
Lukas 13:31-35 

Vooraf  

Vanoggend is die tweede lydensondag en staan bekend as Reminiscere. Dit is afgelei van Psalm 25: 6: 

Dink aan die liefde en trou, Here wat U van altyd af betoon het. 

Agtergrond 

Lukas wil met sy evangelie aantoon dat Jesus die Verlosser vir die wêreld is. Hy doen dit deur 

algaande in sy verhaal meer en meer van Jesus se identiteit bekend te maak. 

Die evangelie kan in vier dele ingedeel word. 

 Die inleiding   1:1-4:13 

 Jesus in Galilea   4:14-9:50 

 Jesus op pad na Jerusalem 9:51-19:27 

 Jesus in Jerusalem  19:28-24:53 

Die gedeelte wat ons lees, kom uit die derde deel – op pad na Jerusalem. 

 

Inleiding 

 

Jaques Maritain, die Franse filosoof het gesê dat daar net drie vrae is wat enige mens 

behoort te vra: 

 Wie is ek?  

 Waar is ek? 

 En waarheen behoort ek te gaan? 

 

Uit die gedeelte wat ons gelees het, kan ons sien dat Jesus die antwoord op hierdie drie vrae geken 

het. Hy was Jesus, die Seun van God en die Verlosser vir die wêreld wat op aarde was en Jerusalem 

toe moes gaan vir sy dood. 

 

Wat opvallend is van hierdie verhaal is Jesus se vasberade en doelgerigtheid. Al weet Hy dat lyding 

en dood vir Hom wag, deins Hy nie terug van sy opdrag nie. Hy weet wie Hy is, waar Hy is en 

waarheen Hy op pad is.   

 

Ons tema vanoggend: Doelgerig op pad. 

 

1. Wie is ek? 

 

Ek het net nou gesê dat Lukas voortdurend besig is om meer en meer van Jesus se identiteit te 

onthul.  Geleidelik wys hy vir sy lesers wie Jesus is. Natuurlik het Jesus geweet wie Hy is. Maar Lukas 

dui vir ons as lesers aan wie Hy is.  Hy is God self. Hy is die Seun van God.  Hy is die Verlosser van die 

wêreld.  

 

Hy het mag oor die bose geeste en siektes. Hy kan die bose geeste uitdryf en mense gesond maak. 

En dit doen Hy. Selfs al word Hy gewaarsku dat Herodes Hom wil doodmaak. Hierdie Herodes was 



Herodes Antipas, die seun van Herodes die Grote. Hy was die regeerder namens die Romeinse Ryk 

en bekend daarvoor dat hy sommer maklik enige moontlike opponent laat doodmaak het. Hy was 

nie geneë met enige iemand wat sy posisie bedreig het nie.  

 

Jesus dui ook aan dat Hy ’n profeet is. ’n Profeet was iemand wat deur God gestuur en gekies is om 

sekere boodskap oor te dra. Jesus is deur God gestuur om die Verlosser vir die wêreld te wees.  

 

In hierdie verhaal straal Jesus se wete dat God in beheer van sy wêreld is uit. Al wil Herodes Hom 

doodmaak, vlug Hy nie. Hy weet God is in beheer en besig om sy verlossingsplan te volvoer. Daarom 

kan Jesus gehoorsaam met sy roeping en taak. 

 

Die feit dat Jesus weet wie Hy is, bring ons elkeen by die vraag wie is ek? En nou gaan dit nie oor ons 

naam en van nie. Dit gaan oor ons status voor God. Ons is die verlostes in die wêreld. Ons is 

volgelinge van Jesus. Ons is kinders van God. Ons is Christene – ons naam is afgelei van Christus se 

naam. 

 

As dit ons identiteit is, dan is ons spesiaal. Ons kan trots wees op wie en wat ons is. Dit kan so maklik 

gebeur dat ’n mens jouself onderskat; geringskat. Terwyl ons Koningskinders is. 

 

Vanoggend word ons weer herinner: Ons is volgelinge van Christus, kinders van God. Ons is spesiaal. 

Daarin kan ons onsself vind en leef. 

 

2. Waar is ek?   

 

Jesus weet Hy is op aarde. Hy weet dat Hy hier is om ’n taak en roeping te vervul. Hy moet die 

verlossingsplan van God uitvoer. Selfs al word Hy gewaarsku dat Herodes hom wil doodmaak, sit dit 

Hom nie af nie. Hy gaan voort met sy taak en roeping. Hy dryf bose geeste uit en maak siekes 

gesond. 

 

Jesus is aktief besig om sy werk uit te voer. Hy antwoord pertinent dat dit is wat Hy daardie 

spesifieke dag , die volgende dag en die derde dag gaan doen. Niks en niemand gaan Hom verhinder 

om sy taak uit te voer nie.  Doelgerig en vasberade doen Hy waarvoor God Hom gestuur het en 

waarvoor Hy gekom het. 

 

As volgelinge van Jesus moet ons ook vir onsself die vraag vra: Waar is ek? Die antwoord is seker 

maklik. In Linden, in Johannesburg, in Suid Afrika, in God se wêreld. 

 

Daarmee saam moet ons die vraag vra: Waarom is ek hier? Die antwoord: Ek is In Linden, in 

Johannesburg, in Suid Afrika, in God se wêreld om sy volgeling te wees. Sy kind te wees. Koningskind 

te wees. 

