
Lukas 3:7-18 

Vooraf: 

Vandag is die derde Sondag van Advent, die Sondag van Vreugde. Ons vreugde is in God en in sy Seun, 

Jesus Christus. Soos vrede is vreugde ’n geskenk van God. Vreugde kom oor ons en vul ons wanneer 

ons onthou wat God gedoen het en wat Hy belowe het om nog te doen. Ons steek vandag die derde 

kers aan om ons ons daaraan te herinner dat Christus reeds gekom het en dat Hy eendag weer sal kom 

sodat ons almal ’n vol en oorvloedige lewe kan hê.  Ons dank God vir die hoop wat ons van Hom 

ontvang, vir die vrede wat Hy skenk en vir die vreugde wat Hy ons hart uitstort. 

Agtergrond: 

Lukas is ’n nie-Jood en skryf hierdie Evangelie om aan te toon dat Jesus die Messias is. Hy lê baie klem 

op idee feit dat Jesus vir almal – ook heidene – gekom het en gee sy Evangelie ’n baie menslike aanslag. 

Hy begin sy Evangelie met die geboorte en lewe van Johannes die Doper. Daarna vertel hy van Jesus 

se geboorte. Hy slaan weer oor na Johannes die Doper se optrede waar hy onder andere vir Jesus 

doop. Dan gee hy Jesus se geslagsregister weer en gaan hy voort met Jesus se bediening. 

Inleiding 

Wetenskaplikes beweer dat bome in ’n woud op ’n 

vreemde manier aan mekaar verbonde is. Veral 

wanneer die woud baie dig is, en al die bome nie ewe 

veel toegang tot water, sonlig en ander 

voedingstowwe het nie. Navorsing het aangetoon dat 

in sulke bome ’n vreemde stof teenwoordig is wat 

kompetisie tussen die bome uitskakel. Trouens, die 

skaars fungus help om die wortels van verskillende 

bome met mekaar te verbind – selfs dié van 

verskillende spesies. As een van die bome dus 

toegang tot sonlig het, ’n ander tot genoeg water, en ’n derde tot aanvullende voedingstowwe, het 

hulle ’n manier om mekaar te dien deur wat hulle het, met ander te deel – en in die proses ontvang 

hulle self. 

Dit is hierdie beginsel van met mekaar deel wat die kern van 

Johannes die Doper se preek in die woestyn uitmaak. Hy leer sy 

besoekers dat hulle dit wat hulle het, moet deel met dié wat nie 

het nie. Hy maak dit baie prakties: as iemand twee stelle klere 

het, moet een stel gaan aan iemand wat nie klere het nie.  

Ek het ’n vermoede dat sy preek ’n geskarrel in die hoenderhok 

veroorsaak het – of dalk ’n gekrap in die klerekas. 

Johannes die Doper – wat familie van Jesus was – is geroep om die pad voor te berei vir Jesus se 

optrede. Hy moes die Jode wat geleef het in afwagting vir die Messias om te kom, voorberei juis vir 

die Messias se koms. Hy doen dit deur hulle te doop. Die doop was juis ’n manier om die Jode te 

oortuig dat die feit dat hulle Jode was en daarom deel van God se volk, nie meer genoegsaam sou 



wees nie. Hulle herkoms sou nie vir hulle toegang tot die nuwe volk van God waarborg nie. Johannes 

die Doper berei hulle voor op ’n heel nuwe bedeling. 

Hierdie preek van Johannes die Doper het drie dimensies. Dit is ’n 

 Eskatologiese dimensie 

 Etiese dimensie 

 Christologiese dimensie. 

Hierdie drie dimensies staan uiter aard in noue verband met mekaar. 

 

1. Die eskatologiese dimensie 

 

Eskatologie verwys na die eindtye. Met ’n eskatologiese dimensie wil ek dus sê dat Johannes die Doper 

iets van die eindtye in sy preek sê. Hy waarsku sy luisteraars dat daar ’n dreigende toorn is waar elkeen 

geoordeel gaan word. 

 

Wie was hierdie luisteraars? Dit was groot getalle mense wat gestroom het na Johannes die Doper 

waar hy in die woestyn was en gepreek en gedoop het. As ons verder lees kom ons agter dat dit mense 

uit die hele gemeenskap was. Ons lees van skares, ons lees van tollenaars, ons lees van soldate. Almal 

mense wat geleef het met die verwagting van die Messias wat sou kom en gehoop het dat Johannes 

die Doper die Messias is. 

 

Johannes die Doper het nogal ’n ietwat vreemde aanslag met hierdie mense. ’n Mens sou verwag dat 

hy maar te dankbaar sou wees vir almal wat na hom stroom om na sy boodskap te luister. ’n Mens 

sou verwag dat hy nogal akkommoderend sou wees en almal vriendelik sou nader roep. Dit sou sy 

boodskap darem aanvaarbaar maak by so groot groep as moontlik. 

