
Lukas 10:1-16,17 

 

Agtergrond 

 

In die tweede deel van Lukas is Jesus doelgerig op pad na Jerusalem om daar gekruisig te word. 

In die laaste paar verse van hoofstuk 9 het Jesus geleer dat sy volgelinge Hom onvoorwaardelik 

en doelgerig moet volg. Vanoggend lees ons waar Hy 72 volgelinge uitstuur op ’n sending. 

Ons sou kon sê dat Hy hier besig is met in diensopleiding  van sy volgelinge. 

 

Inleiding 

 

Josh McDowell vertel van ’n arbeidskonsultant 

wat gespesialiseer het om mense vir spesifieke 

uitvoerende beroepe te werf. Hy het mense ge-

headhunt. Sy strategie was om rustig saam met 

die kandidaat te kuier, ’n drankie of twee te 

drink en oor allerlei ander dinge te gesels. Sodra 

hy agtergekom het die kandidaat het ontspan, 

het hy dan die gesprek ingelei met die vraag: 

“Wat is jou doel in die lewe?” Die konsultant 

vertel dat dit opmerklik was hoeveel van die 

persone in uitvoerende poste gesukkel het met 

die vraag. Die meeste het rondgeskarrel vir ’n 

antwoord. Dit het hom natuurlik gepas. Met die 

strategie kon hy dan die kandidaat werf vir die 

nuwe pos. 

 

Hy vertel dat sy strategie homself eendag sprakeloos gelaat het. Hy het ’n antwoord gekry wat 

hy glad nie verwag het nie. Soos gewoonlik het hy nadat hulle oor koeitjies en kalfies gesels 

het, saam gedrink het, gevra: “Wat is jou doel in die lewe?” Oombliklik, sonder om te blik of 

te bloos het die kandidaat geantwoord: “Om hemel toe te gaan en soveel mense as moontlik 

saam met my te neem.”    

 

Dit is presies wat God van sy volgelinge vra. Om doelgerig volgeling te wees – en daaroor het 

ons verlede Sondag gepraat – beteken om sendeling en evangelis te wees. Dit beteken dat ons 

mense na God moet lei. God stuur ons met ’n boodskap na mense vir wie Hy aan die kruis 

gesterf het. 

 

Ons tema: Gestuur met ’n boodskap. 

 

1. Dit is ’n uitdagende sending 

 

As ’n mens ’n opdrag kry – veral ’n uitdagende opdrag – sou jy verkies om moed in gepraat te 

word. Ons sou graag die positiewe eerste wil hoor en daarna dalk van al die uitdagings en 

probleme. Jesus werk ander met sy volgelinge. Hy draai nie doekies om nie. Sommer sy eerste 

woorde aan hulle is: Die oes is groot en die arbeiders min. Sommer dadelik moet hulle hoor 

dat dit nie maklik gaan wees nie.  

 

En asof dit nie genoeg is nie, kry hulle net daarna die volgende skok: “Ek stuur julle soos 

lammers tussen die wolwe in.” 



 

Om te hoor dat daar te veel werk vir die aantal mense is en dat dit nog boonop gevaarlik gaan 

wees, is nie wat ’n mens wil hoor met die uitstuurslag nie. Maar dit is presies wat Jesus se 

volgelinge hoor. Hy waarsku hulle dat hulle taak uitdagend gaan wees.  

 

Tog beklemtoon Jesus die erns van hulle taak.  

 Ons lees dat Hy hulle aanraai om te bid. Hulle moet bid dat God nog meer arbeiders 

stuur om hierdie taak te gaan uitvoer. Die werk moet gedoen word. Mense moet bereik 

word. Hoe meer arbeiders, hoe beter. En daarvoor moet hulle bid. 

 Ons lees ook dat Jesus hulle voor Hom uitstuur het. In die Grieks staan daar letterlik 

dat Jesus hulle voor sy aangesig uitgestuur het. Julle sal onthou dat ons juis verlede 

week ook daaroor gesels het. In die vorige hoofstuk word geskryf Jesus het sy aangesig 

gerig op Jerusalem. Dit word vertaal met doelgerig reis na Jerusalem. Ook hier gaan 

dit oor Jesus wat doelgerig sy volgelinge uitstuur. Hulle het ’n belangrike taak om te 

verrig.  

