
Lukas 14:1, 7-14 

Agtergrond 

Lukas is ±70 n.C. geskryf. Die evangelie van Lukas kan in drie dele verdeel word: 

 Jesus se optrede in Galilea – hoofstukke 1 - 9 

 Jesus op pad na Jerusalem – hoofstuk 9:51 - 19 

 Jesus in Jerusalem  - hoofstukke 20 -24 

Die deel wat ons lees kom uit die reisverhaal terwyl Jesus na Jerusalem onderweg is. 

 

In die evangelie van Lukas word Jesus uitgebeeld as die een wat heeltyd die sosiale konvensies 

uitdaag. Baie kere die gebruike rakende etes. Jesus is talle voorbeelde van Jesus se oënskynlike 

gebrek aan tafel maniere: Hy eet saam met die verkeerde mense; Hy vas nie; Jesus oes en eet op die 

Sabbat; Hy laat ’n prostituut toe waar Hy eet; Hy beledig sy gasheer; Hy eet saam met vrouens en 

kinders.  

 

Inleiding 

  

Die dissipels Andreas word vir ons geskets as ’n nederige man 

wat altyd bereid was om tweede viool te speel. Ons hoor altyd 

van hom as die broer van Simon Petrus. Hy gee gewoonlik die 

kalklig vir ander. Status, eer en aansien was nie vir hom ’n 

hartstogtelike dryfveer nie. Vir hom was dit genoeg om naby 

Jesus te wees en sy vriendskap te geniet. 

 

Ons vind hom gedurig besig om ander aan Jesus voor te stel. Hy bring sy broer Petrus na Jesus toe.  

Hy bring ’n klein seuntjie na Jesus toe. Hy bring ’n groep Griekse heidene na Jesus toe. 

 

Hy het in nederigheid gedien. Dit is die tema van die gedeelte wat ons vanoggend gelees het: Dien in 

nederigheid. 

 

1. Die agtergrond 

 

In Jesus se tyd was etes ongetwyfeld die 

belangrikste alledaagse sosiale geleentheid. 

Etes is op uitnodiging deur mans van dieselfde 

sosiale status gevier. In daardie jare was die 

vrou se plek in die kombuis! Die etes is 

genuttig deur by die tafel op jou linker sy aan 

te lê en met jou regterhand te eet. Reinheid 

was baie belangrik met die ete. Daarom het 

slawe die genooides se hande gewas en is siekes glad nie daar toegelaat nie. Die verskillende gaste 

se posisie aan die tafel is bepaal deur hulle status. Die spyskaart was gewoonlik ongesuurde brood 

en verwaterde rooiwyn. Vleis was skaars en is net op feeste geëet en groente is as minderwaardig 

beskou. 



  

Jesus is op pad na Jerusalem – daar sou Hy gekruisig word. Tog vertoef Hy een Sabbatdag om by ’n 

belangrike Fariseër – ’n leier van die Fariseërs te eet. Dit was nie maar net ’n vriendelike uitnodiging 

vir Jesus nie. In werklikheid was dit ’n toets vir Jesus. Hulle het skietgoed gesoek teen Jesus. Maar 

ironies genoeg, word die bordjies verhang. Eintlik is dit Jesus wat hulle fyn dop hou. Hulle dop die 

toets. Hulle hoogmoed  is hulle ondergang. By die ete merk Jesus op dat die gaste die statusposisies 

uitsoek en vertel dan twee gelykenisse. 

Dit is eintlik nie gelykenisse wat as klassieke gelykenisse verstaan word nie. Die tipiese 

verhaalelement wat na iets anders verwys ontbreek. Dit is veel eerder voorbeelde van moontlike 

verkeerde optrede.  

 

Kom ons kyk na die verhale: 

 

2. Nederigheid 

 

Jesus se eerste storie gaan oor nederigheid. Hy leer die Fariseërs om eerder die onbelangrike, 

statuslose plek uit te soek en dan deur die gasheer na ’n meer statusvolle plek genooi te word. Dit is 

in plaas van hulle gebruik om die statusvolle plek uit te soek en dan die gevaar te loop om na ’n 

statuslose plek uitgeskuif te word. Jesus se voorstel sal beteken dat jou keuse eer beteken en hulle 

keuse skande en vernedering. 

 

Jesus sluit die storie af met die verklaring: Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen 

wat nederig is, sal verhoog word.  