 

Maar dit is nie wat Johannes die Doper doen nie. Hy raas en baklei. Hy spreek hulle sommer uit die 

staanspoor aan as slange. Die 1933 Afrikaanse vertaling praat van addergeslag. Daarna wil hy by hulle 

weet wat hulle laat dink dat hulle die oordeel en toorn sal laat vryspring. Beslis nie die aanslag wat 

ons sou verwag nie. 

 

Die rede vir hierdie vreemde aanslag is die feit dat die Jode vasgeanker is in hulle wortels. Dit is hulle 

Joodse agtergrond. Hulle roem dat hulle die nageslag van Abraham is. Hulle is die volk van God en 

daarom is hulle posisie in hulle oë veilig. Daarom dat hulle dink dat die toorn en oordeel hulle nie sal 

tref nie. Johannes die Doper wil hulle wakkerskud uit hulle valse sekuriteit. Hy wil hulle leer dat deel 

wees van die Joodse volk nie meer goed genoeg is nie. Veel meer is nodig. Hy ruk die mat van hulle 

kamtige sekuriteit heeltemal onder hulle voete uit. 

 

Dit was alles deel van sy voorbereiding vir Jesus wat sou kom. Jesus was nie die groot politieke 

bevryder wat hulle verwag het nie. En Johannes die Doper begin hulle reeds hierop voorberei. 

 

2. Eties dimensie 

 

Johannes die Doper roep die skare op tot ’n gehoorsame lewe. In plaas van om op hulle herkoms te 

vertrou, moet hulle eerder let op hulle lewe. Hulle moet vrugte dra wat by hulle bekering pas. Danie 



Mouton vat hierdie dilemma van herkoms en lewe goed saam as hy êrens sê: Minder wortels en meer 

vrugte. 

 

Dit is wat Johannes van hulle vra: Dra vrugte. Lewe gehoorsaam. Hulle moenie op hulle herkoms staat 

maak nie. 

 

Lukas verduidelik hierdie beginsel van vrugte dra met drie vrae wat gevra word. Ons kry telkens die 

vraag: Wat moet ons doen? Eers is dit die skare, daarna die tollenaars en laastens die soldate wat die 

vraag. Deur die vra dwing hy sy lesers as dit ware self om die vraag te vra: Wat moet ons doen? 

 

 Vir die skare word die vraag geantwoord deur te sê dat as hulle ’n ekstra stel klere het wat 

hulle nie gebruik nie, moet hulle dit deel met iemand wat nie klere het nie. In die tyd was die 

gebruik dat elkeen maar net een stel klere – ’n onder kleed en ’n bokleed gehad het. Die 

bokleed het hulle gedra as dit koud was of het hulle gebruik om onder te slaap of op te lê. 

Sommige rykes het egter ’n ekstra stel klere gehad wat hulle gebêre het. Dit was ’n spaar stel. 

Dit is hulle wat nou moet hoor dat hulle dit eerder moet gee vir iemand wat niks het nie.  

 

Die probleem was dus dat die Jode baie gesteld was op hulle herkoms, maar hulle daaglikse 

optrede teenoor mekaar het veel wense oorgelaat. Sommige het luuks gelewe, terwyl ander 

swaar gekry het. Dit het hulle nie gepla nie – hulle herkoms was  tog immers  reg. So het hulle 

elk geval gedink. 

 

 Vir die tollenaars word die vraag geantwoord deur hulle daarop te wys dat nie meer geld moet 

invorder as wat voorgeskryf word nie. Hierdie tollenaars is deur die owerhede aangestel en 

moes ’n sekere bedrag aan die owerheid oorbetaal. Hulle was geregtig om ’n bedraggie vir 

hulle self te hou. Ongelukkig het hierdie deeltjie vir hulleself net al meer en meer geword. 

Hulle het baie meer gevat as wat toegelaat was. Daarom was hulle taamlik gehaat en as erge 

sondaars beskou.  

 

Dit is opmerklik dat die tollenaars deel van die skare was wat na Johannes die Doper gestroom 

het. Hulle was nie hoog geag nie en eintlik verwerp deur almal. Die feit dat hulle vraag al 

geantwoord word, is al ’n stuk voorbereiding vir wat Jesus sou kom doen. Deur hulle vraag te 

antwoord word al aangedui dat almal welkom is by Jesus. Nie net mense met die regte 

herkoms nie. Nee, almal wat reg leef. 

 

 Vir die soldate word hulle vraag geantwoord deur hulle te wys op magsmisbruik. Hulle moes 

nie met geweld mense afpers nie maar tevrede wees met hulle inkomste. 

