
Lukas 9:28-36 

Vooraf 

Vandag is Sondag van verheerliking. Dit is die oorgang van Epifanie na Lydenstyd. Dit fokus op die 

verheerlikte Christus aan die begin van sy lydensweg. Eerskomende Woensdag is Aswoensdag wat 

die begin van die lydenstyd is. 

Agtergrond 

Ons moet altyd die evangelies as ’n verhaal lees. Die skrywers wou met die hele verhaal ’n spesifieke 

boodskap oordra. Lukas wil met sy evangelie beklemtoon dat Jesus die Verlosser vir die wêreld is. 

Daarom is Lukas voortdurend besig om die identiteit van Jesus te beklemtoon. In Lukas 9 sien ons dit 

duidelik as hy vertel hoe Jesus vir sy dissipels vra: Wie sê die mense is Ek? Daarna vra Hy: Wie sê julle 

is Ek. Uit Petrus se antwoord leer ons dat Jesus die Gesalfde is. Direk daarna word nog meer van 

Jesus se identiteit bekend gemaak as Jesus vir die eerste keer sê dat Hy gekom het om te ly. 

Ook die gedeelte wat ons nou gaan lees, word gesê wie Jesus is. 

Inleiding 

George Mason se hele bestaan het om sy groot sakeonderneming gedraai. Hy was ’n enkelloper wat 

ook alleen gewoon het. Een Kersfees was hy so moeg van die jaar se druk dat hy alle uitnodigings 

van familie en vriende van die hand gewys het. Hy het niemand nodig nie, het hy gedink. Hy wou net 

alleen en rustig wees en sy sakeplanne bedink. 

Toe sy besigheid eindelik op Oukersdag toemaak, en al sy werkers 

al huis toe is, gaan hy net gou die kantoor se instapkluis binne om 

’n bietjie ekstra kontant vir iets te ete op Kersdag te kry. En daar 

swaai die swaar deur van die kluis op sy geoliede skarnier 

geluidloos agter hom toe.  

Die skielike donkerte en die laaste kliek van die outomatiese slot 

het hom van sy penarie bewus gemaak. Hy het wanhopig teen die deur gehamer ... totdat hy onthou 

het dat daar niemand was wat hom kon hoor nie. Hy was die laaste een wat nog op kantoor was.  

Almal was al weg ... die skoonmaker ook. Ag, ek sal dit seker deur die nag maak, het hy homself 

getroos... totdat hy onthou het dat more Kersfees is. Ook die dag daarna is ’n vakansiedag. Hy het 

daar vasgesit. Dit was in die dae voor selfone. 

Mason se hart het van vrees wild aan die bons gegaan. Sê nou hy gaan dood van die honger of dors? 

Nog erger: Sê nou die suurstof in die kluis raak op. Later het hy bietjie kalmte herwin en onthou dat 

die werksmense met die inbou van die kluis iets gesê het van ’n veiligheidgat. Hy het in die donker 

begin rondvoel en dit uiteindelik hoog bo in die agterste muur raakgevoel. Dit was te klein om te 

ontsnap maar darem groot genoeg om suurstof in te laat. 

Daar sit Mason toe Oukersaand en Kersdag en die dag daarna. Die ure het stadig verby gesleep. Hy 

was wel alleen – net soos hy dit wou gehad het. Maar hy was ongemaklik, honger en dors. Die 

donkerte was so dig dat hy hom verbeel het hy kan die slierte daarvan teen sy gesig voel. 



Uiteindelik, die tweede dag na Kersfees het die hoofkassier opgedaag en die kluis oopgesluit. Hy het 

nie eens gekyk wat binne aangaan nie en maar net voort gegaan met sy werk by sy lessenaar. So is 

George Mason ongemerk, sonder dat iemand iets van sy ervaring geweet het, uit die kluis. Hy het 

gestrompel na die waterverkoeler vir water. Hy is terug na sy woonstel en het hom gaan opfris. 

Toe hy later by die kantoor instap, het niemand eens geweet nie en ook nie uitgevra oor sy Kersfees 

nie. Hy het Kersfees heeltemal misgeloop en niemand het hom gemis nie! Hy het gesien watter 

leuen dit is om te dink dat ’n mens niemand nodig het nie. 

’n Dag of wat later het hy ’n groot plakkaat teen die muur in die instapkluis vasgesit. Die personeel 

het gereeld die plakkaat gesien en nooit verstaan waarom dit in die instapkluis opgeplak is nie. Maar 

langsamerhand het hulle agtergekom dat Mason ’n baie meer toeganklike mens geword het; 

opvallend minder laat ure en naweke by die werk deurgebring het. Die volgende Kersfees het hy al 

sy werknemers en hulle geliefdes uitgenooi om saam met hom te gaan eet. (Uit: Die Groot Stories 

Boek.)  

Op die plakkaat het gestaan: Om iemand lief te hê, om jouself vir ander te gee, om vir ander mense 

onmisbaar te wees, dit is die sin van die lewe. Dit is die geheim van geluk. 

Die sin van die lewe is om jouself vir ander te gee, om toeganklik vir ander te wees; om almal 

menswaardig te hanteer. 

