
Lukas 3:1-6 

Vooraf 

Die vier Sondae voor Kersfees is Adventstyd. In die tyd fokus ons op Jesus wat mens geword het. Die 

simbool wat in die vroeë kerk en huidiglik wêreldwyd in Adventstyd gebruik word is die 

Adventskrans met die vier adventskerse - drie blou en een ligroos - en die Christuskers. Elke Sondag 

word een van die kerse aangesteek. Ons steek vandag die tweede Adventskers aan.  

Agtergrond 

Tydens hierdie Adventstyd gaan ons elke Sondag stilstaan by ’n gedeelte uit Lukas. Daarom gaan ek 

vanoggend so bietjie meer van Lukas vertel. 

Lukas was waarskynlik die enigste skrywer van ’n boek in die Nuwe Testament wat deur ’n nie-Jood 

geskryf is. Hy het die Evangelie van Lukas as ook Handelinge geskryf. Hy het die Lukas-evangelie 

vermoedelik 70 n.C. geskryf. Lukas het Paulus vergesel op van sy sendingreise. 

Daar is ’n paar unieke kenmerke in die Lukas-evangelie.  

 Lukas bevat heelwat stof wat nie in die ander Evangelies voorkom nie 

o Lukas bevat Kersfeeslofliedere 

o Lukas vertel van ses wonderwerke wat geen ander Evangelie vertel nie 

o Lukas vertel agtien gelykenisse wat nêrens anders vertel word nie – onder 

andere die gelykenis van die verlore seun en barmhartige Samaritaan.   

 Lukas gee die langste weergawe van Jesus se maagdelike geboorte. 

 Lukas vertel die menslike verhaal van die opgestane Jesus en die Emmausgangers. 

 ’n Definitiewe menslike simpatie deurtrek die Evangelie – seker omdat hy ’n mediese 

dokter was. 

 

Inleiding 

 

Dit was in Desember 2012. Barack Obama was president in Amerika en 

David Cameron die eerste minister van Brittanje. Jacob Zuma was die president van 

Suid Afrika. Nomvula Mokonyane was die premier van Gauteng. In 

daardie tyd het die woord van God gekom tot ’n gemeente Christene in 

Linden. Hulle is opgeroep om die wêreld voor te berei vir God. Hulle moes 

verkondig: Bekeer julle en God sal julle sondes vergewe. 

 

Met hierdie inleiding wil ek die boodskap van die paar verse wat ons gelees het weergee. In die 

paragraaf kry ons dieselfde waarhede wat Lukas wil beklemtoon deur die verhaal van Johannes die 

Doper. 

1. Jesus breek in die normale wêreldgeskiedenis in 

2. Jesus gebruik doodgewone mense 

3. Jesus vra gewone mense om die pad voor te berei 

 

 

 



1. Jesus breek in die normale wêreldgeskiedenis in 

 

Lukas gee vir ons ’n baie goeie aanduiding van wanneer Johannes die Doper opgetree het. Dit was in 

die vyftiende regeringsjaar van Tiberius. Hy was die Romeinse keiser. Op daardie stadium was die 

Romeinse Ryk die wêreldheersers. Hulle het die hele destyds bekende wêreld onderwerp en met 

erge wreedheid oor al die volke geheers. Hy was die belangrikste leier op daardie stadium. 

 

Maar Lukas gee vir ons ook die name van die plaaslike leiers. In Judea was dit Pontius Pilatus. Hy was 

die goewerneur in Judea van 26-36 n.C. In Galilea was dit Herodus. Hierdie Herodus was Herodes 

Antipas, een van die seuns van Herodes die Grote.  Herous Antipas het oor Galilea en Pirea regeer 

van 4 v.C. tot 36 n.C. Nog leiers se name word genoem: Herodus se broer Filippus in Iturea en 

Tragonitus en Lisanias wat regeer het in Abilene. 

  

Lukas gee ook vir ons die godsdienstige leiers van Juda. Annas en Kajafas was die hoorpriesters. Dit is 

eintlik vreemd dat twee name gegee word en beide as hoërpriester genoem word. Net een persoon 

kon hoërpriester wees. Wat gebeur het was dat Annas die hoërpriester was van 6 – 15 n.C. Hy is 

deur die goewerneur van Judea verwyder as hoërpriester en deur Kajafas opgevolg. Baie Jode het 

nie daarmee saamgestem nie en daarom steeds vir Annas as hoërpriester erken. 