 

Jesus spreek met die verhaal die hoogmoedigheid van die Fariseërs aan en leer hulle die les van 

nederigheid. Miskien moet ek die sinnetjie anders stel: Jesus spreek met die verhaal ons 

hoogmoedigheid aan en leer ons die les van nederigheid. 

 

Nederigheid is een van die kenmerke van ons Christelike geloof. Augustinus het gesê: As julle my vra 

wat die eerste kenmerk van opregte geloof is, sal ek sê die eerste, tweede en derde ding is 

nederigheid. 

 

Andrew Murray het nederigheid soos volg verduidelik: 

Om nederig te wees is om volkome vrede in jou hart te hê. Dit is om deur niks gejaag te word nie; om 

nie toe te laat dat enigiets jou irriteer of seermaak of teleurstel nie. Dit is om niks te verwag nie, oor 

niks wat met jou gebeur, verbaas of oormatig ontsteld te word nie. Dit is om rustig te bly as niemand 

jou prys nie; ook wanneer mense jou beskuldig of van jou kwaadpraat. 

 

Nederigheid is om in al hierdie dinge te weet dat jy ’n veilige tuiste in jou Here het. Jy kan in jou 

binnekamer op jou knieë gaan en vrede vind in die diep see van kalmte, terwyl die storms om jou en 

bo jou woed. Hierdie vrede is die wonderlike resultaat van Jesus se verlossingswerk op Golgota en is 

beskikbaar vir almal wat hulle lewe oorgee aan die leiding van die Heilige Gees. 

 

Die teendeel van nederigheid word mooi beskryf deur die verhaal in die Griekse mitologie van 

Sisyphus, ’n koning van Korinte. Hy was uiters verwaand, trots en hoogmoedig. As gevolg hiervan het 



Zeus hom ’n swaar straf opgelê: hy moes ’n swaar rots met sy kaal hande teen 

’n steil heuwel uit rol. Hy het vroeg oggend begin en teen sononder was hy 

feitlik op die kruin van die heuwel toe die rots uit sy hande glip en weer afrol tot 

onder in die vallei. Die volgende oggend het hy weer probeer, maar met 

dieselfde tragiese gevolge. So het dit dag na dag gegaan. Sy hele lewe is 

nutteloos verspil op die nuttelose daad. Net so nutteloos is hoogmoed. 

 

3. Diensbaarheid 

Die tweede verhaal wat Jesus vertel sluit aan by die verhaal oor nederigheid en gaan oor 

diensbaarheid. Jesus plaas die motiewe van die Fariseërs se ete-uitnodigings op die tafel. Hulle 

nooi mekaar uit met die motief om ook weer uitgenooi te word. Daarom nooi hulle net mense 

uit wat hulle weer kan uitnooi: vriende, broers en familie. 

 

Jesus se voorstel is om mense wat op geen manier die guns kan beantwoord nie, uit te nooi. 

Hulle moet eerder armes, kreupeles, verlamdes en blindes uitnooi. Hier sien ons hoe Jesus die 

sosiale konvensies uitdaag. Daardie mense sou vermy word. Kontak met hulle sou jou onrein 

maak. Wat nog te sê van saam met hulle eet! Dit sou totaal onaanvaarbaar wees.   

 

Met die storie leer Jesus die Fariseërs ’n les oor diensbaarheid. Met die storie leer Jesus ons ’n 

les oor diensbaarheid. 

 

Nederigheid lei tot diensbaarheid. Egte diensbaarheid is om te gee en 

niks terug te verwag nie. Daar is die verhaal van die Engesle predikant 

wat bekend was vir sy slagspreuk: "The church is not like a country club; 

it's more like a hospital." By ’n “countryklub” kry jy terug. By ’n hospital 

gee jy net. Met kerk bedoel hy natuurlik die kerk as gelowiges saam – 

maar ook elke een as indiwidu wat elke dag kerk is waar jy woon en werk 

en ontspan.   

 

Albert Schweitzer en Moeder Theresa het albei by geleenthede gesê dat 

’n mens eers waarlik gelukkig is as jy ontdek het om te dien en te gee. 

 

Slot 

 

Andreas is ’n goeie voorbeeld van wat Jesus vir hierdie hoogmoedige en statusbewuste Fariseërs 

geleer het.  Natuurlik geld dit vir ook ons.  

 

Andreas was op die agtergrond – maar besig om mense na Jesus se bring. Nederig en diensbaar. 

Mag dit ook ons beskryf: dien in nederigheid. 


