
Preek Jan Steyn 14 Mei 2017 

Teks: Mattheus 20:17-34 

Tema: ´n Groot lewe of ´n klein lewe 

 

 Inleiding: "To be great at something and to be a great person"  

Ons wil tog almal die beste vir ons kinders hê. Dis normaal. Daarom is die ma hier in Mattheus 20 se 

optrede nie vir ons so vreemd nie. Een engelse kommentaarskrywer som haar gesindheid so mooi 

op: "She wants to make sure her sons come out on top." Dat hulle die hoogste sport bereik wat hulle 

moontlik kan. Dat hulle die beste mense wees wat hulle kan wees. Die linker- en regterkant van die 

koning was die twee belangrikste posisies in enige koning se koninkryk. Iets soos sy twee luitenante- 

sy go to men. Dit kan ook wees volgens sommige geleerdes dat hierdie twee seuns se ma Salome, 

die suster van Maria die ma van Jesus was. Sy gebruik dus haar familie-konneksies om die beste vir 

haar kinders te kry. Sy dink egter nie net aan hulle nie. As Jesus hierdie belangrike aardse heerser 

word, het sy die bragging rights dat haar twee seuns sy luitenante is.  

Ons ken tog as ouers hierdie ma se begeerte. Ons spandeer ure langs die sportvelde en die by die 

Eisteddfods en om seker te maak ons kinders ken hulle skoolwerk. Netnou mis ons die kans dat ons 

kind werklik goed met iets is en ek het nie genoeg gedoen sy of haar talente te ontwikkel nie. Ons wil 

so vroeg as moontlik die ou kleintjies laat ontwikkel en stimuleer met die regte aktiwiteite en 

opvoedkundige speelgoed sodat hulle tog net nie agter raak nie.  Wat ons kinders kan doen of 

bereik, lyk my is baie keer vir ons belangriker as wie hulle besig is om as mense te word. Ek lag maar 

so bietjie aan die binnekant as ek by die ouetehuis kom en as die tannies met jou praat, is hulle 

eerste woorde nie oor wie hulle is nie. Dis gewoonlik iets soos: Dominee, ken jy my seun, hy´s mos ´n 

prokureur. Ken jy my dogter? Sy is een van die bekendste en beste pediaters in Londen. Dis so 

menslik.   

Andy Stanley het my baie gehelp met die onderskeiding tussen to be great at something en to be a 

great person. Almal wat great at something is, is nie altyd great mense nie. Dink maar aan baie 

rolprentsterre. Hulle is baie goed daarmee om iemand anders te speel, maar duik baie keer in die 

hek om hulself te speel. Hulle val gedurig oor hul eie brose egos en bly in en uit allerhande klinieke 

vir een of ander verslawing of sielkundige probleem. Of slaan of vloek die paparazzi wat hulle 

gedurig wil afneem! Ek kyk soms saam met die kinders Keeping up with the Kardashians. Ek meen 

hierdie mense is fake alles. Fake liggaamsdele, fake verhoudings, fake emosies. Ek dink nie hulle 

weet wie hulle werklik is of wil wees nie. Dieselfde geld ook maar sportsterre wat maar kort-kort by 



een of ander skandaal betrokke is. Hulle is great at something, maar hulle is nie altyd great mense 

nie. Dis nie noodwendig dieselfde ding nie. 

Nou wil ek vra: Waar spandeer ons tyd aan onsself en ons kinders? Ek dink baie keer by to be great 

at something. By die rugbyveld en die netbalbaan en die kultuur-aktiwiteite en met ekstra lesse en 

afrigting. Ons val in by die wêreldse patroon van jou identiteit vind in wat jy kan doen of laat 

gebeur en hoe goed jy dit kan doen of laat gebeur. Ek wonder of ons weet dat dit belangriker is dat 

hulle great mense sal wees? En wat is great mense? Ons wil hê ons kinders moet hierdie groot lewe 

leef, hulle merk maak en die beste van hulle geleenthede maak. Weet ons wat volgens die Bybel ´n 

groot lewe is? Die engels beskryf dit dalk beter: "Do we know what true greatness really looks like?" 

