
Preek Jan Steyn 21 Junie 2015. 

Teks: Jesaja 61:1-7 en Lukas 4:16-21. 

Tema: Jesus, ek en die kerk 

 

Inleiding: 

Jesus lees in die sinagoge, in die huiskerk as jy wil uit Jesaja 61. En dan maak Hy die opmerking dat 

hierdie Skrifwoord wat hulle nou net gehoor het vandag vervul is. Dit beteken hierdie Skrifwoord het 

iets uitgedruk van wat Jesus hier moes kom doen het, van hoe Hy die rede vir Sy koms na die aarde 

toe verstaan het. Maar Lukas 4 gaan oor meer as hoe Jesus volgens hierdie woorde uit Jesaja 61 Sy 

eie sending van God  verstaan het. Jesus was ook leermeester van 12 dissipels. Wat waar was van die 

leermeester, moes ook waar wees van die dissipels. Hulle moes die leermeester se leringe volg, 

maar ook sy leefwyse naboots. Daarom lees ons na Jesus se opstanding dat in Johannes 20 Hy Sy 

dissipels die opdrag gee: Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. Nadat Jesus dit gesê het, 

het Hy oor hulle geblaas met die woorde: Ontvang die Heilige Gees. Die dissipels ontvang die Heilige 

Gees om Jesus se sending op aarde voort te sit, om verder te neem waarvoor Jesus gekom het na die 

aarde toe. Maar ons lees later weer dat die Heilige Gees oor baie meer mense as ´n paar dissipels 

uitgestort is.  Ons lees in Handelinge 2 hoe die Gees op hierdie groot skare mense in Jerusalem 

uitgestort word. En net hierdie begin die kerk- die eerste gemeente in Jerusalem. Hulle word ook 

deur die Gees uitgestuur om Jesus se werk op aarde voort te sit. En ons is Jesus se kerk vandag. 

Om dit eenvoudig saam te vat: Hoe Jesus Sy sending of roeping na die wêreld verstaan het, het te 

make met hoe ons as Sy kinders en dissipels vandag ons roeping hier in die wêreld behoort te 

verstaan. En dit het weer alles te make met hoe ons as Sy kerk waarvan ons deel is, ons roeping 

verstaan. What is true of Jesus´ own calling and reason for coming to our world, should be true of 

our calling as His disciples today and should determine our calling as His church here on earth 

today. 

 Net iets kort oor die agtergrond van ons twee gedeeltes: 

Jesaja 61 is geskryf aan Jode wat klaar uit die ballingskap uit Babilon na hul eie land teruggekeer het. 

Hulle het so uitgesien na die toekoms in hul eie land, maar spoedig was die meeste van hulle in 

situasies van verarming en ellende. Baie van die bewerkbare grond was klaar in die hande van ander 

mense wat daar inbeweeg het in die sewentig jaar of meer wat hulle in ballingskap was. Daar was 

sprinkaanplae, daar was misoeste. Baie van hierdie mense moes net om te oorleef hul wingerde en 

huise verpand, selfs hul kinders as slawe aan ryk landgenote gee, hulle was ekonomies geruïneer en 

dit het net gelyk of hulle nooit weer sou kon ontsnap aan hierdie wurggreep van skuld en armoede 

nie. Die kern is- mense wat nie in beheer was van hul eie toekoms nie- ander het oor hulle besluit en 

hulle het gevoel of hulle uitgelewer was aan omstandighede. 

In die tyd van Lukas 4 het baie mense ook uitgelewer gevoel aan ander en aan omstandighede. Hulle 

was onder die beheer van die Romeine in Israel en mense is maar uitgebuit met belastings en deur 

die Romeinse wette. Die Romeinse kultuur en gebruike is maar ook op die Jode van daardie tyd 



afgeforseer. Weer het mense gevoel ons is nie in beheer van ons eie toekoms en besluite nie- ander 

besluit oor ons, ons is aan hulle mag uitgelewer. 

Hoe voel ek en jy is Suid-Afrika vandag? Ook baie keer soos die mense in Jesaja se tyd na die 

ballingskap vasgevang in die knyptang van dinge soos skuld, van onsekerheid by die werk, 

onsekerheid oor ons kinders se toekoms.  Ons het hierdie korrupte regering wat oor ons besluite 

neem- wat selfs nou vir ons boere wil voorskryf hoe hulle moet boer.  Maar self vrot is van korrupsie 

en nepotisme- my maatjie of my familielied of my ondersteuners kry die pos. Ons hoor van 

polisiestasies wat orals basies onderbeman is en dit het beslis ´n invloed op misdaadbekamping. 

