
Lukas 9:51-62 

Vooraf 

Ons is vandag by die sesde Sondag in koninkrykstyd. 

Agtergrond 

Lukas rig sy evangelie in volgens drie dele: 

 Jesus in Galilea 

 Jesus op pad na Jerusalem 

 Jesus in Jerusalem 

Ons lees vanoggend die eerste paar verse waar Jesus begin met sy reis na Jerusalem waar Hy 

gekruisig sou word. 

 

Inleiding 

 

Rich Stearns was ’n jong Amerikaanse man wat tot bekering gekom het. Hy het kort daarna verloof 

geraak en is getroud. Sy jong bruid wou graag mooi en duur porseleineetstel aanskaf. Hy het egter 

vasgeskop. Sy standpunt was dat solank daar kinders in die wêreld was wat honger ly, hulle nie duur 

porseleineetstelle, kristalware of silwerware kan besit nie. Hulle kon met baie goedkoper 

gebruiksartikels klaar kom.   

 

Rich Stearns het die korporatiewe wêreld betree en dit was gou duidelik dat hy ’n kop vir besigheid 

het. Ironies genoeg was hy twintig jaar later – in 1995 - die hoof van Lennox – die top verkoper van 

luukse porseleineetstelle en tafelgerei. Lennox het wêreldwyd meer as 4000 werknemers gehad en 

’n jaarlikse verkope van meer as $ 500 miljoen. 

 

In daardie tyd het Rich ’n oproep van World Vison 

ontvang waarin hy genooi is om by hulle betrokke te 

raak. Hy is saam met hulle na Rakai in Uganda – ’n 

gebied waar die Vigs pandemie verwoesting gesaai 

het. Daar het hy te doen gekry met ’n vyftienjarige 

seun met dieselfde naam as hy – Richard. Die 

jong Richard se ouers is beide aan Vigs dood en 

hy moes as oudste kind vir die res van die gesin 

sorg. In die gesprek het hy aan die jong Richard 

gevra of hy ’n Bybel het. Die jong seun het die 

hut in gehardloop en sy Bybel gaan haal. Hy 

het vertel dat hy graag vir sy boeties en sussies 

lees uit Johannes – want in Johannes staan 

daar dat Jesus lief is vir kinders.  



Hierdie ontmoeting het Rich Stearns tot stilstand 

geruk. In 1997 het hy Lennox verlaat en hoof van 

World Vision geword. World Vision fokus op hulp 

aan armes en opheffingswerk en is in meer as 100 

lande werksaam. Hy was oortuig dat sy roeping by 

World Vison gelê het, en nie by Lennox nie. Met sy 

aanleg en ervaring het die organisasie geweldig 

gegroei en uitgebrei.  

Sy eerste boek se titel is: The Hole In Our Gospel: 

What Does God Expect of Us? The Answer That 

Changed My Life and Might Just Change the World. 

Hy is oortuig dat daar ’n gaping in hedendaagse 

Christene se verstaan van die evangelie is – hulle 

het nie ’n passie vir arm mense nie. 

Met hierdie storie wil ek uitkom by Jesus se opdrag om Hom te volg. Jesus soek onvoorwaardelike 

en doelgerigte volgelinge. 

1. Doelgerig op pad na Jerusalem 

Jesus was in Galilea waar Hy gepreek het en allerlei  wonderwerke gedoen. Op daardie stadium het 

die tyd aangebreek om na Jerusalem te gaan. Aan die een kant moet ons onthou dat die Jode vir die 

vier van die Pasga elke jaar na Jerusalem, na die tempel gegaan het. Ook Jesus en sy dissipels sou die 

reis aanpak vir die viering van die Pasga. Maar aan die ander kant het Jesus geweet dat Hy daar 

gekruisig sou word tydens die Pasga en daarom begin met sy reis na Jerusalem.  

Ons lees dat Hy vasbeslote die reis na Jerusalem aangepak het. In die oorspronklike Grieks staan 

daar Hy het sy aangesig daarop gerig. Jesus het sy aandag, sy inspanning daarop gerig om na 

Jerusalem te reis. Hy was doelgerig op pad na Jerusalem. Die tyd het aangebreek. Hy deins nie terug 

vir die pad van lyding wat op Hom wag nie. Hy wil doen waarvoor Hy na die aarde gestuur is en 

waarvoor Hy gekom het. 

