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ons storie 

• Sê nou jy wil iets by die ’n winkel hê, wat moet jy 
doen om dit te kry? 

• As iets ’n prys het hoeveel keer moet dit betaal 
word? 

• Solank iemand die volle prys kan betaal is die 
transaksie afgehandel 

• Wat dink julle is die verskil tussen ’n priester en 
Jesus die Hoë Priester? 

• Hoe laat dit jou voel om te weet Jesus het jou vir 
altyd volkome vrygemaak? 

 

 
 

ons nuwe storie 
 

Ons kan daarom Jesus se offer aanvaar as genoeg en 
vir altyd. 

Wanneer jy iets aanvaar kan dit ook beteken: jy vat dit 
vir jou. 

Om iets van iemand te vat het jy oop hande nodig - as 
jou hande vol is, is daar nie plek om nog iets te vat of 
vas te hou nie  

 

 
 

GOD se storie 
rituele en gewoontes 

Jesus is die volkome offer vir ons skuld. God 
vergewe ons omdat Jesus namens ons die volle 
prys vir ons sonde betaal het. 

Jesus is ook die finale (vir altyd) offer. Hy sit aan 
die regterhand van God. Die offer hoef nie weer 
gebring te word nie. Die skuld is afgeskryf en 
afgehandel.  

God verwag nie nog iets van ons nie. Ons kan 
niks addisioneel doen om Jesus se offer beter 
of meer te maak nie. Ons kan dit net met 
dankbaarheid aanvaar. 

 

Hierdie boodskap en die implikasies daarvan is so 
belangrik. Speel die spel die week.   
 
Maak ’n paar balle (sokkel-, rugby-, netbal-, tennisballe) 
bymekaar. Gee vir elkeen in die huis kans om te kyk 
hoeveel van die balle kan hulle gelyk kan vashou totadat 
van die balle begin uitval. Julle sou die spel ook met lego 
of self plastiekbakkies en glasies kon speel. 
 
Die doelwit is om mekaar te herinner daaraan dat Jesus se 
offer vir ons genoeg is. Ons het nie handevol van ons eie 
prestasies nodig nie. Net oop hande om Jesus offer te 
aanvaar. 

 
 
 
 
 

 


