
Lukas 7:11-17 

Vooraf 

Die tyd in die kerkjaar tussen Pinkster en Kerstyd is koninkrykstyd. Dit is meer as twintig Sondae en 

ons fokus op ons lewe as God se kinders in sy koninkryk elke dag.  Vandag is die derde Sondag van 

koninkrykstyd. 

Maar vandag is ook Omgewingsondag. In 1972 het die Verenigde Nasies 5 Junie van elke jaar tot 

Wereldomgewingdag verklaar. Dit het tot die gebruik gelei dat die meeste kerke die eerste Sondag in 

Junie as Omgewingsondag vier. Op die dag val die klem op die bewaring van die skepping. Die Bybel is 

immers helder dat ons verhouding met God implikasies het vir ons verhouding met ander mense en 

met die skepping. 

Agtergrond 

Lukas het ’n besonderse klem geplaas op armes, vrouens, kinders, tollenaars, Samaritane en 

weduwees wat in sy tyd as gevolg van vooroordele, aan die kortste ent getrek het. Lukas word selfs as 

die evangelie van die armes beskryf. 

Lukas rig sy evangelie in volgens drie dele: 

 Jesus in Galilea 

 Jesus op pad na Jerusalem 

 Jesus in Jerusalem 

Die paar verse wat ons lees is deel van die eerste deel: Jesus in Galilea. 

 

Inleiding 

 

Dirkie Smit skryf:  

 

Emmanuel Levinas vertel hoe hy en ander gevangenis in ’n Nazi-

konsentrasiekamp bevriend geraak het met ’n hondjie. ’n Mens 

kan jou voorstel hoe die wolhaarbrak saans, wanneer die moeë 

gevangenes in militêre gelid van hulle dwangarbeid 

terugstrompel, vir hulle geblaf, teen hulle opgespring, hulle 

geëien en gegroet het. Die hond se aandag, herkenning, 

belangstelling, geblaf en gelek, het Levinas laat begryp dat hy, 

selfs in sy onmenswaardige toestand, waardig was om aandag, 

vriendskap, liefde te ontvang.  

 

Na die oorlog sou hy op die insig in sy die opspraakwekkende geskrifte bou. Ons ontvang ons 

menslikheid, ons identiteit, van ander, sou hy skryf. Sonder ander is ons niks en niemand nie. Ons het 

mense nodig om ons tot mense te maak. In die gesig van ander – of soos Levinas meestal sê die Ander 

– ontdek ons dat ons ook iemand is, iemand wat liefde waardig is en in staat tot liefde is. In ons 

duisende konkrete ervarings en verhoudings kom die Ander ons tegemoet en maak ons tot mense. In 

die gelaat van die ander herken ons die gelaat van die Ander. En so word ons persone, sentrums van 



waarde, respek en verantwoordelikheid. Meer as blote vlees, drif, en begeerte. (Uit Die Groot 

Aanhalingsboek, 2004.)  

 

As ons ons waardigheid van ander mense en hulle optrede teenoor ons ontvang, dan is dit natuurlik 

ook waar dat ons elkeen voortdurend besig is om aan ander mense se menswaardigheid te bou. Met 

ons optrede teenoor ander mense is besig om hulle te stroop van hulle menswaardigheid of om ’n 

positiewe bydrae te lewer ten opsigte van hulle menswaardigheid. En natuurlik is ons roeping as 

gelowiges om te op bou en nie te stroop. 

 

Kom ons kyk wat leer hierdie verhaal van die weduwee van Nain vir ons van menswaardigheid. 

 

1. ’n Begrafnis op Nain 

 

Nain was ’n dorpie ongeveer 10 km suidoos van 

Nasaret. Dit was sowat 10 uur se stap vanaf 

Kapernaum. Jesus was in Kapernaum en het daar die 

slaaf van ’n offisier gesond gemaak. Vandaar is Jesus 

saam met sy dissipels en ’n skare mense na Nain.  Van 

Nain is daar bitter min bekend – al wat ons weet is dat 

dit in die Jisreëlvlakte tussen die berge van Gilboa en 

Tabor was. 

 

As Jesus die dorpie inkom, ontmoet twee optogte 

mekaar. Die een was Jesus, sy dissipels en menigte 

volgelinge wat in die dorp ingaan. Die ander optog is 

’n begrafnisoptog. Hulle is op pad uit die dorp uit na 

die begraafplaas. 

