
Lukas 4:14-21 

Vooraf 

Die vier Sondae na Kersdag staan in die kerkjaar bekend as die tyd van epifanie. Epifanie beteken 

verskyning. In die tyd fokus ons op die aanvang van Jesus se lewe en werk. Na die tyd van epifanie 

volg die lydenstyd. 

Agtergrond 

In nie een van die evangelies word genoem wie die skrywer van die evangelie was nie. Die oudste 

kerklike tradisie is eenstemmig dat Lukas, die geneesheer en metgesel van Paulus, die skrywer van 

die evangelie is. In sy evangelie skryf Lukas oor Jesus en sy lewe op aarde. In die boek Handelinge 

skryf hy oor die ontstaan van die kerk na Jesus se hemelvaart. Hy rig sy evangelie aan Theofilus. Ons 

weet niks van Theofilus nie – blykbaar was hy ’n hooggeagte persoon in die openbare lewe. Die 

evangelie is so min of meer in 70 n.C. geskryf. 

Lukas se oogmerk met die evangelie is om aan te dui dat Jesus die redder is. Nie net die redder van 

Israel nie, maar van die hele wêreld. Kenmerke van sy evangelie is sy aandag aan die rol en aandeel 

van vroue in die gebeurtenisse rondom Jesus se lewe. Nog kenmerke is sy teenstelling tussen 

rykdom en armoede, die werk van die Heilige Gees en die betekenis van gebed. 

Die eerste vier hoofstukke van Lukas gaan oor die geboorte, doop en versoeking van Jesus. Vanaf 

hoofstuk 4:14 tot 9:50 gaan dit oor Jesus se optrede in Galilea. Dit is die begin daarvan wat ons nou 

gaan lees. 

Inleiding 

’n Groot skare het drie-uur die middag in die grootste saal op die dorp opgedaag 

om na die reisende prediker te luister. Onder hulle was ook ’n bekende teoloog. 

Die volgende oggend het die prediker die teoloog op die straat ontmoet. “Hoe het 

jy van my preek gehou?” vra hy toe selfversekerd. 

“Wel,” aarsel die teoloog, “kom ons sê jou preek het dit vir my onmoontlik 

gemaak om laasnag te slaap.” 

“Ja,” knik die selftevrede bekende prediker. “Mense ondervind dikwels na my preke dat my woorde 

hulle nog lank daarna besig hou. Was dit my diepsinnige onderwerp, of was dit my aanbieding wat 

jou gedagtes so gevange gehou het? Of al twee?” vra die prediker gretig. 

“Wel, nie eintlik een van die twee nie,” kom die antwoord, “maar ek vind dat, wanneer ek in die dag 

slaap, ek snags wakker lê.”  (Uit: Die Groot Storiesboek.) 

Die inwoners van Nasaret was beslis nie aan die slaap met Jesus se eerste preek in Nasaret nie. Nee, 

hulle was verwonderd en het saamgestem met sy eerste preek. Of hulle gehoor het wat Jesus preek 

en daarop gereageer het, is ander vraag. Ek dink nie so nie. 

 

 



1. ’n Opgewonde Nasaret-gemeente 

Die evangelies is ’n vertelling van Jesus se lewe op aarde. Daarom moet ons altyd dit wat ons lees 

plaas binne die hele verhaal. Ons moet versigtig wees om nie maar net altyd die paar verse wat ons 

lees buite die verhaal en konteks te wil verstaan nie. Dit wat vooraf gebeur het en wat nog volg is 

belangrik. 

So, waar pas die eerste preek in Nasaret in? Lukas begin deur die verhaal van Jesus se geboorte te 

vertel. Daarna berig hy oor die prediking van Johannes die Doper wat gestuur is om die pad voor te 

berei vir Jesus. Dan begin Jesus se openbare optrede met sy doop. Hy word deur Johannes die Doper 

gedoop. Tydens die doop gebeur daar twee dinge, Jesus word toegerus met Heilige Gees en ’n stem 

uit die hemel stel Hom as die Seun van God bekend. Na die vertelling van Jesus se doop, kry ons die 

vertelling van die versoeking in die woestyn. 

Hierdie vertellings van Jesus se geboorte, doop en versoeking vorm die agtergrond en bekendstelling 

van Jesus. Daarna begin sy openbare optrede. Hy leer mense in die sinagoges. Vir Lukas is twee feite 

rakende die lering van Jesus belangrik. Die eerste is dat Jesus vol van die krag van die Heilige Gees is. 

Dit is die gevolg van die gebeure met Jesus se doop. Die tweede is dat daar ’n opgewondenheid 

bestaan in die gemeenskap. Almal is vol lof oor wat hulle hoor by en van Jesus.  