 

Onthou ook dat aangesig hier ’n sinspeling op sien is. Lukas is in sy storie, sy evangelie 

heeltyd besig om aan te dui dat die dissipels en die volgelinge geleidelik al meer sien 

wie Jesus is en wat Hy kom doen het. So wil hy ook hê moet sy lesers – ook ons – al 

meer sien wie Jesus is. Die uitstuur van die volgelinge is deel van die sien wie en wat 

Jesus is. 

 Jesus stuur hierdie volgelinge met ’n baie sterk opdrag: Gaan nou! Hy beveel hulle.   

Dit is ’n belangrike opdrag.  Dit moet gedoen word! 

 Daarom dat daar ook nie langs die pad tyd verkwis moes word met groetery nie. Dit 

klink nogal vreemd op die oor. Dit is mos darem net goeie maniere om te groet en 

vriendelik te wees.  Wat hier ter sprake is, is die erns van die taak. Dit moet gedoen 

word, sonder tydvermorsing. Daar is immers min arbeiders en die taak is groot. 

 

Beslis ’n uitdagende taak wat met erns onderneem moet word.  

 

Juis die uitdagende taak is die rede waarvoor Jesus sy volgelinge twee-twee uitstuur. Dit maak 

dit darem makliker.   

 

Ons as volgelinge van Jesus moet vanoggend ook die opdrag oor. Gaan nou! As gelowiges is 

ons gestuurdes. Gestuur deur die Koning van die kerk. 

 

Ek dink nie dit het baie verander van Jesus se tyd na vandag nie. Om vandag ’n gestuurde te 

wees, ’n sendeling of evangelis is steeds uitdagend. Daar is steeds min arbeiders en die oes is 

steeds groot. Ons word steeds gestuur soos lammers tussen wolwe. 

 

Ek dink verder dat die erns, die dringendheid van die opdrag ook steeds bestaan. Daarom moet 

ons bid vir arbeiders. En juis as jy bid vir arbeiders in die oes, word jyself ’n arbeider. Ons 

moet opnuut verstaan dat ons met dringendheid gestuur word. Ook ons moet nie tyd verkwis 

om die opdrag uit te voer nie. Ons moet doelgerig besig wees. 

 

Ons lewensdoel moet wees om hemel toe te gaan en soveel as moontlik mense saam te vat. 

 

 

 

 



 

2. ’n Uitdagende taak wat afhanklikheid vereis 

 

Asof die uitdaging nie erg genoeg is nie. Die volgelinge kry die opdrag van Jesus om lig te reis. 

Hulle moet nie ’n reissak of skoene saamneem nie. Hulle moenie tyd vermors met groetery nie. 

Hulle moet by die mense gaan woon en van hulle afhanklik wees. Hulle moet nie eers tussen 

die verskillende huise rondtrek nie. 

 

Hoe moet ons hierdie opdrag verstaan?  

 Jesus wil hulle afhanklik hou. Afhanklik van God en afhanklik van die mense by wie 

hulle bly. As hulle selfversorgend sou wees, sou die afhanklikheid verdwyn.  

 Jesus wil hulle gefokus hou. Hulle aandag moet wees by hulle opdrag. Deur afhanklik 

te wees van die mense, bly hulle aandag gefokus op die opdrag. 

 

Ek onthou die laaste dag wat ek op Universiteit – op kweekskool – was, na sewe jaar, voordat 

ons finale eksamen sou begin. Ons klas het die dekaan, Prof. Mias de Klerk gevra om vir ons 

af te sluit met ’n kort boodskap. Hy het begin met die woorde: “Ek wens julle al die swaarkry 

en probleme wat op julle pad gaan kom, toe.” Dit het my nogal geskok. Hoe kan iemand so 

afskeidsboodskap rig aan ’n klomp teologiese studente op die vooraand van hulle bediening. 

Intussen, na al die jare verstaan ek dit.  

 

Dit is juis die swaarkry en probleme wat ’n mens afhanklik hou. Dit laat jou jou fokus behou. 