 

Die gebruik in daardie tyd was dat mense wat gesterf 

het aan die buiterand van die dorp begrawe is. Die lyk 

van die oorledene is so gou moontlik na die dood 

voorberei en dan op ’n draagbaar geplaas en uit die 

dorp uit gedra na die begraafplaas. Die familie, vriende 

en gehuurde roubeklaers het agter die draagbaar 

aangestap na die begraafplaas. Die dood en alles 

rondom die dood is as onrein beskou. Die liggaam self 

en enige iemand wat aan die liggaam sou raak was 

onrein.    

 

Hierdie spesifieke begrafnis was dié van ’n man in die fleur van sy lewe. Die enigste seun van ’n 

weduwee. Hy moes bekend en gewild gewees het. Ons lees dat die hele dorp se mense was saam deel 

van die begrafnis optog. Menswaardigheid was gekoppel aan haar man 

 

Maar in die verhaal is nie die afgestorwene die belangrike nie. Die belangrike een is sy ma. ’n 

Weduwee. In Jesus se tyd was weduwees uitgelewer aan ’n wêreld waarin ’n vrou eintlik maar weinig 



meer as ’n besitting was. Haar menswaardigheid was gekoppel aan haar man. Solank sy getroud was 

het sy darem iemand gehad vir wie sy belangrik was en wat sou omsien na haar belange. Sou haar 

man sterf, het haar menswaardigheid verdwyn. Sy was niks werd nie. Daarom het die weduwees oor 

die algemeen baie swaar gekry. 

 

Maar solank sy ’n seun gehad het, sou die darem vir haar sorg en sou hy op ’n manier nog aan haar 

menswaardigheid verleen. Maar nou is haar enigste seun ook dood. Dit beteken dat haar posisie 

dramaties sou verander. Sy sou op haar eie moes regkom. Geen status, geen menswaardigheid, geen 

versorging. Alleen en op haar eie – uitgestoot uit die gemeenskap. 

 

’n Mens kan jou haar hartseer voorstel. Sy het haar man verloor. Nou haar seun. Nou is sy alleen en ’n 

opdraende stryd lê voor.  

 

2. Toe nie ’n begrafnis op Nain nie 

Dit is hierdie hartseer wat Jesus aangryp. Hy kry haar innig jammer. Die letterlike woorde is: Sy 

ingewande het in beroering gekom. Haar hartseer oor haar seun se dood, haar  krisis oor haar donker 

toekoms gryp Hom aan.  Vandaar sy woorde: Moenie huil nie. Hierdie is nie woorde van bestraffing 

nie. Nee. Hy wil veel eerder aandui dat Hy haar omstandighede gaan verander. 

 

En dit doen Jesus. Hy maak haar seun weer lewend. Hy vat aan die draagbaar en die seun sit regop. 

Hy lewe en praat. 

 

Hier is twee dinge wat ons moet raak sien. 

 Jesus is nie bang om aan die draagbaar te raak nie. As gevolg van die onreinheid wat met die 

dood en dooie saamgegaan het, is dit nie sommer gedoen nie. Almal sou enige aanraking 

vermy. Selfs van die draagbaar. Deur net aan die draagbaar te raak sou jy onrein wees. Jesus 

steur Hom nie daaraan nie. 

 Jesus help hierdie vrou – al vra sy Hom nie daarvoor nie. By die meeste van Jesus se 

wonderwerke is dit iemand wat Hom nader, Hom vra. Hierdie keer tree Jesus uit sy eie keuse 

en wil op. Haar hartseer gryp Hom aan en Hy verander haar situasie. 

 

In plaas van die begrafnis 

word dit ’n lofdiens. Die 

begrafnisgangers, die 

dissipels, die skare word met 

ontsag vervul en hulle prys 

God. En die wonderwerk 

versprei soos ’n veldbrand. 

Almal praat daaroor in die 

Joodse land en omliggende 

gebiede. Hulle weet hulle het 

iets spesiaals gesien. Hulle is 

aangegryp deur Jesus se 

wonderwerk. Vandaar die 

woorde: ’n Groot profeet het onder ons opgestaan. 



 

3. ’n Begrafnis en toe nie ’n begrafnis nie – wat gebeur hier? 

 

 Jesus ontferm Hom oor iemand wat haar menswaardigheid verloor het. Jesus herstel haar 

menswaardigheid. Jesus leer vir al die omstanders dat alle mense – selfs ’n onbelangrike en nie-

hoogeagte weduwee – belangrik is. Hy sien haar as mens raak. Hy sien haar nood raak. Hy doen iets 

om haar situasie te verander. 

 

Hierdie waarheid is natuurlik orals te vinde in die evangelies. Jesus het dikwels in die bres getree vir 

randfigure – vir mense wat deur die gemeenskap uitgestoot is. Dink maar aan sy optrede teenoor 

tollenaars, vrouens, kinders, armes, Samaritane, melaatses, duiwelbesetenes. Die evangelies wemel 

van sulke voorbeelde. 