 

Dit is nie maar toevallig dat Lukas met soveel detail vir ons die tydsaanduiding van Johannes die 

Doper se optrede skets nie. Hy doen dit doelbewus. Hy het ’n plan daarmee. In sy Evangelie wil Lukas 

Jesus bekend stel as die Verlosser van alle mense. Hy wil sê wie Jesus is en vir wie Jesus gekom het. 

En juis omdat hyself nie ’n Jood is nie, beklemtoon hy gedurig die feit dat Jesus vir alle mense gekom 

het. Hy plaas Jesus as Verlosser midde in die wêreldgeskiedenis. Hy plaas Hom tussen al die 

verskillende volke. Hy beklemtoon hiermee ook dat Jesus werklik Iemand was wat regtig geleef het. 

 

Lukas leer vir ons dat Johannes die Doper die pad voorberei vir Jesus om in die normale gang van die 

geskiedenis in te breek as Verlosser. Terwyl die dag tot dag dinge aan die gebeur is, berei Johannes 

die pad voor vir Jesus wat te midde van die dag tot dag lewe sy verskyning gaan maak. Terwyl elke 

mens maar doodgewoon besig is om sy daaglikse lewe te leef, gaan Jesus, die Verlosser kom. 

 

Daar sou nie iets opspraakwekkend gebeur nie. Alles sou nie tot stilstand kom nie. Die lewe sou 

maar sy normale gang gaan. Inteendeel, ons weet, dat op daardie stadium het Jesus al reeds tussen 

hulle geleef as die seun van Josef en Maria.  

 

Die plek waar Johannes die woord ontvang en preek is ook belangrik. In die woestyn. Dalk die plek 

waar ons dit die minste verwag. ’n Mens sou dink: Jerusalem of Bethlehem. By die tempel. Maar dit 

gebeur in die woestyn. Dit wys maar net weer vir ons die alledaagsheid daarvan uit. Dit hoef nie op 

een of ander besondere plek te wees nie. Maar net op die doodgewone. Selfs die onwaarskynlikste 

plek. 

 

Jesus breek in die gewone, alledaagse geskiedenis in. Hy kom en leef as mense tussen mense. Hy 

kom leef as mens vir die gewone mense. Hy kom terwyl keisers en goewerneurs regeer. 

 



In hierdie waarheid lê daar ’n wonderlike uitdaging vir ons opgesluit. Ek wil dit soos volg stel: 

Godsdiens, of diens aan God, is alledaagse sake. Dit is deel van die alledaagse lewe. Nie eenkant, nie 

iets spesiaals nie. Doodgewoon deel van die normale voortgaan van die lewe. Dit is ’n daaglikse, 

normale lewe vir God.  

 

2. Jesus gebruik doodgewone mense 

 

Net soos wat godsdiens alledaagse sake is, is godsdiens vir alledaagse mense. Gewone mense.  Dit is 

opvallend dat Lukas al hierdie heersers se name noem: Die Romeinse keiser, wat as god voorgehou 

en aanbid is, die onderskei goewerneurs, die hoërpriesters as godsdienstige leiers van Juda. Em tog 

word Johannes die Doper gekies vir die opdrag. Hy moet die pad gelyk maak vir Jesus. ’n 

Doodgewone man en nie een van die magtige leiers nie. 

 

Johannes was die seun van Sagaria en Elizabeth.  Vir Johannes sou die normale lewe wees om in die 

tempel te werk soos sy pa.  Tog roep God hom en word hy profeet wat die volk moet oproep tot 

bekering en so berei hy die weg voor vir Jesus. 

 

God gebruik gewone mense om die pad vir Jesus voor te berei. Dit beteken natuurlik nie dat Hy nie 

in die verlede en hede nie leiers gebruik nie. Hy het juis, toe die tyd ryp was Pilatus en Annas en 

Kajafas gebruik om Jesus te veroordeel. So is daar natuurlik talle voorbeelde van hoe God deur die 

geskiedenis mense gebruik het. 

