
    

 

VRAE VIR DIE WEEK SE  
BYBELSTUDIE AS GESIN  

Luk 19:1-10 (Saggeus)  
Van uitgestoot na ingesluit 

Jesus en Saggeus 

1Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. 2Daar was 'n man met die 

naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. 3Hy het geprobeer om Jesus te sien, 

maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. 4Hy hardloop toe vooruit en 

klim in 'n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. 5Toe  

Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek moet 

vandag in jou huis tuis gaan.” 

 

6Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. 

 

7Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by 'n sondige man 

tuis!” 8Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: “Here, ek gaan die helfte 

van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 

vierdubbel terug.” 

 

9Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is 

'n kind van Abraham. 10Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te 

red wat verlore is.”  

 

Dankie Here, dat ons weet dat U red wat verlore is, en  
ons insluit wanneer ons uitgestoot is. 

Maandag 

1. Wat is die man in die boom se naam? 

2. Hoekom was hy bo in die boom? 

3. Wat lees ons, watter tipe man was dié? 

4. Hoe het Jesus geweet hy was in die boom? 

 

Dinsdag 

1. Wat het Jesus vir Saggeus gesê? 

2. Hoe dink julle het Saggeus gevoel toe Jesus met hom praat ? 

3. Wat se beloftes het Saggeus gemaak aan Jesus? 

4. Hoekom het hy dit gedoen? 

 

Woensdag 

1. Hoe het die ander mense gevoel oor wat hier gebeur? 

2. Wat het met Saggeus se hart gebeur toe Jesus met hom praat? 

3. Het Saggeus gedoen wat hy belowe het? 

4. Hoe het sy lewe daarna verander? 

 

Donderdag 

1. Is jy al raakgesien deur mense toe jy uitgestoot voel? 

2. Het jy al iemand raakgesien wat hulp nodig het? 

3. Wie in jou familie lyk of hulle bietjie uitgestoot voel? 

4. Wat gaan jy daaromtrent doen die week? 
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