Verder voel ons uitgelewer aan elektrisiteitstariewe wat styg en styg, die pryse van petrol en kos wat 

styg en styg en dan wil hulle nog kom met tolpaaie in die Wes-Kaap ook. Ons ken ook van 

onsekerheid oor die toekoms en selfs oomblikke van moedeloosheid. Ons weet hoe dit voel om 

uitgelewer te voel aan ander se besluite oor ons. 

 

Kom ons kyk bietjie na die teks van Lukas 4: 

Die eerste aspek: Die Gees van die Here is op my (vers 18). 

 Die Here Jesus het opgetree in die krag van die Heilige Gees. Hy was afhanklik van die krag van die 

Gees om Hom volmaak gehoorsaam aan God se Wil te maak. Hoeveel te meer is dit nie waar van 

God se kinders en die kerk nie. Ons het dit aan die begin gesing: Sonder U Gees, kan ons nie, wil ons 

nie beweeg nie. Ons kan nie aan God gehoorsaam leef in eie krag nie. Net omdat by ons doop al aan 

ons beloof is dat God se Gees in ons sal woon en werk, kan ons God dien. 

Ek lees onlangs van twee groot kolonies monarg skoenlappers wat elke herfs migreer van die Rocky 

berge in Noord-Amerika na warmer dele van die Kontinent. In die lente trek hulle weer terug na die 

Rocky gebergte toe. Die afstand wat hulle migreer is so 4000 km ver vir elke kolonie skoenlappers. 

Wat die reis egter so merkwaardig maak, is dat die skoenlappers wat die reis in die herfs 

onderneem, tussen drie tot vyf generasies verwyder is van die skoenlappers wat in die lente 

teruggekeer het. Nie een van hulle ken dus die pad nie. Hulle het geen roetekaart nie. Hoe op dees 

aarde kom hulle by hul bestemming uit? Navorsing het uitgevind hulle gebruik ´n genetiese son-

kompas op hul antenne om hulle rigting te bepaal en hulle het ook hierdie genetiese interne horlosie 

wat hulle help om aanpassings te maak sodat hulle hul koers kan hou.  

Die Heilige Gees is ons interne horlosie. Hy help ons om God se rigting vir ons lewe te hou. Hy 

doen dit op twee maniere: 

Invloede van buite af: ons maats se gedrag, ons familie se waardes wat God miskien nie altyd eer 

nie, die media se vals drome, die samelewing se beeld van wat goed en reg is.  

 Die tweede is invloede van binne af:  Ons vasgeknooptheid aan gewildheid, aan geld en goed en 

begeerte na wat ander het, ons drang om ander te beheer en oor hulle baas te wil speel.  

 

 



Die tweede aspek: Wie is die mense wat Jesus beloof om te bevry in Lukas 4? 

Vir die meeste Jode was hierdie mense wat Jesus kom bevry het, die onnoembares- die armes, die 

blindes, die gevangenes, die onderdruktes. Hulle het jou plain ongemaklik gemaak en jy het van hulle 

weggebly. Hulle het onrustigheid in jou gemaklike bestaan en comfort zones ingebring. Hulle het in 

elk geval gelyk soos mense wat deur God gestraf en vergeet is. Jy wou verseker nie met sulke mense 

meng nie. Hierdie mense wat Jesus beloof het om te kom bevry was basies almal wat in nood en 

lyding verkeer het. Hulle wat altyd in die samelewing aan die kortste ent getrek het.  

 

Die eerste van hierdie groep wat Jesus gekom het om te bevry is die armes of gebrokenes van 

hart: 

Daar is twee terme vir die armes in die Nuwe Testament. Die penes was die armes wat in die 

landerye gewerk het vir die ryk landeienaars wat nie gewerk het nie. Die tweede groep was die 

ptochos wat nie eers enige werk gehad het nie. Hulle moes bedel om aan die lewe te bly en het 

letterlik niks gehad nie- ook nie familie om hulle te ondersteun nie. Die familie wat daar was, is 

waarskynlik lank terug as skuldslawe verkoop. Ons ken baie van hierdie tweede groep in ons dorp- 

hulle is die professionele bedelaars wat jou by elke supermark se parkeerterrein inwag. Die armes 

van wie Jesus praat is in hierdie tweede groep. 