Dit is ook die geval as Jesus in sy tuisdorp, Nasaret kom. Ook daar soek hy op die Sabbat die sinagoge 

op en leer Hy die mense. Ons kan aflei dat Nasaret se inwoners ook met opgewondenheid en 

afwagting na Jesus wou luister. 

Die sinagoge eredienste het ’n bepaalde orde gehad. So tussen hakies: die vroeë kerk  - en ook maar 

ons eredienste - het gegroei uit die destydse sinagoge-eredienste. Met die inkom in die sinagoge is 

private gebede gebid. Die kern van die eredienste was voorlesings uit die Ou Testament. Eers uit die 

Pentateug – die eerste vyf boeke van die Ou Testament – en daarna uit die profete. Die voorlesings 

is gevolg deur verklarings en verduidelikings van wat gelees is.  

Lukas sê nie of Jesus gevra is, of self gevra het om die voorlesing te doen nie. Al wat ons weet is dat 

dit sy eerste optrede in die sinagoge van Nasaret was en dat hulle hom met afwagting en 

opgewondenheid ontvang.   

2. Jesus se intreepreek 

Jesus lees voor uit twee gedeeltes uit Jesaja 61 en 58. Die gedeeltes het 

die profeet aan Juda geprofeteer nadat hulle terug gekeer het uit 

ballingskap. Dit was ’n tyd waartydens dit sleg gegaan het met die mense. 

Die profeet kondig beter tye wat sou kom aan. 

As Jesus begin preek,  maak Hy hierdie woorde in Jesaja op Hom self van 

toepassing.  Hy begin deur te verduidelik dat hierdie Skrifwoord waar 

geword het. Hy is die Een op wie die Gees gekom het en wat beter tye 

laat aanbreek. 

Hierdie preek is eintlik veel meer as net nog ’n preek. In hierdie woorde kry ons Jesus se missie. Dit is 

hoekom Hy mens geword het. Dit is waarvoor Hy gekom het. Dit is wat Hy kom doen. 



Wat is dit? Nogal ongewoon. Ek dink nogal nie wat verwag is nie. Hy het gekom vir 

 vrylating vir gevangenis 

 blindes weer te genees om te kan sien 

 verdruktes te bevry 

 die genadejaar van die Here aan te kondig. 

Ek sê ongewoon – want die mense wat hier genoem word is die onbelangrike mense. Mense wat 

uitgestoot is uit die samelewing. Mense wat nie as belangrik geag word nie. Randfigure in die 

samelewing. Jesus sê Hy het vir hulle gekom. 

 

Ons wat die verhaal wat Lukas verder beskryf, ken, weet dat dit presies is wat Jesus gedoen het. 

Tydens sy aardse lewe het Hy Hom ontferm oor die randfigure in die samelewing. Oor hulle wat 

uitgestoot en verwerp is: tollenaars, melaatses, blindes. Dit, in teenstelling met die belangrike en 

hooggeagte mense. Hy was krities teen die Fariseërs, Sadduseërs en Skrifgeleerdes. Hy was gereeld 

in konflik met hierdie groepe. 

 

A l is hierdie preek van Jesus ongewoon en vreemd, word dit goed ontvang. Almal stem saam. Almal 

is verwonderd. Half verbaas dat die seun van Josef so goed kan preek. 

 

Tog weet ons dat dit nie lank gehou het nie. As mens verder lees – ons sal volgende Sondag – dan 

sien ons dat Jesus moet vlug uit die dorp. Op die ou end kruisig hulle vir Jesus. Hierdie boodskap pas 

hulle nie.  

 

3. Die preek in Linden 

 

Die vraag is: Wat maak ons met Jesus se preek?   Ek hoop ons gaan almal rondrol vannag. Nie omdat 

ons vanoggend hier in die erediens geslaap het nie, maar omdat ons aangegryp is deur Jesus se 

passie vir mense. 

 

Ek wil nog ’n storie vertel. Ook van ’n dominee en sy preek.  

 

Dit gaan oor die dominee wat vir sy lang, nimmereindigende preke bekend was. Een van die 

ouderlinge het later vir hom gevra dat hy tog bietjie korter en bondiger moet preek. 

  

Die volgende Sondag het hy dit reg gekry. “My preek vir vanoggend het net drie punte. Die eerste 

punt is dat daar vandag meer as drie miljoen hawelose mense in die wêreld is. In ons stad alleen is 

daar sowat honderd duisend van hulle,” het hy voortgegaan. “Die tweede punt is dat die meeste van 

ons nie ’n hel omgee nie. En die derde punt is: Dis ’n skande dat meer gemeentelede ontstel gaan 

wees oor die kragwoord wat ek gebruik het as dat daar vandag meer as honderd duisend hawelose 

mense in ons stad is.”   (Uit: Die Groot Storiesboek.) 