 

Die belangrike is dat God in die normale, alledaagse lewe vir ons elkeen wil gebruik.  

o Elkeen van ons - net soos ons is. Met ons talente en tekortkominge. Met ons eie sienings 

en beskouings. God wil ons gebruik. 

o Elkeen van ons – in ons alledaagse lewe. In die normale gang van die lewe. Niks spesiaals 

en nie op spesiale plekke nie. Net hier waar ons is en woon en werk. Selfs in ons woestyn 

plekke. Die onwaarskynlike plekke. 

 

3. Jesus vra gewone mense om die pad voor te berei 

 

Johannes moes die pad vir Jesus voorberei. Die aanhaling wat Lukas gebruik kom uit Jesaja. In 

daardie tyd was dit die gebruik dat as die koning op reis sou gaan ’n span voor hom uit sou beweeg 

en die pad voorberei. Die pad moes gereed gemaak word. Dit het behels dat dit reguit gemaak moes 

word, plat gemaak moes word, gelyk gemaak moes word. Gate moes opgevul word, klowe 

begaanbaar gemaak word, heuwels platgemaak word. 

 

Met hierdie beeld word Johannes se taak beskryf. Hy moet hierdie voorbereidende werk doen deur 

mense op te roep tot bekering en tot die doop.  

o Die woord wat hier vir bekering gebruik word beteken om te draai of weg te draai van 

iets en ’n nuwe rigting in te slaan. Hierdie wegdraai en nuwe rigting in slaan dui verder 

op ’n verandering van gedagtes.  

o Die doop was vir die Jode nie ’n vreemde gebeure nie. Wat wel vir hulle vreemd was, 

was dat hulle as Jode hulle moes laat doop. Die gebruik was dat iemand uit ’n ander volk 

wat hulle by die Jode en hulle geloof geskaar het die sogenaamde proseliete doop moes 



ondergaan. Dit het die Jode geken. Maar om skielik te hoor dat hulle self gedoop moes 

word, sou vir hulle heeltemal vreemd wees. 

Hierdie voorbereidings werk van Johannes die Doper was dus juis om die Jode te laat verstaan dat 

iets heeltemal nuuts op pad is. Die ou gedagte van volk van God wees en daarom uitgesonder te 

wees, sou verbygaan. Die nuwe volk van God sou almal wees wat kies vir God, wat kies vir Jesus. Dit 

sou almal wees wat hulle laat doop. 

 

In kort was Johannes se opdrag om mense voor te berei om Jesus te kies, om Jesus te ontmoet. In 

die alledaagse doodgewone lewe moes hy as doodgewone mens ander mense voorberei dat Jesus in 

die alledaagse lewe sou inbreek. 

 

En dit is steeds elkeen van ons se opdragte vandag. In die gewone lewe, die alledaagse lewe moet 

ons as doodgewone mense ander mense voorberei. Ons moet ander mense ontvanklik maak vir 

God. Ons moet hulle laat besef dat God in hulle alledaagse, gewone wil inbreek en in ’n intieme 

verhouding met hulle leef. Dit moet ons doen op die gewone plekke waar ons is en leef en kom. 

 

Dit moet ons dwarsdeur die jaar doen. Dit moet ons juis in Kerstyd doen. Advent is juis die tyd wat 

elke mens wêreldwyd herinner word aan Jesus wat mens geword het. Die kersliggies en versierings 

in die winkels, die kersmusiek oor die luidsprekers verkondig dit. In Kerstyd moet ons juis daardie 

boodskap in die alledaagse lewe leef. 

 

Slot 

 

Dit is Desember 2012. Barack Obama was president in Amerika en David Cameron die eerste 

minister van Brittanje. Jacob Zuma was die president van Suid Afrika. Nomvula Mokonyane was die 

premier van Gauteng. In daardie tyd het die woord van God gekom tot ’n gemeente Christene in 

Linden. Hulle is opgeroep om die wêreld voor te berei vir God. Hulle moes verkondig: Bekeer julle en 

God sal julle sondes vergewe. 

 

 

   

 

 