Die teenoorgestelde sou wees om in jouself gekeer te wees; om ander uit te sluit; om 

meerderwaardig te wees. Op ’n manier staan meerderwaardigheid juis in die pad van 

menswaardigheid. 

Ons tema vanoggend: Word soos Jesus.  

1. Jesus se identiteit 

Lukas stel Jesus aan ons bekend as die Verlosser van die wêreld. Hy is die Seun van God – self ook 

God – wat na die wêreld gekom het om hulle te verlos.  

Dit leer ons uit die verhaal op die berg. Jesus se gesig verander en straal heerlikheid uit. Sy klere is 

skitterend wit. Moses en Elia verskyn aan hom. Hulle was albei twee groot figure uit die Ou 

Testament. Moses is die verteenwoordiger as die wetgewer en Elia die verteenwoordiger van die 

profete. Hulleself verskyn in ’n hemelse glans as hulle met Jesus praat. ’n Wolk omvou Jesus en sy 

twee besoekers en die drie dissipels. In die Ou Testament was ’n wolk altyd die teken van God se 

teenwoordigheid. Dink maar aan die tyd van die uittog uit Egipte. 

Hierdie teenwoordigheid van God word nog meer beklemtoon as die stem uit die wolk praat. “Dit is 

my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom.” God stel Jesus aan die dissipels voor as die Seun van 

God. Die woord uitverkies verwys hier na die feit dat God Hom gesalf het; gestuur het; afgesonder 

het vir sy taak. Jesus se identiteit: Die Seun van God wat as Verlosser na die wêreld gestuur is. 

Dit is interessant om na die dissipels se optrede in die hele gebeure te kyk. As Jesus gaan bid, raak 

hulle aan die slaap. (Ek wil net so kant aantekening maak. Hierdie verhaal wil ook vir ons die 

belangrikheid van gebed uitlig. As dit vir Jesus so belangrik was om Hom af te sonder vir gebed – dan 

is dit immers ook nodig dat ons dit doen. Maar ons gaan nie vanoggend daaroor praat nie.) 



Die dissipels raak aan die slaap. As Petrus wakker skrik, wil hy hutte bou vir Jesus en sy besoekers. 

Wat eintlik hier gebeur is dat Petrus nie die ware betekenis van die gebeure snap nie. Hy is veel 

meer geïnteresseerd om die buitengewone te laat voort duur. Hy wil nie hê die glans moet verdwyn 

nie. Sy belangstelling is eintlik selfsugtig. Dit gaan oor sy belewing – nie oor Jesus wat as Seun van 

God bekend gestel word nie. Die dissipels kry die opdrag om na Jesus te luister.  Tog lees ons dat die 

gebeure hulle geheim bly. Hulle vertel vir niemand nie. Mens sou verwag dat hulle sou uitbasuin: 

Jesus is die Seun van God – die Verlosser vir die wêreld. Maar hulle swyg. 

Nog iets wat ons moet raaksien van Jesus se identiteit is sy lyding. Al was Hy die Seun van God het 

Hy die Verlosser geword deur lyding. In hierdie hoofstuk word sy lyding vir die eerste keer genoem. 

Net daarna volg die verheerliking. Na die verheerliking sou Jesus al meer die pad van lyding stap. 

Natuurlik staan die verheerliking op die berg en die lyding aan die kruis in skrille kontras teenoor 

mekaar. 

En dit bring my by ’n ander element of boodskap in die verhaal van die verheerliking. Dit is iets wat 

ons baie keer nie raak sien nie. Tog is daar eenstemmigheid onder die geleerdes hieroor. 

Dit gaan oor die feit dat Jesus die drie dissipels saam neem as Hy gaan bid. Hulle is ooggetuies van 

die verheerliking. Dit lei tot die vraag: Hoekom? Hoekom het Jesus hulle saamgeneem? Die 

antwoord lê in die feit dat Jesus die Verlosser vir die wêreld, vir die mense is. Jesus het juis vir mense 

gekom. Hy het juis hulle menswaardigheid erken. Hy wou dat hulle as mense getuies wees van sy 

verheerliking. 

Ja, alle mense het gesondig. Alle mense het verlossing nodig. Maar Jesus skryf hulle nie af nie. Hy 

veroordeel hulle nie. Hy sterf vir hulle. Hulle is waardig genoeg om sy verheerliking te aanskou en sy 

Vader se stem te hoor. 

As ’n mens die evangelies gaan deurlees met die tema van menswaardigheid, dan ontdek jy gou dat 

dit een van die kenmerke van Jesus se lewe op aarde was. Hy hanteer mense met groot waardigheid. 

Die wat uitgestoot is uit die gemeenskap soos tollenaars, melaatses, duiwelbesetenes. Sondaars het 

Hy menswaardig hanteer. Dink aan die misdadiger aan die kruis en die Samaritaanse vrou. Selfs sy 

teenstanders het Hy menswaardig hanteer. Dink aan sy gebed vir hulle wat Hom kruisig – Vader 

vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus was die toonbeeld van menswaardige 

optrede.   

