
Lukas 18:9-14 

Vooraf 

Vanoggend – soos elke ander Sondag - ontmoet ons weer vir God in hierdie erediens. Tog  is daar ’n 

klomp spesiale dinge wat vanoggend gebeur: 

 Hierdie week word ons gemeente 77 jaar. Daarom rig ons die erediens in as ’n 

dankdiens 

 Vanoggend is die hoogtepunt van ons Tiendemaand dankoffer – dit is deel van ons 

dankdiens waarin ons vir God dank vir sy sorg vir ons gemeente maar ook vir ons 

elkeen as indiwidu 

 Vanoggend vier ons die dertigjaar gebruik van ons orrel hier in die eredienste. 

Daarom is Eddie Davy vanoggend agter die orrel. Hy was ook die orrelis dertig jaar 

gelede toe die orrel in gebruik geneem is. 

 Ons doop vanoggend vir klein Arjen Jacobus de Blom. 

 Vanoggend is dit wêreldwyd in die gereformeerde kerke Hervormingssondag. Op 31 

Oktober 1517 het Martin Luther sy 95 stellinge teen die kerkdeur in Wittenberg 

vasgespyker en dit was die begin van die Hervorming wat gelei het tot die ontstaan 

van die gereformeerde kerke. 

 Vanoggend vier ons ook die koms van die Hugenote na Suid Afrika – 325 jaar gelede. 

Hulle het juis ter wille van hulle geloof gevlug uit Frankryk na Suid Afrika. Baie van 

ons het Hugenoot voorgeslagte. 

 

Inleiding 

 
Ek gaan vanoggend julle oë toets in die erediens. Watter een sien jy die beste: 

Die een of die een?  



Die een of die een?  

 

Nee, ek toets nie regtig julle oë nie. Ek wil by ’n ander toets uitkom. Dit is ook ’n toets waar twee 

moontlikhede voor ons gehou word en waaruit ons die beste een moet kies. Die twee moontlikhede 

is hoogmoedigheid of nederigheid. 

 

1. Hoe lyk hoogmoedigheid 

 
Jesus skets vir ons die prentjie van hoogmoedigheid. Dit is die prentjie van ’n Fariseër. 

 

Die Fariseërs was Jode wat die wet en Ou Testament op ’n sekere manier geïnterpreteer het. Hulle 

het dit intensief bestudeer wou dit slaafs navolg. Deur die wet slaafs na te volg het hulle geglo dat 

hulle saak met God reg was. 

 

In ons verhaal word ’n Fariseër geskets wat na die tempel gaan om te bid.  Die hoogmoed straal uit 

die voorstelling. Hy gaan staan op ’n prominente plek in die tempel om deur ander gesien te word. 

Dit was die gebruik van die Fariseërs om op pertinente plekke te gaan staan en hardop te bid. Hy 

staan met ’n gewigtige en plegtige voorkoms om nog meer aandag te kan trek.  Hy staan met 

vrymoedigheid en selfvertroue. Hy staan ’n ent weg van die ander omdat hy op hulle neerkyk en 

beter is as hulle.   

 
Die inhoud van sy gebed getuig ook van sy hoogmoed. Dit bevat nie ’n skuldbelydenis of ’n pleidooi 

vir vergifnis, genade of ontferming nie.  Dit kan kwalik ’n gebed genoem word. Hy dank kamtig vir 
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God – maar eintlik is hy besig om te spog. Hy is darem nie soos die diewe, bedrieërs, egbrekers of 

tollenaars nie. Nee, hy is voorbeeldig. Hy vas twee keer ’n week en gee sy tiende soos wat die Ou 

Testament voorskryf.   

 

In die evangelies is dit duidelik dat die Fariseërs nie baie erg aan Jesus gehad het nie. Hulle het nie 

juis na Hom gaan luister nie en baie kritiek teen hom gehad. Hierdie kritiek het gewoonlik deur vrae 

wat hulle gevra het gekom.  

 

2. Hoe lyk nederigheid 

 

Jesus skets die prentjie van nederigheid. Dit is die prentjie van die tollenaar. 

