
Preek Jan Steyn 2 Junie 2013. 

Teks: Lukas 9:51-62, 1 Konings 19:19-21 en Hebreërs 12:1-3 

Tema: Dissipels kyk en leef vorentoe 

 

Inleiding: 

Daar is die ou storie wat vertel word uit die dae van die ou Sowjet-Unie wat miskien iets illustreer van ons 

onwilligheid om Jesus ten volle te volg en werklik betrokke te raak by Sy saak as dit regtig iets van ons begin 

vra: 

Die kommunistiese Party-amptenaam het by die boer aangekom en hom gevra: As jy twee plase gehad het, sou 

jy bereid wees om volgens ons goeie kommunistiese beginsels een daarvan aan die staat af te staan? 

Waarop die man antwoord sonder om te aarsel: Ja, natuurlik. 

Toe vra die amptenaar. As jy twee trekkers het, sal jy een vir die staat gee? 

Maar alte seker, het die boer weer geantwoord. 

Die volgende vraag: En as jy twee varke het? 

Waarop die ou boer ewe beslis antwoord: Nee, ongelukkig nie, kameraad. 

Toe die verbaasde amptenaar wil weet hoe dit dan moontlik is- dis tog 'n heelwat kleiner offer as die ander 

twee, het die boer verklaar: Sien kameraad, ek hét twee varke. 

Ek is bereid om die saak of die beginsel te ondersteun, solank dit niks werklik of konkreet van my vra nie. Ons 

bou soms ons kindskap of dissipelskap van Jesus Christus op mooi voornemens of beginsels maar sien nie kans 

om daarop te reageer nie. Wat Jesus vra van jou en my en van die drie voornemende dissipels in ons teks, is nie 

mooi voornemens of beginsels nie, maar praktiese dade en besluite wat illustreer of verklaar dat ons Sy 

dissipels is of wil wees. Kom ons gaan kyk bietjie nader na die storie van die drie dissipels van Lukas 9:  

 

Die eerste een sê: Ek sal U volg waar u ook al gaan: 

Die kerk is altyd mal oor mense soos hierdie- mense wat hul self kom aanbied, wat kom volunteer! Hulle is 

skaars. Hierdie ou is soos hulle in Engels sê: He's all in! Ek sal u volg waar U ook al gaan! 

 

Maar Jesus sê: Hokaai, stop die lorrie! Voor jy My volg, moet jy eers hoor wat die koste van daardie navolging 

gaan wees. Jy gaan homeless wees! Jy gaan lewe soos hierdie boemelaar op straat wat slaap waar hy kan plek 

kry en wat geen blyplek van sy eie het nie. Jesus hoor die verklaring van commitment wat oor hierdie man se 

lippe kom, maar Hy kyk in sy hart in. Ons sien in Johannes 2 dat Jesus kon sien wat mense dink en voel- Hy het 

nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is. Hy sien dat 

dit wat hierdie man verhinder om hom te volg sy hunkering na gerief en gemak is. Hierdie ou het gehou van 

warm beddens en sagte kussings. Wat Jesus hom kon bied was ongerief en koue nagte en vervolging omdat hy 

Hom sou volg. Iemand skryf dat Jesus eintlik vir hierdie man wou sê: "I think you need to know that if you 

follow Me there is a crown at the end, but there is a cross on the way." Hierdie man wou Jesus byvoeg by sy 

lewe. Hy het die avontuur gesoek om Jesus te volg. Maar hy wou dit doen sonder om opofferinge daarvoor te 

maak.  



 

Dit wat Jesus hier van sy dissipel vereis is so teen die sogenaamde consumer Christianity van ons dag. 

Laasgenoemde is ingestel op jou persoonlike gemak en gerief- ons wil graag kerk so aanbied dat dit vir jou 

lekker sal wees. Ons wil ook aan jou persoonlike voorkeure aandag gee. Ons gee jou keuses wat jou sal pas- 

iets vir die vrouens, iets vir die mans, programme vir afgetredenes, iets vir die tieners, iets vir kinders in elke 

ontwikkelingsfase van hulle lewens. Dit alles sê consumer Christianity kan jy teen die laagste prys moontlik 

kry- net 'n uur en 'n half per week op Sondag en gee jou dankoffer as jy wil. As jy dit kan afknyp. Maar daar is 

geen verpligting op jou om iets verder te doen, iets meer te leer of verder te groei as waar jy nou is nie. Geen 

persoonlike verandering word verwag nie. Ons is hier om jou te dien en gemaklik te maak, want jy is per slot 

van sake darem die customer en ons weet: die customer is altyd reg! Hoe ver van die dissipelskap wat Jesus in 

Lukas 9 uitspel! Dis asof Jesus hierdie drie would-be dissipels wil skok sodat hulle kan sien dat om Hom te 

volg ongerief sal waarborg asook die radikale hersiening van jou prioriteite! Hy herinner hulle dat jy Hom nie 

kan volg as jou fokus verdeel of onseker is nie. Hy moet eerste in jou lewe kom of Hy is nêrens nie! Daar is 

geen deeltydse navolging van Jesus nie, net heeltydse navolging van Jesus! Jy kan verseker wees dat as jy 

vir Jesus sê: Ek sal U volg waar U ook al gaan, Hy jou sal beduie na plekke en mense wat buite jou 

comfort zone is! 

