
Lukas 17:1-10 

Agtergrond 

Lukas vertel die verhaal van Jesus as Verlosser. Hy beklemtoon dat Jesus nie net die Verlosser van 

die Jode nie, maar van die ganse menslike geslag is. 

Die evangelie van Lukas word in vier dele ingedeel: 

 Die inleiding – 1:1-4:13 

 Jesus se optrede in Galilea – 4:13-9:50 

 Jesus se reis na Jerusalem – 9:51-19:27 

 Jesus in Jerusalem – 19:28-24:53 

Die gedeelte wat ons lees is deel van Jesus se reis na Jerusalem waar Hy gekruissig sou word. 

Inleiding: 

 

 

Een van die wêreld se bekendste evangeliste, DL Moody, het in die 1890’s ’n Bybelkonferensie in 

Massachusetts aangebied. Godsdiensleiers van oor die hele wêreld het hierdie konferensie 

bygewoon – ook heelwat uit Europa. Die eerste aand het Moody op na sy kamer in die hotelgang 

opgemerk dat die besoekers uit Europa hulle skoene in die gang voor die deur neergesit het. Dit was 

sodat die gangbediendes die skoene moet skoonmaak – soos die gebruik in Europa was. Maar in 

Amerika was dit nie die gebruik  nie. Daar was nie eens bediendes op diens in elke gang nie. Moody 

het toe maar die skoene bymekaar gemaak en in sy kamer gaan sit en dit skoongemaak. Hy wou nie 

hê die gaste moes die volgende oggend verleë wees nie. 

Niemand sou seker daarvan geweet het nie. Maar terwyl hy besig was/, het een van sy vriende op 

hom afgekom. En dit gesien. Hy het vir ’n paar mense daarvan vertel en die volgende paar aande het 

iemand anders elke aand die skoene skoon gemaak. Die besoekers van Europa het nooit eers 

daarvan geweet nie. 



Hierdie verhaal vertel iets van die boodskap wat Jesus in Lukas 17 aan sy dissipels – en ook 

vanoggend aan ons – wil oordra. Jesus leer dat geloof ons nooi om dinge te doen wat op ons pad 

kom. En wat meer is: ons moet dit nie doen om erkenning en dank daarvoor te ontvang nie.  

1. Meer geloof, asseblief 

Tydens Jesus se reis terug na Jerusalem – op pad na sy kruisiging -  het Hy sy aandag en lering op die 

dissipels toegespits. Hy is voortdurend besig om hulle toe te rus vir dit wat Hy van hulle verwag na sy 

sterwe. Hulle het dit nie geweet en nie verstaan nie. Maar wat hulle wel begryp het was iets van die 

omvang van hulle taak. Hulle het besef dat hulle nie ’n maklike taak gaan hê nie. 

Vandaar hulle versoek aan Jesus: Gee ons meer geloof. Op die oog af is dit ’n billike versoek. Eintlik 

heel voorbeeldig van hulle om meer geloof te wil hê. Dan kan hulle immers hulle taak beter en met 

groter sukses afhandel. As ons moet eerlik wees vanoggend sou ons dit ook graag wou vra: Nog 

meer geloof. Sterker geloof. Beter geloof.    

2. Mosterdsaad-geloof 

Die dissipels moes seker maar afgehaal gewees het toe Jesus hulle vertel dat geloof so groot soos ’n 

mosterdsaadjie sou beteken dat hulle ’n boom met wortels en al in die see sou kon laat beland. Die 

implikasie is dat hulle geloof nog kleiner as ’n mosterdsaadjies was. En dit was klein, baie klein. 

Feitlik onbestaanbaar klein 

Hierdie mosterdsaadjie waarvan die Bybel praat is die sogenaamde Brassica nigra. Hierdie saad is die 

kleinste van al die soorte sade. Omtrent 1 mm in deursnee en weeg omtrent  1 mg.  Uit die saad 

groei ’n eenjarige plant wat baie gou uit die saad opskiet en baie takkies het. Die plant kan ook ’n 

hoogte van 2.5 – 3 m bereik. Net soos baie ander eenjarige plante in Palestina word die stam baie 

houterig en so kan tereg van ’n boom gepraat word. Hierdie boom is die geliefde verblyfplek van 

distel- en goudvinke, wat versot is op die olierige sade. Die plant is t.w.v. hierdie olie gekweek. 

Wat ons moet raaksien in hierdie beeld is dat Jesus verwys na meer as die mosterdsaadjie. In enige 

mosterdsaadjie is die moontlikheid van groei tot ’n groot boom opgesluit. As die klein 

mosterdsaadjie in die grond beland en ontkiem en groei, dan kan dit ’n groot boom word. 

3. Geloof wat groei 

Hierdie beeld wil nie regtig iets sê oor die grote van geloof nie – maar eerder oor die aard van 

geloof. Geloof is iets wat moet groei. Dit is iets wat klein begin en deur ’n groeiproses meer word. 