 

Tollenaars was Jode wat deur die Romeinse Ryk aangewys is om namens hulle geld by die Jode in te 

samel. Hulle moes ’n sekere deel oorbetaal aan die Romeinse Ryk en kon die res vir hulle hou. 

Natuurlik het hulle seker gemaak hulle deel is genoeg en so baie ryk geword. Die Jode het hulle 

verafsku en veroordeel. Die Ou Testament het immers geleer dat jy nie geld by jou mede 

volksgenote mag afneem nie. 

 

Hierdie tollenaars het na Jesus gestroom. Ons lees heelwat verhale van tollenaars wat na Jesus gaan 

luister het. 

 

Die tollenaar wat Jesus skets, het ver weg gaan staan en daar gebid. Die gebruik was dat iemand wat 

staan as hy bid sy voete teen mekaar moes plaas, en sy met sy oë  afkyk na die grond. Hy moes sy 

hande bo op mekaar op sy hart plaas. Hy moes soos ’n dienaar voor sy meester staan. Die tollenaar 

het nog verder gegaan. Hy het met sy hand op sy bors geslaan. oor  

 

Die inhoud van sy gebede vertel ’n ander storie as die van die Fariseër. Geen gespog. Net ’n gehuil 

voor God: O, God, wees my sondaar genadig. Hy weet hy is sondig. Hy ken sy sonde. Hy bely dit voor 

God.  

 

Jesus se verklaring van die verhaal moes vir die omstanders ’n skok gewees het. Die Fariseër se saak 

met God is nie reg nie. Die tollenaar se saak met God is reg. 

 

Dit was presies die teenoorgestelde van wat die mense destyds ou gedink het.  

 

3. Die een ... of die een... Ons keuse  

 

Met hierdie twee sketse van hoogmoed en nederigheid kom Jesus die toetsbord voor ons hou. Die 

een ... of die een... Hoogmoed of nederigheid. 

Jesus doen dit met ’n waarskuwing. Hoogmoediges sal verneder word en nederiges sal verhoog 

word. Die keuse is ons sin. En die keuse bepaal of ons saak met God reg is. 

As ons wil seker maak ons saak met God is reg, dan moet ons met ons sonde na Christus toe vlug. 

Ons moet besef dat ons elkeen self niks kan doen om ons redding en verlossing te verdien nie. Ons 



kan maar net ons eie sonde en onvermoëns voor God erken. Net deur op Christus se sterwe aan die 

kruis te vertrou kan ons gered word. 

Ons moenie dink dat ons soos die Fariseër deur ons eie pogings gered kan word nie. Al probeer ons 

hoe hard, dit sal steeds nie slaag nie. Ons sal nog steeds foute maak. Ons beste sal nie goed genoeg 

wees nie. Doodeenvoudig omdat ons sondig is. 

Die keuse is maklik: die een... of die een.... Natuurlik nederigheid. 

Nederigheid voor God – om te weet ons is skuldig voor God en het uit ons eie niks om aan te bied 

nie. Ons kan net gaan pleit vir genade, vergifnis en ontferming 

Nederigheid voor ander mense – ons is almal in dieselfde bootjie. Skuldig voor God en nie een van 

ons is beter as die ander nie. Daarom kan en mag ons nie neerkyk op iemand of dink ons is beter as 

iemand anders nie. 

Tydens die hervorming het dit eintlik maar oor dieselfde dinge gegaan. Die Hervormers wou juis 

weer terug kom by die besef dat ons verlossing nie verdien kan word nie. Dit is Christus se sterwe en 

genade. 

Die Hervormers het ons gereformeerde leer met vier Latynse woord beskryf: 

 Sola gratia – slegs genade, nie verdienste 

Sola fidei – slegs geloof, nie verdienste 

Sola Scriptura – slegs die Woord, nie ander byvoegings nie 

Sola Deo gloria – aan God die eer.  

 

 

Slot 

 

Die een... of die een ... Hoogmoedigheid of nederigheid? 

 

Beslis nederigheid. 