Die wêreld of die samelewing se idee van ´n groot lewe of ware grootheid:  

Ek dink dit skemer hier in ons teks deur: Die grootste mense het die hoogste of belangrikste posisie 

of die meeste mag. Ten minste twee van Jesus se dissipels en hulle ma het dit vas geglo. Die 

samelewing, ook van vandag, meet jou belangrikheid of grootheid aan die posisie wat jy beklee. Hoe 

hoër jou posisie, hoe groter en belangriker is jou lewe. As jy werklik belangrik wil wees, moet jy die 

baas wees, die CEO. Jesus verwys juis na die nasies en hoe hulle leiers oor hul onderdane baas speel 

en altyd seker wil maak hulle weet wie die baas is en wie in beheer is. Dis amper asof agter hierdie 

leiers die lewensgesindheid is van: Wat kan jy vir my doen? Is hierdie gesindheid nie maar vandag 

net so sterk nie? Wat kan jy vir my doen? Wat is jou nut vir my loopbaan of vir my geluk of om my te 

kry waar ek wil uitkom? Ons meet ook mense se belangrikheid aan die werk wat hulle doen- die 

prokureur of dokter gaan altyd vir mense belangriker of groter lyk as die ongeskoolde plaaswerker of 

munisipale werker. Ons meet mense se grootheid en belangrikheid aan wat hulle besit- hoe groter 

jou huis en duurder jou kar, hoe belangriker is jy en hoe meer jy het, hoe groter is jou lewe. Ons 

meet mense se grootheid aan hulle voorkoms- die mooiste of aantreklikste mense staan uit. Het jy 

al ´n lelike Kardashian gesien? Hulle is of mooi gebore of mooi geopereer! Ons samelewing meet 

grootheid aan uiterlike goed! Ons meet ware grootheid aan dinge wat ons kan sien en aan kan vat. 

Die Bybel en Jesus se siening van ´n groot lewe en van ware grootheid: 

Ons sien Jesus se siening van ware grootheid of van ´n groot lewe in vers 26: "Elkeen wat in julle 

kring groot wil word, moet julle dienaar wees en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet 

julle slaaf wees." In die koninkryk van God is die een wat die belangrikste is, die een wat die 

meeste gedien het. Die een met die grootste lewe is hy of sy wat die meeste omgegee het. Hierdie 

vers het my siening van my pa se lewe totaal verander. My pa was ´n boer wat uitgeboer het, wat sy 

plaas en basies alles saam daarmee verloor het. Waar ek vandaan kom, sou mense dink jy was dan 



hierdie mislukking as boer.  Ek het gedink my pa se lewe was klein omdat hy op die ou end nie 

suksesvol was in terme van sy beroep nie. Maar toe onthou ek hoe baie my pa kruideniersware gaan 

aflaai het by mense se huise wat swaar gekry het. Hoe baie hy sy bossiekapper en trekker dorp toe 

gestuur het om die skool of die ouetehuis se terreine op sy eie koste te gaan skoon maak. Hoeveel 

kinders in die koshuis se musiekgeld en skoolgeld my pa betaal het. Hoeveel jare hy op die ouetehuis 

se bestuur gedien het. Die dag toe my pa dood is, het ek sy lewe gaan oordink en besef watter groot 

lewe my pa eintlik geleef het. My pa was nie skaam om te dien nie. Dit was sy voorreg. My pa se 

lewe en die Bybel het my geleer om nie die vals onderskeiding te maak om ons diens aan God en 

diens aan mense van mekaar te skei nie. Ons dien God deur ander mense te dien.  

Dis nie verkeerd om suksevol of ryk of ambisieus te wees nie. Maar het ek my sukses en my rykdom 

gebruik om ander mense mee te dien?  Het ek na my salaris gekyk en was my gedagte meer as wat 

gaan ek met hierdie geld maak? Het ek ook gevra: Vir wie moet hierdie geld gaan seen? Het ek 

kennis en ondervinding in boerdery of besigheid opgedoen en op die ou end net gaan aftree sonder 

om hierdie kennis en ondervinding aan te gee vir iemand wat nie toegang daartoe het nie? Die 

geheim van hierdie land se toekoms is nie in wat ek gemaak of bereik het nie, maar in wie het ek 

gementor. 

Ware grootheid volgens die Bybel en Jesus is nie in goed wat ek ken sien en aan kan vat nie. Dis in 

wie ek is, in my karakter. Iemand wat vir ander omgee en hulle dien het ´n sekere soort karakter. 

Het sekere oortuigings, het sekere morele waardes. Die wêreld se vraag wat kan jy vir my doen word 

deur Jesus omgedraai na wat kan ek vir jou doen. Ek bedoel letterlik. Kyk vers 21 as die twee 

dissipels se ma na Hom toe kom: Wat kan ek vir u doen? En dan vir die twee blindes wat Hom vra vir 

ontferming, letterlik vir genade: Vers 23: Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Jesus se koninkryk 

is ´n ander koninkryk met ander waardes. 