Wat die dissipels dus eintlik hoor as hulle meer geloof vra, is dat Jesus sê dat elkeen se geloof die 

potensiaal het om te groei. Geloof begin baie klein en word dan groter. 

Dit geld ook vir ons geloof. In ons geloof is daar die potensiaal opgesluit om te groei. Van iets kleins 

en onbenulligs tot iets groots. Dit stem oor een met wat die Heidelbergse Kategismus vir ons verder 

leer oor geloof: Geloof is kennis en vertroue. Kennis van God eb vertroue op God. En ons weet mos 

ons kennis van God kan toeneem en net so kan ons vertroue op God meer word. Kennis en vertroue 

kan meer word. En dit is groei in geloof.  

Ons moet ook onthou dat geloofsgroei eintlik ’n opdrag van God is. Ons moet groei in ons geloof. 

Ons moet doelbewus ingestel wees om meer kennis van God op te doen en meer op God te vertrou. 



Van die dag wat ons tot bekering gekom het of bewus geword het van ons geloof, tot die dag wat 

ons sterf moet ons geloof groei. Ons mag nooit ’n punt bereik waar ons nie groei nie. Dit is ons 

elkeen se verantwoordelikheid. Ons het ook as gelowiges en as kerk die verantwoordelikheid om 

mee te werk aan mekaar se groei. 

Dit wat ek nou gesê het, kan die idee skep dat ons elkeen self vir ons geloofgroei verantwoordelik is. 

In ’n mate is dit waar. Tog is daar iets anders wat ons in berekening moet bring. En eintlik is dit ’n 

belofte of ’n versekering. God beloof dat Hy ons sal begelei op die pad van geloofsgroei. God bly 

besig met ons en stap die geloofspad saam met ons. Hy gee vir ons elkeen geloofsgroei. 

4. Geloof gaan oor in dade 

Geloof gaan oor in geloofsdade.  Geloofgroei kom as gevolg van die geloofsdade wat ons doen en die 

geloofsgroei lei weer tot nog meer geloofsdade. Elkeen van ons se mosterdsaadjie geloof groei deur 

dit wat ons elke dag doen. 

Wat is geloofdade? Dit is soos skoene skoonmaak in die hotelgang. Dit is dinge wat op ons pad kom 

wat ons doen omdat ons glo. Dit gebeur elke dag. In ons omgang met mense. In ons optrede teenoor 

ons huweliksmaat en kinders. In ons optrede teenoor familie en vriende. In ons optrede teenoor 

kollegas. Dit gebeur in ons omgang met vreemdes.  

’n Ander manier om dit te beskryf is om te sê dat ons God se liefdesgebod uitleef. Ons het ander 

mense lief soos wat ons onsself lief het. En die rede daarvoor: Ons is gegryp deur God se liefde. Sy 

liefde wat ons lewens so ingrypend verander het, motiveer ons om ander met dade van liefde toe te 

gooi. 

Nog ’n manier om dit te sê, is dat ons God se wet en wil gehoorsaam. Ons doen wat God van ons vra. 

Solank ons net besef dat ons dit doen, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Dit is juis geloof 

wat die vrye wil en keuse by ons meebring. 

Jesus lig twee elemente van die dinge wat op ons pad kom uit. Hy gebruik die alledaagse voorbeeld 

van ’n slaaf se optrede teenoor sy meester. Van die slaaf word verwag om eers vir die meester kos te 

maak en te bedien en daarna vir homself te sorg. 

 Hiermee wil Jesus die verpligting wat op gelowiges geplaas word om geloofsdade te doen 

uitlig. Ek gebruik die woord verpligting baie versigtig. Ek bedoel nie daarmee dat dit ’n las is 

wat God op ons lê en dat ons geen wegkom kans het nie. Ek gebruik dit in die sin dat ons 

onsself vrywillig onder daardie verpligting plaas en geloofsdade wil doen.  

 Die tweede saak wat Jesus uitlig is die hele kwessie van dank en erkenning. Met dieselfde 

beeld van slaaf en meester lig Jesus uit dat in geloofsdade nie mag gaan oor dank en 

erkenning nie.  

Gelowiges doen wat hulle moet sonder om iets terug te verwag. Hulle doen dit met die gesindheid 

van diensbaar wees. 

Slot 



Ons gaan ook elke dag spreekwoordelik by vuil skoene in gange verby loop. Ons kan dink dat ons te 

belangrik is en dit so los. Of ons kan bereid wees om die minste te wees en die skoene skoonmaak. 

Dit is wat DL Moody gedoen het. Dit is wat God van ons vra. 

Ons het nie meer geloof nodig nie. Ons het net mosterdsaad-geloof nodig wat groei en wat in dae 

oorgaan. 

Wat die vuil skoene is waarmee ons elke dag gekonfronteer gaan word, weet ons nie altyd vooraf 

nie. Dit gaan in elk geval vir elkeen van ons anders wees. Maar wat vas staan is dat die geleenthede 

hulself gaan voordoen en dat ons gereed moet wees om dit te erken en aan te pak. 