 

Die tweede dissipel sê: Ek wil eers my pa gaan begrawe: 

Hierdie ou meld nie self aan as dissipel van Jesus soos die eerste voortvarende een nie. Jesus roep hom self: 

Kom volg my. Die man klink nie onwillig nie, maar laat my net eers teruggaan om my pa te gaan begrawe.  

Ek wil U volg, Jesus, maar nou is nie die beste tyd nie. Boonop was om nie jou pa te begrawe nie amper 

ondenkbaar in die wêreld van daardie tyd- dit was beskou as een van die heel belangrikste verpligtinge van elke 

Joodse seun- selfs belangriker as die studie van die wet, tempeldiens en die slag van die Paaslam. Ek sal kom, 

ek sal volg, sê hierdie man wat Jesus roep om Hom te volg, maar hy het een voorwaardetjie- klink vir ons na so 

'n ou kleintjie. Daarom klink Jesus se reaksie op hierdie voornemede dissipel se versoek dat hy graag sy pa wil 

gaan begrawe miskien vir ons hard en selfs na 'n afjak: Laat die dooies hul eie dooies begrawe.  

 

Blykbaar was daar in die Joodse tradisie letterlik twee begrafnisse. Eerstens as iemand gesterf het is die liggaam 

in 'n verseëlde graftombe geplaas. Vir twaalf maande lank het die familie dan gerou oor die persoon wat gesterf 

het. Dan is die graftombe na twaalf maande oopgemaak en die bene van die afgestorwene in 'n houer spesifiek 

vir die beendere geplaas. Eintlik bedoel Jesus as hy sê laat die dooies hul eie dooies begrawe dat hulle wat klaar 

dood is mekaar se beendere moet herbegrawe! Maar kom jy en volg my! Daar was duidelik nie iets soos ek wil 

gou my pa gaan begrawe nie. Hierdie ou stel eintlik Jesus se oproep om hom te volg met ten minste twaalf 

maande uit. En ons weet wat kom van so lank uitstel- afstel! Dink maar hoe meer jy uitstel om met daardie 

dieet of oefenprogram te begin, hoe moeiliker word dit om dit te doen. Ons kry soms een oomblik om 'n 

moeilike besluit te neem- as jy die oomblik mis of uitstel word dit al hoe moeiliker om daardie besluit ooit te 

neem. Verder het Jesus ook geweet oor twaalf maande was sy pad na die kruis lank reeds klaar- Hy sou nie daar 

wees om self hierdie man weer op te roep om Hom te volg nie. 



 

Dit kan ook wees dat hierdie man se pa nog nie sterwend of pas dood is nie. Dalk het sy pa nog geleef- ons teks 

maak dit nie duidelik nie. As sy pa nog geleef het, kan dit ook wees dat hierdie man eers wou bly vir sy pa se 

begrafnis sodat hy sy pa se sake in orde kon kry na sy dood en so seker kon wees dat hy sy erflating sou 

ontvang. Dus kan die motief baie selfsugtig wees- Ek moet my pa gaan begrawe om my erfporsie te verseker. 

Glo my, ek gaan dit nodig kry, sou hierdie man kon redeneer. Want Jesus, jy het nou net vir hierdie vorige ou 

gesê ons gaan slegter leef as voëls wat neste het en jakkalse wat gate het. Ek moet eers seker maak ek kry my 

erfporsie na my pa se dood want soos ons gaan leef gaan ek hierdie fallback nodig hê om op terug te kan val. 

Ons ken mos ook ons fallbacks- daardie nood goed waarop ons kan terugval en waarop ons partykeer eintlik ten 

diepste staat maak. Kerke het ook soms fallbacks. Iemand vertel ons hierdie week die storie van die gemeente 

wat die sinode laat weet het hulle is bankrot- maar hulle het 6 miljoen rand se beleggings. Partykeer is die 

fallback vir gemeentes dat as God ons hierdie nuwe pad wys en dit werk nie so goed of maklik uit nie, gaan ons 

terug na die manier waarop ons nog altyd dinge gedoen het. Ons fallbacks staan partykeer tussen ons en die 

Here voluit dien. 