Ek lees die week die storie van Marion Mill wat in ´n koninklike paleis in Hongarye gebore is. Haar 

eerste lepel as kind was van suiwer goud gemaak. Sy is na die beste skole en universiteite in Wene 

gestuur. Sy trou later en sy en haar man trek na Hollywood toe waar sy aan drank en dwelms 

verslaaf raak en in so baie buite-egtelike verhoudings betrokke raak dat haar man van haar skei. 

Om haar lewe weer op die regte spoor te kry trek sy op die ou end terug na Wene toe. Daar ontmoet 

sy by ´n partytjie een van die mees begaafde mense van daardie tyd, die mediese dokter Albert 

Schweitzer. Hy as op verlof in Wene. Schweitzer het ´n sendingstasie en ´n hospitaal in Lambarene in 

Afrika begin onder die armste mense in Sentraal-Afrika. Hy het drie verskillende doktorsgrade in 

musiek en medies en teologie gehad, maar alles opgegee om sendingwerk en werk as dokter in 



Afrika te gaan doen. Die voormalige Hollywood sosiale vlinder wat in die paleis in Hongarye groot 

geword het, vra Schweitzer toe of sy saam met hom kan gaan terug Afrika toe. Vir die res van haar 

bestaan maak Marion Hill bedpanne skoon en draai verbande om die swere van die armste mense in 

Afrika. Sy skryf op die ou end ´n outobiografie oor haar lewe met die titel All I want is everything. 

Toe sy tot sterwe kom het Time Magazine hierdie woorde uit haar boek aangehaal: "Albert 

Schweitzer said there are two kinds of people. There are the helpers and the non-helpers. I thank 

God that He allowed me to become a helper, and in helping, I found everything." 

Hoe kyk ons na ons kinders  in die lig van Jesus se siening van ware grootheid? 

Ek wil ten slotte afsluit met ´n paar sinne oor hoe ons na ons kinders kan kyk en hoe ons oor hulle 

kan dink in die lig van Jesus se siening van ware grootheid. By die doop en moedersdag dink ons tog 

by albei oor ons kinders en die betekenis van ouerskap.  

My kind, dat jy gelukkig is, is belangriker as dat jy presteer. My kind, dat jy ´n gebalanseerde mens is, 

is belangriker as dat jy in een of twee dinge uitblink of in alles suksesvol is. Dat jy goeie vriende het, 

is belangriker as dat jy almal gewen het. Dat jy ´n liefdevolle mens is, is belangriker as dat jy eendag 

die beste boer of dokter of navorser sal wees. Wie jy besig is om as mens te word, is belangriker as 

wat jy besig is om te bereik en te doen. Wat binnekant gebou word, is belangriker as wat aan die 

buitekant gebou word. Dat jy ander kan dien is belangriker as hoeveel mense eendag vir jou werk of 

oor hoeveel jy baas sal wees. Jou identiteit is nie net in wat jy vir jouself doen nie , maar in wat jy vir 

ander kan doen. 

My kind, pappa en mamma het jou nie lief oor jy presteer of soet is nie. Ons verwerp jou ook nie as 

jy nie presteer of nie soet is nie. Pappa en Mamma gaan jou ook nie alles gee wat jou hart en oë 

begeer nie, maar probeer om jou te leer om alles wat jy en ons het in die regte lig, die Bybel se lig te 

sien. Ek het jou al liefgehad toe jy nog niks kon doen nie. Toe ek nog nie geweet het of jy ball sense 

het of goed kan praat of slim in wiskunde sal wees nie. Toe jy nog as hierdie ou klein pap babatjie in 

my huiwerige hande gelê het. Ek het jou toe al liefgehad omdat die Here jou vir my gegee het en aan 

my toevertrou het.  My kind, die skat, die ware geskenk is nie in wat jy kan doen of bereik nie. Die 

skat, die ware geskenk,  is jy. 

Amen 

 

Skuldbelydenis: 

Gebed van Robert Raines uit sy Creative Brooding: 



 

Dear Lord and Master, 

I am like James and John, 

Lord, I size up other people 

in terms of what they can do for me, 

How they can further my program, 

feed my ego, 

satisfy my needs, 

give me strategic advantage. 

 

I exploit people 

ostensibly for Your sake, 

but really for my own sake. 

 

Lord, I turn to You 

to get the inside track  

and obtain special favours, 

Your direction for my schemes, 

Your power for projects, 

Your sanction for my ambitions, 

Your blank cheque for whatever I want. 

 

I am like James and John. 

Change me Lord,  

Make me someone who asks of You and of others: 

What can I do for you? 

Amen 