As ons iets van Jesus se missie en sy passie vir minder bevoorregte mense verstaan, sal ons vanaand 

rondrol. Ons sal wakker lê en planne maak om duisende hawelose mense te help. Ons sal ontsteld 

wees oor die hawelose mense. 

Ons as kerk – God se kerk – kan tog nie anders as om aangegryp te wees deur Jesus se missie nie. Die 

kerk moet Jesus se missie haar eie missie maak. Elke gelowige moet Jesus se missie sy en haar eie 



maak. En deur dit te doen is ons juis besig om God se koninkryk te laat kom. Ons maak God se 

koningskap sigbaar. Ons bring Jesus self na mense wat swaar kry. 

Dit is goed dat ons so begin van die jaar weer herinner word aan Jesus se missie. So kan ons weer 

nadink oor ons as kerk en indiwidue se missie. So kan ons weer ons eie missie in lyn bring met dié 

van die Koning van ons kerk. 

Die groot vraag is seker hoe doen ons dit? Hoe raak ons nog meer betrokke by mense wat swaar kry? 

Wat kan ons doen? 

Dit begin by ons ingesteldheid teenoor ander mense.  

Ons moet mense lief hê. Onvoorwaardelik. Almal. Maak nie saak watter geslag, of taal, of 

kleur, of godsdienstige of politieke oortuigings, of ryk of arm nie, watter seksuele oriëntasie 

nie. Ons moet hulle met wie ons pad elke dag kruis, onvoorwaardelik lief hê. 

Naas ons ingesteldheid is ons dade belangrik.  

Soos Paulus moet ons kan sê die liefde van Christus dring my. Ons liefde moet oorgaan in 

dade. En nou raak dit moeiliker om raad te gee. Elke situasie verskil. In elke situasie moet 

ons, deur liefde aangevuur, soek na die beste oplossing. Soms sal dit van ons tyd vra, ander 

keer dalk geld, ander keer dalk van ons ander vaardighede. En van alles – tyd, geld, 

vaardighede – het ons genoeg. 

En as ons die boodskap hoor, hoor ons dit nie in ’n lugleegte nie. Ons hoor dit in ’n stad en land waar 

daar baie haweloses is. Baie mense om ons kry baie swaar. Ons hoor die boodskap te midde van die 

daaglikse werklikheid. 

Hierdie afgelope maand is rassisme baie in die nuus. En dit is goed dat ons as kerk ook daaroor 

nadink. Juis as ons oor liefde praat. Ons as kerk, as gelowiges moet die rigting aandui. Ons 

onvoorwaardelike liefde vir almal moet sigbaar wees. Juis in ’n tyd waar ons as NG Kerk fokus op 

menswaardigheid. Ons optrede moet die van liefde en menswaardigheid wees – beslis nie rassisme 

nie. Eerder liefde, respek, omarming, luister, uitreik. 

Ons moet nie toelaat dat die daaglikse frustrasies en moedeloosheid met sake waarmee ons nie 

tevrede is nie, ons laat oorborrel in rassisme en liefdeloosheid nie. Ons moenie toelaat dat ons 

emosies die oorhand kry en ons dinge laat sê en doen wat nie pas by ons liefde vir ander nie. Ja, ons 

kan ons stem laat hoor – maar nooit sonder liefde en respek nie. Ons moet versigtig wees om nie te 

veralgemeen nie – nie omdat sommige mense ons teleurstel dink almal is so nie. 

Inteendeel, ek dink die kerk in Suid Afrika staan voor ’n heerlike uitdaging om in moeilike tye in 2016 

van politieke onverdraagsaamheid en droogte en wat ook al, onder die krag van die Heilige Gees 

stabiele faktor te wees wat uitstaan as die draers van liefde. En as ek sê kerk, dan bedoel ek: ons, ek 

en jy. 

Voor ek afsluit wil ek net nog een saak aanroer: Die gevaar bestaan dat ons kan dink dat Jesus 

randfigure en ander mense teenoor mekaar gestel het. So asof hy net ’n passie vir die randfigure 

gehad het en ander mense soos rykes verwerp het. Dit is nie so nie. Hy het vir almal gekom. Hy het 

reageer teen ’n samelewingsorde wat die randfigure uitgestoot het. 



Vir ons is die implikasie dat ons – soos Jesus – vir almal moet lief wees. Ons mag nie uitstoot nie en 

hulle wat uitgestoot is, moet ons terugbring. 

Slot 

Ek hoop julle is nog wakker. Inteendeel, ek hoop ons gaan vannag ook wakker wees. Nie omdat dit 

gaan oor ’n prediker nie. Allermins. Dit gaan oor Jesus en sy liefde. Dit gaan oor ons wat Jesus se 

liefde kan en wil laat grond raak elke dag. 


