatses vir Jesus se hulp vra? 

Melaatses: Hoekom het julle juis vir Jesus vir hulp gevra? 

Dissipels: Wat het julle gedink gaan Jesus doen? 

Melaatses: Wat het deur jul gedagtes gegaan toe Jesus julle wegstuur na die 
priesters toe? 

Melaatses: Hoe het dit gevoel toe julle agterkom julle is gesond? 

Melaatse wat terug gedraai het: Hoekom het jy teruggedraai na Jesus toe? 

Melaatses:  Hoekom het julle nie teruggedraai nie? 

Melaatses:  Wat dink julle het gemaak dat jul een vriend wel terug gedraai het? 

Dissipels: Hoe dink julle het Jesus gevoel oor die een man wat terug gedraai het? 