Ook hulle insluiting in hierdie verhaal is vreemd. Die kanse dat die soldate Jode was, is skraal. 

Dit was gewoonlik Romeinse soldate. Maar ook hulle is welkom in die nuwe bedeling. Nie net 

Jode nie – eerder almal wat hulle sonde besef en dit reg maak deur reg te leef. Dit is tipies 

Lukas: Onthou hy was ’n nie-Jood en dat hy juis mense wil oortuig dat Jesus vir almal gekom 

het. 



Wat sou dus die antwoord wees as ons sou vra: Wat moet ons doen? Ons moet besef dat 

gehoorsaamheid – en nie herkoms nie – is nodig. Ons moet nie dieselfde fout maak as die Joodse 

skare, tollenaars en soldate nie. Hulle het gedink dat dit wat jy elke dag doen maak nie saak nie. 

Johannes leer hulle dat met Jesus werk dit anders. Dit wat jy doen is belangrik. Daarom moet ’n 

boodskap soos dié ’n gekrap in die klerekas veroorsaak. Ons moet hoor dat Jesus vra dat ons wat het 

– wat dit ook al is – moet deel met die wat nie het nie. In die vierde eeu voor Christus het ene Basil 

die Grote al geleer: “Die ekstra brood in jou koskas behoort aan die wat honger is. Die jas wat 

ongebruik in jou klerekas hang, behoort aan iemand wat dit nodig het. Die skoene wat agter in jou 

hangkas lê en stof vergaar, behoort aan iemand wat nie skoene het nie. Die geld wat jy weggebêre 

het, behoort aan die wat geen werk of vaste inkomste het nie.” 

Dit is nogal ’n aktuele boodskap in ons land. Sosioloë berig al meer dat die onrus in ons land – dit is 

nou arbeidsonrus soos by Marikana en op die Weskaapse wynplase  - die gevolg is van die dramatiese 

verskil tussen ryk en arm.  

In die Westminister-abdy in Londen is die 

graf van ene Christopher Chapman wat in 

1860 oorlede is. Die volgende woorde is 

daarop uitgegraveer: “Wat ek weggegee 

het, het ek behou. Wat ek uitgegee het, het 

ek gehad. Wat ek teruggehou het, het ek 

verloor deur dit nie uit te deel nie.” 

3. Christologiese dimensie 

Die laaste deel van Johannes die Doper se preek bring alles by mekaar. Die skare hoop in hulle 

verwagting dat Johannes dalk die Christus is. Maar hy help hulle vinnig reg. Hy is net die een wat die 

pad vir die Christus voor berei. Dié Christus is veel groter as hy. Hy is nie eens werd om Christus se 

skoene los te maak nie. Dit was die werk van die slawe om hulle base se skoene los te maak en uit te 

trek. Dit was ’n vernederende taak en beslis nie gewild by die slawe nie. Johannes die Doper sê dat 

Jesus is soveel groter as hy dat hy dit nie eens kan doen nie. 

Hierdie grootheid en totale andersheid van Christus word verder uitgelig as Johannes verwys na die 

doop. Hy doop met water – Jesus sal met vuur en die Heilige Gees doop.  

Die Christologiese dimensie bring die dele van die preek bymekaar. Christus is die Messias. Hy kom 

om te oordeel. Sy oordeel sal gaan oor hoe jy lewe en nie oor wie jou voorgeslagte is nie. Hy sal die 

kaf en die koring skei. Die koring sal bymekaar gemaak word en die kaf vernietig en verbrand word.  

 Die koring is die mense wat Christus aanvaar het en reageer het met ’n gehoorsame lewe. 

Hulle sal deur Christus bymekaar gemaak word as sy volk, sy kerk. 

 Die kaf is die mense wat Christus verwerp en staatmaak op dinge soos hulle herkoms en 

wat nie met ’n lewe van gehoorsaamheid reageer op Christus nie. 

Slot 



Dit is wat Johannes die Doper verkondig het om die mense voor te berei vir Jesus se werk. Dit is nog 

net so aktueel vir ons wat leef twee duisend jaar na Jesus se koms. Dit is wat ons kan en moet hoor in 

Kerstyd 2012. 

Ons moet soos die bome in die woud uitdeel. Christus se koms het juis ons aan Hom kom vas bind en 

daarom ons aan mekaar vasgebind. Christus se koms het kom beklemtoon ons gehoorsaam moet leef 

omdat ons aan Christus glo. 

Ons is op pad na die wederkoms. Daar sal ons geoordeel word. Intussen moet ons eties reg leef. Ons 

is gebind aan Christus. 

Prakties gesê: Ons moet gaan rondkrap in ons klerekas. 

 