Die woord aangesig word nie maar toevallig hier gebruik nie. Dit is ’n sinspeling op sien. Lukas skryf 

in sy evangelie hoe die dissipels en volgelinge van Jesus al meer sien wie Jesus was en wat Hy kom 

doen het. Al meer word dit duidelik dat Hy die Verlosser is wat aan die kruis sou sterf. As Lukas skryf 

Jesus het sy aangesig gerig op sy reis na Jerusalem dan is dit ’n bevestiging van Jesus se verstaan van 

sy roeping en die dissipels en volgelinge se voortdurende ontdekking van Jesus se roeping.  

Natuurlik wil Lukas juis hê dat die lesers van sy evangelie – daarom ook ons – moet sien wie Jesus is. 

Hy is die Èen wat doelgerig sy roeping uitvoer. Hy is doelgerig op pad na Jerusalem. 

Sy reis sou Hom deur die gebied van die Samaritane neem. Die Samaritane en Jode was nie erg oor 

mekaar nie. Die Jode het hulle as ’n bastervolk beskou en daarom ook as onrein beskou. As ’n Jood 

net met een van hulle sou praat, sou hy dus self onrein wees. Daarom dat Jesus boodskappers 

vooruit stuur om te reël vir oornag plek in die Samaritaanse dorpie.  



Dit lyk asof die boodskappers aanvanklik sukses behaal het met hulle voorbereiding. Die tyd van die 

werkwoord in Grieks dui daarop dat dit gedoen is. Dit lyk asof die inwoners van die dorpie op die 

laaste nippertjie Jesus en sy gevolg toegang weier. 

Vir die dissipels – veral Johannes en Jakobus - was dit erg. Die vernedering dat hulle meester nie 

toegelaat word in die dorpie nie was vir hulle te veel. Daarom dat hulle wil aksie neem. Hulle 

meester kan mos darem wonderwerke doen. Hoekom dan nou nie die dorpie straf deur vuur uit die 

hemel wat hulle verteer nie. 

Hierdie twee broers – Johannes en Jakobus – was moeilike manne. Jesus self het vir hulle die 

bynaam van Boanerges – wat seuns van die donder beteken – gegee (Markus 3:16) Hulle wil optree, 

maar Jesus berispe hulle. Hy het sy aangesig op Jerusalem gerig. Doelgerig gaan Hy voort met sy reis 

na Jerusalem. Die teenspoed trek nie sy aandag af van sy roeping nie. Al het Jesus nie ’n rusplek vir 

sy kop nie, gaan sy reis voort. Die vernietiging van mense is immers nie deel van sy roeping en taak 

nie. Hy het gekom om te red, nie te vernietig nie. 

Jesus is doelgerig besig om sy roeping en opdrag uit te voer. 

2. Doelgerigte volgelinge 

Jesus se doelgerigte voortgaan met sy reis na Jerusalem lei daartoe dat iemand verklaar dat hy Jesus 

sal volg waar Hy ook al gaan. ’n Pragtige gebaar – maar gou kom ons agter dat dit nie so maklik is vir 

mense om Jesus te volg nie. 

As Jesus die opdrag gee om Hom te volg, is daar baie verskonings. Die een wil sy pa gaan begrawe, 

die ander wil darem net eers afskeid neem van sy familie. 

Dit klink nogal nie onbillike versoeke nie. Dit is mos darem seker jou verantwoordelikheid om jou pa 

te begrawe of jou familie te groet. Tog is Jesus se antwoord afwysend. Iemand wat Jesus wil volg, 

moet vorentoe kyk. Nie agter toe nie. So iemand moet die verlede vergeet en op dit wat voorlê 

fokus. 

Hoe moet ons dit verstaan? Twee sake is van belang: 

 Dit gaan hier oor Jesus wat doelgerig op pad is na Jerusalem. Hy wil nie en kan nie opgehou 

word nie. Sy roeping en taak moet volvoer word. 

 Dit gaan hier oor waar ’n volgeling se fokus is.  Jesus vra sy volgelinge se volle fokus. Hy vra 

onvoorwaardelike en doelgerigte volgelinge. Nie mense wat halfhartig vir Hom volg nie. Soos 

Jesus self doelgerig gefokus het op sy taak, vra Hy dit van sy volgelinge. 

Dit is dus my en jou opdrag: Om doelgerigte volgelinge van Jesus te wees. Gefokus op ons roeping en 

taak. Ons moet nie ons aandag laat aflei deur allerlei ander dinge nie. 