Dit bring groei op baie terreine. 

 

Ek dink dit is wat Jesus hier doen. Hy hou sy volgelinge blootgestel. Hy hou hulle afhanklik.  

Hy hou hulle gefokus. 

 

As ons baie keer sukkel met die opdrag om gestuurdes te wees, moenie moedeloos word nie. 

Put juis daaruit. Bly afhanklik van God en mense. Bly gefokus op die opdrag. Ons mag maar 

blootgestel wees. Ons mag maar broos wees. Paulus het juis geskryf dat ons sterk is vir God as 

ons swak is. 

 

3.    Die taak self 

 

Jesus stuur sy volgelinge om die pad vir Hom voor te berei. Hulle moet die dorpies wat Hy nog 

gaan besoek, vooraf besoek. Dit kom nadat die een Samaritaanse dorp geweier het dat Jesus en 

sy gevolg hulle besoek. 

 

Die volgelinge moet gaan met die boodskap van vrede. Hulle moet die huis besoek met die 

woorde: Vrede vir die huis. 

 

Dit was die Jode se manier van groet. Sjaloom – vrede. Maar dit het baie meer ingehou as net 

vrede. Dit het gegaan oor absolute lewensgeluk en lewensvreugde. En dit is wat die volgelinge 

moet gaan verkondig. 

 

Hulle moet siekes gaan gesond maak. Maar die kern van hulle boodskap moet wees: Die 

koninkryk van God is naby. Hulle moet gaan verkondig dat Jesus kom om sy koninkryk, God 

se koninkryk te proklameer. Hy kom bekend maak dat God die Koning is wat regeer oor sy 

koninkryk. 

 



Hierdie boodskap vereis natuurlik reaksie. En een van twee reaksies was moontlik. Iemand kon 

positief of negatief reageer op die boodskap.  

 Die wat positief reageer luister daarna. Hulle aanvaar Jesus en God as Koning en word 

sy onderdane. Hulle leef as Koningskinders in sy koninkryk. Hulle kry deel aan die 

vrede – die absolute lewensgeluk en lewensvreugde. 

 Die wat negatief luister, verwerp die boodskap. Hulle verwerp die volgelinge se 

boodskap. Hulle verwerp Jesus en God as Koning. Die volgelinge kry die opdrag om 

in sulke dorpe en huise die stof van hulle voete af te skud. Hulle woorde en gebaar sou 

’n aanklag wees teen die inwoners. Dit sou hulle wys op die gevolg van hulle negatiewe 

keuse. In ’n paar verse word die oordeel uitgespel wat hulle sou tref. Ellende, oordeel, 

afdaal na die doderyk. 

 

Ons boodskap as gestuurdes vandag is nog dieselfde. God in Koning in sy koninkryk. God 

moet as Koning erken en geëer en aanbid word. Dit is ons lewenstaak. Dit is ons lewensroeping. 

Dit is ons lewenswyse. Dit beteken dat ons gehoorsaam aan God lewe. 

 

En ook vandag bring hierdie boodskap steeds skeiding. Dit beteken sekere mense reageer en 

luister en ander verwerp. Hulle verwerp die Koning wat regeer in sy koninkryk. Maar al 

verwerp sekere mense die boodskap en daarmee saam die Koning, moet ons aanhou om dit te 

verkondig. Dit is waarvoor ons gestuur is. Hierdie uitdagende opdrag moet ons aanpak. Hierdie 

uitdagende opdrag moet ons in afhanklikheid van God en mense aanpak. Ons moet die 

koninkryk van God verkondig. 

 

Slot 

 

Kom ons lees vers 17: Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en gesê: “Here, selfs 

die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van U Naam.” 

 

Hierdie twee en sewentig het ’n uitdagende opdrag gekry. Hulle was te min vir die taak en is 

in gevaar in gestuur. Hulle was blootgestel en afhanklik van mense en God. Maar hulle het die 

boodskap gaan verkondig. Hulle het vol blydskap en met sukses teruggekom. 

 

Mag ons eendag in die hemel kom met soveel mense moontlik saam met ons. Mag daar van 

ons ook gesê word dat ons vol blydskap was en suksesvol was.    

  