 

En met die antwoord kom vraag 1 en vraag 2 by mekaar uit. Wie ons is en waar ons is bepaal die 

hoekom. Wie ons is en waar ons is bepaal ons taak en roeping. Dit bepaal elke dag, elke uur, elke 

minuut en elke sekonde van ons lewe. Ons is wie ons is en waar ons is omdat God ons gemaak het 

wat ons is en geplaas het waar ons is. Ons is in sy diens. 



 

Wat beteken dit? Die sin en rede van my en jou lewe is om God te dien. Om gehoorsaam te wees 

aan wat Hy vra. Om draers van sy Verlossingsboodskap te wees.  Om sy liefde gestalte te gee in die 

alledaagse lewe. 

 

Ons moet wees wat God ons gemaak het: verloste mense, volgelinge van Jesus, kinders van God. 

 

Vroeër in Lukas 13 het Jesus gehandel oor sy koninkryk. Dit is die wêreld waarin Hy Koning is. Ons is 

deel van daardie koninkryk. Ons is sy onderdane. En in sy koninkryk maak ons Hom Koning. So laat 

ons sy koninkryk kom.  Ons doen dit deur aan Hom as ons Koning gehoorsaam te wees. En ons weet 

tog wat vra God van ons: liefde. 

 

Waar is ek/jy? In Linden, in Johannesburg, in Suid Afrika, in God se wêreld om God te volg en dien. 

 

3. Waarheen is ek op pad? 

 

Jesus is op pad na Jerusalem. Hy weet dit is daar waar Hy gaan sterf. Tog gaan Hy doelgerig en 

vasberade voort met sy reis. As sy werk in Galilea afgehandel is, as Hy klaar bose geeste uitgedryf en 

siekes gesond gemaak het, gaan Hy na Jerusalem. 

 

Hy het geweet van sy lyding en dood wat voorlê. Maar juis omdat Hy weet wie is – die Seun van God 

wat die Verlosser van die wêreld is – gaan Hy voort. Juis omdat Hy weet waar Hy is – op aarde om sy 

roeping te vervul – gaan Hy voort. Juis omdat Hy weet God is in beheer, gaan Hy voort met sy werk.   

Hy gaan sy moeilike toekoms vasberade tegemoet. 

 

Jesus sou dit anders wou gehad het. Ons lees dat Jesus kla oor Jerusalem. In plaas daarvan dat hulle 

Hom gaan kruisig, wou Hy hulle versorg en vertroetel. Soos ’n hoenderhen haar kinders bymekaar en 

onder haar vlerke beskerm, wou Jesus Jerusalem beskerm. Maar dit wou Jerusalem se inwoners nie 

hê nie. In plaas van om beskerming te kies, kies hulle om uit te roep kruisig hom. Jesus smag dat 

hulle Hom sal erken, tog dwing Hy hulle nie. 

 

Daarom kondig Jesus hier eintlik die straf oor Jerusalem aan. Hulle sou as stad aan hulself oorgelaat 

word. Hierdie straf het in 70 n.C. waar geword. Toe is Jerusalem deur die Romeinse generaal Titus 

vernietig en is duisende Jode doodgemaak. Dit is jammer om te dink dat Jerusalem nie geweet het 

wie is hulle, waar is hulle en waarheen is hulle op pad nie. As hulle geweet het hulle is sondige 

mense wat verlossing nodig het wat op pad is na vernietiging, sou hulle dalk eerder Jesus se 

beskerming gekies het.  

 

Jesus se doelgerig op pad wees te midde van lyding en sy dood is vir ons die voorbeeld vir ons 

daaglikse lewe. Ons moet doelgerig op pad wees om dit was ons en waar ons is, te wees. Ons moet 

doelgerig volgeling van Jesus en kind van God wees. Ons moet dit wees hier in Linden, 

Johannesburg, Suid Afrika en die wêreld. Die klem val op doelgerig en vasberade. Ons moet niks 

toelaat om ons aandag af te trek nie.  

 



Ons moet dit doen deur die normale gang van die lewe. In ons huis tussen ons huismense. In ons 

beroep tussen ons kollegas. In ons ontspanning en sport. Ons is elke dag op pad om te wees wat God 

deur Jesus van ons gemaak het. 

En terwyl ons nou van lyding praat: Ons moet dit doen in goeie en swaar tye. Selfs swaarkry en 

siekte moet ons nie weerhou van doelgerig op pad wees as kinders van God nie. Selfs nie eens 

teenstand moet ons daarvan weerhou nie.   

 

Slot 

 

Daar is ’n mooi storie oor ’n hen en kuikens waarmee ek wil afsluit. Dit is die verhaal van ’n 

hoenderhok wat in ’n brand vernietig is. Toe die boer deur die hok stap en sy skade bekyk, sien hy ’n 

hen wat doodgebrand is en verskroei  eenkant lê. In moedeloosheid skop hy die hen weg net om 

haar vier lewendige kuikentjies onder haar geskroeide vere te ontdek. Sy het haar kuikens beskerm – 

al het sy omgekom. 

 

Hierdie storie is help ons om te verstaan wie Jesus was, waar hy was en waarheen Hy op pad was. Hy 

is die Seun van God wat aarde toegekom het om deur lyding en dood die Verlosser vir die wêreld te 

word. 

 

Uit Jesus se voorbeeld moet ons weet dat ons volgelinge van Jesus en kinders van God is wat hier 

waar ons woon doelgerig moet lewe vir ons Verlosser.  

     

    

 