3. Doelgerigte volgelinge wat die koninkryk van God verkondig 

 Kom ons dink bietjie na oor ons taak as volgelinge. Volgens Jesus moet sy volgelinge die koninkryk 

van God verkondig. 

’n Koninkryk is waar daar ’n koning regeer en waar daar gehoorsame onderdane is. In God se 

koninkryk is Hy die Koning wat regeer en is sy volgelinge die gehoorsame onderdane. 



Ons moet mekaar daaraan herinner dat Hy die Koning is. Hy is dit as God en Skepper van alles. 

Daaroor kan geen twyfel bestaan nie. 

Die twyfel wat wel kan bestaan is of die onderdane gehoorsaam is en Hom as Koning erken en volg. 

Dit is wat ons wat Hom wel erken, gehoorsaam en volg moet verkondig. Ons moet al meer en meer 

mense oortuig om Hom as Koning te erken en te gehoorsaam. 

Ons kan dit doen deur te wees en te doen: 

 Ons moet volgelinge, gehoorsame onderdane wees. En dit is juis hier waar ons fokus op God 

moet inkom. Ons moet dit wees deur ons normale lewe.  Deur opstaan en gaan slaap, deur 

werk en ontspan, in alleen-wees-tye en saam-wees-tye. Elke oomblik van die dag moet ons 

volgeling en gehoorsame onderdaan wees. Dit is ’n klein klem verskil: Ons fokus moet nie die 

dinge self wees nie, maar die dinge as deel van en in diens van God se koninkryk. Dit maak 

dat ons bestaan en alles wat ons elke dag beleef ’n koninkryksperspektief het. Die lekker en 

slegte dinge, die maklike en moeilike dinge – alles is ons in diens van God. Alles doen ons vir 

God. 

 

Hierdie verstaan van ons menswees help ons om Jesus se kritiek op die verskonings te 

verstaan. Dit is nie Jesus volg of al die ander dinge nie. Dit is Jesus volg met en deur al die 

ander dinge. Alles is in diens van ons navolging van Jesus. 

 Ons moet doen. Doelbewus en doelgerig ander blootstel aan God se koninkryk. Ons bestaan 

moet hulle herinner aan God as Koning in sy koninkryk. Ons manier waarop ons op God 

fokus en alles in sy diens doen, moet ander na God lok. Ons woorde moet ander herinner 

dat God Koning is in sy Koninkryk en nagevolg moet word. 

 

4. Doelgerigte volgelinge te midde van teenstand 

 

Dit is nie altyd maklik om so volgeling van Jesus te wees nie. Jesus self het dit ervaar. Geleidelik het 

die teenstand teen Hom opgebou. Eers net Samaritane wat Hom nie in hulle dorpie wou toelaat nie. 

Later teenstand van die Joodse leiers. Later gekruisig. 

 

Na sy dood sou sy dissipels ook ontdek wat navolg van Jesus sou vra en beteken. Die vroeë kerk het 

dit beleef met vervolging. Tog het hulle doelgerig navolgelinge van Jesus gebly. 

 

Ek haal ’n enkele gedeelte aan wat Paulus geskryf het. Kyk wat moes Hy ontbeer as volgeling van 

Jesus. 2 Korintiërs 11:23-28:  

Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in 

lewensgevaar. Vyf maal het ek van die Jode die gebruiklike straf van nege en dertig houe gekry, 

drie maal het ek lyfstraf gekry, en een maal is ek met klippe gegooi. Drie maal het ek skipbreuk 

gely en een maal het ek ’n dag en nag op die oop see deurgebring. Ek was dikwels in gevare van 

riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene; gevare in die stad 

en gevare in die veld; gevare op see en gevare onder valse broers. Daar was vir my harde werk en 

swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors; en dikwels  was ek sonder kos, 

sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar die daaglikse 

bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes.     



 

Ons is gelukkig. Ons kry maar min teenkanting om ons roeping om God se volgelinge te wees en sy 

koninkryk te verkondig uit te leef.  Ons roeping bly om doelgerigte volgelinge van God te wees. 

 

5. Slot 

 

Rich Stearns se verhaal is sekerlik buitengewoon. Hy was oortuig dat sy roeping nie in die 

besigheidswêreld gelê het nie maar by World Vision en hulle werk onder minderbevoorregtes. Wat 

belangrik was in sy storie is die doelgerigtheid waarmee hy volgeling van Jesus was. Mag ons ook 

doelgerigte volgelinge van Jesus wees. Mag ons God se koninkryk verkondig. 

 

  