Die Ou Afrikaanse vertaling voeg egter by die armes by hulle wat verbryseld of gebroke van hart is. 

Ons moet hierdie gebrokenes van hart baie wyd verstaan: Jy kry hulle in hospitale en op 

bankrotvendusies waar iemand letterlik alles verloor. Jy kan hulle teenkom in eensame kamers in die 

ouetehuis waar niemand ooit kom nie, of op raseringe kantoorpartytjies, besig om hulle sorge te 

probeer vergeet of te verdrink. Jy kan ´n gebrokene van hart kry wat in ´n shack bly en wonder waar 

vanaand se kos vandaan moet kom. Jy kan ook een kry wat in ´n groot en grand huis woon en 

wonder waarom hy of sy steeds nie gelukkig kan wees nie. Ons kan van hierdie gebrokenes van hart 

praat as die armes van gees, wat hier binne arm en stukkend is al leef hulle ook in weelde. 

Die tweede groep is die gevangenes: 

Veral in terme van Jesaja se tyd word hier gedink aan veral skuldslawe, hulle wat weens skuld verplig 

was om hulself as slawe te verkoop. In Jesus se tyd was daar maar nog steeds mense wat as slawe 

geleef het sonder enige teken van vryheid. Hier word natuurlik ook gedink aan mense wat fisies in 

die tronk was. Onthou maar die woorde van Hebreers 13 wat so sterk staan by ons Kairos 

gevangenisbediening: Dink aan die gevanges asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat 

mishandel word, asof julle self mishandel word.  

Ons is ook maar baie keer vandag gevangenes- ons huis, ons kar, ons kredietkaartrekening, ons gesin 

se behoeftes, maak baie keer van ons finansiele gevangenes. Mense se mening oor ons hou ons 

dikwels gevange. Die foute van ons verlede of wat ander mense in die verlede aan ons gedoen het, 

hou ons gevange. Om mense nie te wil vergewe nie, hou ons gevange. Ons sonde hou ons gevange 

omdat ons nie die Gees se krag  wil gebruik om daarmee te breek nie. Ons grootste tronk is baie keer 

onsself. Iemand skryf hierdie woorde wat my net geruk het: "God not only saved me from my sin, He 

saved me from me." Hierdie man is iemand wat oor alles geworry het, wat God nie werklik wou 

vertrou met alles in sy lewe nie en God het hom gehelp om daarmee te breek. Die grootte van sy 



probleme was altyd groter as die krag van God en die hulp van God en die Gees het hom gehelp om 

daarmee te breek. Die Bybel praat dus hier van mense wat fisies in die gevangenis is of slawe is, 

maar ook aan hulle wat geestelik gevange is in hul sonde, die foute van hul verlede of in ander 

mense se menings oor hulle. 

 

Die derde groep wat Jesus kom bevry het is die blindes: 

Ons weet hoe Jesus mense genees het wat nie fisies kon sien nie. Maar Hy het verseker ook hulle 

wat geestelik blind was, kom genees. Paulus skryf onder andere in 2 Kor. 4:4 van mense wie se 

verstand so deur die gode van hierdie wêreld verblind word dat hulle die helder lig van die evangelie 

nie kan sien nie. Jesus wou ook vir mense wat geestelik blind was die regte pad na God toe wys en 

wees. 

Die vierde groep is die onderdruktes: 

Die onderdruktes is mense wat op allerhande maniere vasgevang is. In situasies van geweld of waar 

hulle menswees elke dag vertrap word of waar mense nie hoop het dat hulle omstandighede ooit 

gaan en kan verander nie. Ons kan ook dink aan mense wat uitgelewer voel aan ander se mag en 

ander se besluite oor hulle. Dis ook mense wat polities onderdruk word- in Suid-Afrika voel baie 

blankes tans ook so. Onderdruktes is ook mense wat nie meer voel dat God vir hulle omgee of iets 

aan hulle omstandighede kan en wil verander nie. Mense wat nie meer God se betrokkenheid by 

hulle omstandighede raaksien nie.  

Wat sê wat Jesus kom doen het vir ons as Sy kinders en die kerk? 