 

As ons dus die vraag vra: Wat gebeur hier? Moet ons aangegryp word deur Jesus se voorbeeld. Ons 

moet ontdek dat ons as gelowiges en ons as kerk dieselfde passie vir randfigure moet besit. Ons moet 

ons roeping verstaan as mense wat uitreik na ander – veral hulle wat eenkant toe gestoot is en wie se 

menswaardigheid afgebreek word.  

 

Ons word met hierdie gebeure herinner dat ons bouers en vormers van ander se menswaardigheid 

moet wees en nie afbrekers van mense se menswaardigheid nie. 

 

As ons hieroor praat moet ons verstaan dat alle mense  menswaardig is. Daar is ’n baie goeie en groot 

rede daarvoor. Alle mense is geskape na die beeld van God. Alle mense is geskape om God te 

verteenwoordig. John Duns Scotus het dit al in die dertiende eeu mooi saamgevat: Mense, gemaak na 

die beeld van God, het ’n onuitspreeklike en onvervreembare waarde en waardigheid. 

 

Hieroor sou mens baie kon sê:  

 Ek en jy kan daaroor jubel. Dit is hoekom ons baie werd is. God het ons gemaak. God het ons 

gemaak wat ons is en wat ons het.  Wat ’n heerlike troos. Ons is na God se beeld gemaak. Ons 

verteenwoordig God. Ons is vir God baie werd. Dit maak dat ons ons afhanklikheid van God 

besef.  Dit maak dat ons in nederigheid voor God en ander leef. 

 Juis omdat ons in ’n verhouding met God staan en leef, staan ons ook in ’n verhouding met 

ander mense. Ons almal deel dieselfde waardigheid. Ons moet mekaar se waardigheid erken 

en eerbiedig. Ons moet mekaar se waardigheid beskerm en uitbou. 

 Deur enige iemand se menswaardigheid af te breek en aan te tas, vergryp ons ons teen God 

en vergryp ons ons aan ons eie waardigheid.  

 En juis op hierdie Omgewingsondag moet juis ons menswaardigheid en ander se 

menswaardigheid – ook hulle wat nog na ons gaan kom en leef – ons iets laat verstaan van 

ons verantwoordelikheid teenoor God se skepping.  Deur as God se verteenwoordigers na sy 

skepping om te sien, erken ons die feit dat ons na sy beeld geskape is en dat ons die roeping 

het om almal se menswaardigheid te beskerm.  

 

Wat beteken die opdrag om almal menswaardig te hanteer vir die praktyk? Ek wys julle weer op die 

vier plakkate hier voor in die kerkgebou. Liefde, respek, omarming en wegkyk van jouself. 

 



En dit vir almal. Jou huisgesin, jou familie, jou vriende, jou kennisse, jou kollegas, mense wat vir jou 

werk. Dit geld ook vir vreemdelinge: hulle wat jou op een of ander manier bedien; hulle wat jou pad 

kruis; selfs hulle met wie ons swaarde kruis. Dit geld vir mense in nood: die boemelaar op die 

straathoek, die karoppasser. 

 

Dit alles wat ek vanoggend gesê het, kan eintlik baie maklik aktueel en prakties gemaak word. Dink 

maar vir jouself hoe jy in situasies gevoel het waar mense jou menswaardigheid aantas. Daar is min 

ander goed wat jou so onvergenoeg laat voel soos iemand wat jou so hanteer. En eintlik ervaar ons 

dit bitter min. Die opdrag is dat ons nooit iemand so mag laat voel nie. 

 

Slot 

 

Die storie van Emmanuel Levinas is aangrypend. Dit is ondenkbaar dat iemand, ’n mens wat na God 

se beeld geskep is, sy enigste menswaardigheid by ’n hondjie moes ervaar.  Dit is ’n ongelooflike 

aanklag teen die mensdom.  En die hartseerste is dat daar vandag nog steeds mense in  sulke situasies 

is. Ek wil dit waag om te sê, selfs hier in Linden en Johannesburg en Suid Afrika. Ja, hier is steeds mense 

wat geen of min menswaardigeheid van ander mense beleef.  

 

Mag ons ander mense se menswaardigheid opbou; uitbou; ontwikkel. Jesus het vir ons geleer en 

gewys dat alle mense menswaardig is. 

 

Ek sluit af met ’n gedagte van Karl Rahner: Slegs as ons mense ernstig opneem – werklik tot die laaste 

konsekwensies – is dit moontlik om iets van God te weet. En net wanneer ons iets van God weet, is dit 

moontlik om mense ernstig op te neem – tot die uiterste toe. 

  

 

   