Wie is Jesus? Die Seun van God wat deur lyding die Verlosser van die wêreld geword het. Hy was die 

Een wat alle mense menswaardig behandel het. 

2. Ons identiteit 

Jesus se identiteit bepaal ons identiteit.  

Wie is ons?  

 Kinders van God: Jesus het ons kinders van God en as dit ware sy broers en susters kom 

maak. Nie in die sin dat ons sy verlossing enigsins kan herhaal nie. Maar in die sin dat ons 

draers en getuies en selfs die bewys of teken van sy verlossing moet wees. Ons kan as 

verlostes leef. ’n Verloste is iemand wat vrygekom het van die mag en oordeel van die 



sonde. Dit is iemand wat kan heers oor die sonde en sy vernietigende gevolge. Ons moet sy 

verlossing demonstreer aan ’n wêreld wat nog nie deel daaraan het nie.  

 Volgelinge van Jesus. As volgelinge moet ons Jesus naboots. Nadoen. En dit is juis waar die 

menswaardigheid in die prentjie kom. Ons optrede teenoor ander mense moet te alle tye 

die stempel dra van Jesus. Daarom moet ons ander menswaardig hanteer.  

o Ons familie en vriende – dit klink amper asof ’n mens dit nie eers behoort te sê nie. 

Tog neem ’n mens gereeld kennis van huweliksmaats wat mekaar onderling te na 

kom en afbreek , ouers en kinders wat mekaar stief behandel, broers en susters wat 

mekaar skade aandoen.  

o Ons kollegas en kennisse 

o Vreemdelinge wat ons pad kruis 

o Selfs ons vyande – hulle wat ons dalk skade aangedoen het 

Jesus het vir ons die riglyn gegee hoe ons dit moet doen. Wees lief vir jou naaste – op so ’n manier 

wat jy jouself lief het. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. 

Hierdie is nie net ’n riglyn nie. Dit is terselfdertyd ’n maatstaf, ’n toets wat ons kan aanlê. En dit is 

baie prakties: Ons kan onsself voortdurend toets: Hoe sal ek voel as iemand so teenoor my optree? 

Net in die voorafgaande gedeelte praat Jesus oor wat volgeling wees beteken. Dit beteken volgens 

Jesus om jou kruis op te neem. ’n Volgeling is iemand wat hom- of haarself verloën. Jy gee jouself 

prys. Jy doen afstand van jou belange en voorkeure.  

Hier moet ons raak sien dat Jesus dit sê net nadat Hy oor sy eie lyding gepraat het. Ons is op ’n 

manier ook volgelinge in sy lyding. Natuurlik kan ons nie sy lyding oordoen nie. Maar om volgeling 

van die gekruisigde Jesus te wees, beteken om self te moet prysgee. 

Dit gaan iets van ons vra. Dit gaan vra dat ons doelbewus moet verander. Ek wil vir julle ’n prentjie 

wys wat iets hiervan sê. Iemand wat Jesus se identiteit demonstreer, verander voortdurend om 

meer soos Jesus te word. Dit is die kern van kerkwees. Ons kan nie maar net elke dag bly soos ons is 

nie. Ons moet verander – vandag leer ons: meer en meer ander menswaardig behandel. 

3. NG kerk en menswaardigheid 

Die NG Kerk het al jaar of twee terug die nodigheid gesien dat ons in hierdie land moet praat en dink 

oor menswaardigheid. Dit is sekerlik die gevolge ons unieke geskiedenis. Die afgelope paar maande 

het die nodigheid daarvan duidelik na vore gekom in al die gebeure. Rassehaat en rassisme het na 

vore getree. Op baie vlakke van die samelewing en tussen alle  rassegroepe word dit aangetref. 

Ons kerk is oortuig dat ons as kinders en volgelinge van Christus die voorbeeld moet stel. Daarom 

het die kerk ’n verklaring daaroor uitgereik. Julle kan dit gaan lees in die Lindeniet. 

Die kerk het ook vir ons dit prakties gemaak oor hoe ons daarvan kan los kom. Hulle het vier waardes 

uitgelig:  Respek 

  Luister 

  Liefhê 

  Omarm  



Daar is plakkate wat dit uitbeeld. Hulle sal te sien wees hier in ons kerkgebou sodat ons onsself 

voortdurend daaraan kan herinner om te verander. 

 

Hierdie waardes is waardes wat ons moet nastreef. Dit is sekerlik ook waardes waarvoor ons kan vra 

van ander persone. Daarmee wil ek nie sê dat ons voorwaardes kan stel: as julle ...  dan sal ons nie. 

Eerder: ons sal ... en hoop julle sal ook.  

 

Slot 

George Mason het in ’n donker kluis na twee dae en drie nagte geleer:  Om iemand lief te hê, om 

jouself vir ander te gee, om vir ander mense onmisbaar te wees, dit is die sin van die lewe. Dit is die 

geheim van geluk. 

Dit is wat Jesus, die Seun van God vir ons gedoen het. Dit is wat ons vir mekaar en ander moet doen.   

 

 

 

 