Floyd Mc Clung skryf dat daar vir hom twee groot krississe is met die kerk wat soos ons eie op 

hierdie Westerse model bedryf word: Dis te Sondag- georiënteerd en te geboue- georiënteerd . Ons 

dink kerk gebeur op Sondae en hier rondom die geboue. Ons sukkel om kerk van die Here in die 

week te wees. Want ons moet onthou die kerk is nie geboue of eredienste eerste nie, dis mense 

soos ek en jy. Ons is die kerk. Elke dag gaan die kerk skool toe en werk toe en skakel met huishulpe 

en tuinmanne, met jongmense en bejaardes, met siek mense en bedelaars. Die vraag is of hulle in 

ons optrede teenoor hulle ons as die kerk van Jesus sal herken. 

Iemand skryf dissipels en die kerk van die Here behoort genadepyplyne te wees wat God se genade 

vervoer na die stukkendes en gebrokenes in die wêreld. Hoekom sukkel ons so om hierdie 

genadepyplyne van God se genade te wees? Ek dink een rede is ons leef te vinnig en ons is te besig. 

Om die nood om ons te sien moet ons stadiger loop en leef. Want ons hol by mekaar en ander se 

seer en nood verby. Dis soos Tim Dearborn geskryf het: All around us are people whose distress we 

may not be able to see. Often its carefully hidden. God would give us the gift of sight, so that we 

can stop, climb over the walls that divide us, gently touch others and help them to their feet.  

Jesus se sending, die doel vir Sy koms na die aarde toe was duidelik om mense op soveel maniere 

te kom bevry en heel te maak en te genees. Jesus het volgens vers 19 die genadejaar van die Here 

kom aankondig. Hier word gedink aan die Joodse Jubeljaar wat elke 50 jaar gekom het. Dan is alle 

Joodse slawe vrygelaat, alle skuld is gekanselleer, grond het teruggegaan na die oorspronklike 

eienaars toe en die grond het vir daardie jaar gerus. Niemand was dan veronderstel om te rus nie. 



Dit was die jaar van herstel vir die mense en die aarde. Jesus het vir ons die genadejaar van God kom 

bring. Ons is vrygespreek van ons sonde omdat Hy vir ons aan die kruis gesterf het, ons skuld by God 

is gekanselleer. Ons is vrygemaak en ons kan asem haal en lewe as mense wat onder God se genade 

staan en nie meer onder SY oordeel nie. Jesus het God se groot Jubeljaar tot in jou en my lewe 

gebring. Hierdie genade is nie bedoel om by jou en my en die kerk te stop nie. 

As ons as kinders van die Here en Sy kerk nie mense in nood raaksien en help en vir hulle omgee nie, 

is ons nie ware dissipels van Jesus nie. Ons kerk kan net bless- gee Sondag vir mense mooi 

boodskappe wat hulle deur die week sal help. Maar die Here roep ons vir meer. Saam met die bless 

moet ons bou aan God se koninkryk in hierdie dorp om ons. Armoede is ons saak. Mense wat 

gebroke of verbryseld van hart is, is ons saak. Mense in die gevangenis is ons saak. Mense wat blind 

is: fisies en geestelik, is ons saak. Mense wat onderdruk word, is ons saak. Want dit is ons Here se 

saak. En volgens Lukas 4 is dit Sy hart en wat Hy kom doen het. En Hy het ons Sy Gees gegee sodat 

ons as Sy kinders en Sy kerk Hom daarin sal navolg. 

Jim Cymbala van die Brooklyn Tabernacle Churh in Amerika praat so oor die gootste sonde van die 

kerk in Amerika. Ek meen dis maar die grootste sonde van die kerk in Suid-Afrika ook. Hy vertel die 

grootste sonde van die kerk is nie dat sy lidmate pornografie kyk of dat Christene se egskeidingsyfers 

net so hoog soos die van mense buite die kerk is nie. Dis vir hom die grootste sonde van die kerk: 

Dat leiers en lidmate van die kerk nie op ons knieë is en uitroep tot God: 

Bring vir ons dwelm-verslaafdes, bring vir ons prostitute, bring vir ons haweloses, bring vir ons 

mense uit Afrika, bring vir ons bendeleiers, bring vir ons mense wat MIV positief is, bring vir ons 

mense wat niemand anders wil hê nie, mense wat net U kan genees en laat ons hulle liefhê in U 

naam totdat hulle heel is. Dis radical. Dis wild. Maar dis so Jesus. 

Amen. 


