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LUKAS 4:14-20 (AFR83)

1.  MET WAARDIGHEID
die teenoorgestelde van armoede is nie rykdom nie,  dis waar-
digheid.  

2. MET WAT EK HET
Jak 2:14-17 NLV
My broers en susters,  wat help dit  as ’n mens sê jy het geloof,  
maar jou lewe wys dit  n ie? Só ’n geloof kan jou nie ver los nie.  
Sê nou jy s ien ’n Chr istenbroer of  -suster wat kos en klere 
nodig het,  en jy sê:  “Ek hoop dit  gaan goed met jou;  sorg dat 
jy warm aantrek en genoeg eet,”  maar jy gee nie v i r  daardie 
persoon kos of k lere nie.  Wat help dit  dan? Dis duidel ik:  Om 
net te sê jy glo,  is  n ie genoeg nie.  Geloof wat nie dade word 
nie,  is  e int l ik glad nie geloof nie – sulke geloof is dood en 
help niks.

3. MET ERKENTENIS 
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