 

Ek sal U volg, maar ek wil net my ouers gaan groet: 

Hierdie versoek klink tog dood menslik  en normaal. Ons het tog in die Ou Testament gelees dat Elia vir Elisa 

die geleentheid gee om eers sy ouers te gaan groet. Daarna volg Elisa vir Elia as dissipel. Ons vergeet egter dat 

Elisa die tekens van sy bestaan as boer- die jukke en twee osse verbrand en gebraai het as teken dat sy ou lewe 

as boer vir altyd verby is. Hierdie gedeelte wil ons kom herinner dat dissipelskap van Jesus veel meer vra as 

wat dissipelskap van Elia gevra het.  

 

As jy Jesus volg kan jy nie aanhou terugkyk of rondkyk nie. Jy moet dan vorentoe kyk en leef. Dis soos iemand 

wat in die tyd van die Bybel met sy handploeg en osse geploeg het- as jy teruggekyk het, het jy skeef geploeg. 

Jy moes vorentoe kyk waar die vorige vore was wat jy reeds geploeg het. Een van die dinge wat ons laat 

terugkyk as dissipels van Jesus is die foute van ons verlede. Ons kan so maklik daarin vasgeval bly en dit 

verhinder ons ons Jesus in vryheid te volg. Want ons het hierdie sak vol klippe wat ons saam sleep. Paulus skryf 

oor sy lewe as iemand wat eens die kerk van die Here vervolg het die volgende woorde in Filippense 3: Ek 

maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Daarmee het hy verstaan dat hy in Jesus hierdie 

vergeefde verlede het en daarom vorentoe kon kyk en kon leef. 

 

Die tweede ding wat ons laat terugkyk en verhinder om Jesus te volg is die goeie en mooi dinge in ons 

lewens. Hier in ons teks is dit dinge soos familie en familie-verpligtinge. Dis tog die mooi en positiewe dinge in 

ons lewe. Maar dit kan ons ook terughou om Jesus te dien. Here ek wil so graag iets vir ander mense en vir die 

kerk doen. Maar laat my kinders net eers groot word. Ek moet hulle deur skool help en mens moet mos maar ter 

wille van hulle by baie dinge by die skool betrokke wees.  

Hier is mense in hierdie gemeenskap met ongelooflike gawes om iets vir kinders te beteken. Maar hulle is so 

besig met hul eie kinders en hul program dat ek bevrees is dat hulle dalk nie gaan uitkom by dit wat hulle vir 



ander mense se kinders ook kan doen en beteken nie. Ons werk is tog ook iets mooi en positiefs. Die Bybel sê 

dan ons moet werk en elkeen in ons eie lewensonderhoud voorsien. Maar dit kan ons ook terughou om Jesus 

waarlik te dien en te volg. Here, U weet hoe besig my program by die werk is en van al my verpligtinge. Ek sal 

U en my gemeente regtig begin dien, selfs 'n jaar of twee sendingwerk iewers gaan doen as ek net eers afgetree 

is. 

 

Slot: 

Die radikaliteit van Jesus se oproep oor dissipelskap hier aan die einde van Lukas 9 is dat Hy nie hier 

prioriteit vra oor die slegte dinge in die lewe soos sonde of verkeerde gewoontes nie. Hy vra dat ons Hom 

en ons volgelingskap van Hom ook sal stel bo die goeie dinge in ons lewe soos ons familie of familie-

verpligtinge. Baie keer is ons grootste struikelblok nie die slegte dinge in ons lewe nie, maar juis dit wat ons 

sien as die goeie dinge- ons gerief en gemak of die manier hoe dinge nog altyd in ons gemeente gedoen is of dat 

alles maar net vanselfsprekend draai om ons en ons gesinnetjie of ek en my beroep en al ons energie daarin 

gaan. Jesus kom spreek ook hier ons goeie verskonings aan om Hom nie voluit te dien of te volg nie. Jesus soek 

nie mense met geestelike ADD om Hom te volg nie. ADD staan vir Attention Deficit Disorder en mense met 

hierdie siekte is altyd rusteloos en kyk rond en kan nie hulle aandag op een plek of by een aktiwiteit hou nie. 

Geestelike ADD is om toe te laat dat jou fokus om Jesus te volg telkens versteur word- ook juis deur die goeie 

en positiewe dinge in jou lewe. Daarom skryf Hebreërs 12 dat ons ons oog gevestig moet hou op Jesus. Dan sal 

ons fokus reg wees en ook al die goeie en mooi dinge in ons lewe in hul regte plek inval. 

 

Ons dink een of twee goeie verskonings om Jesus nie nou voluit te volg of te dien of by die kerk of by ander 

mense betrokke te raak nie is nie so erg nie. Die probleem is dat ons uitstel of verskonings oor jare heen hierdie 

netwerk van oortuigings word. Na sy pa se begrafnis sou vir die dissipel van Lukas 9 waarskynlik 'n volgende 

dringende verantwoordelikheid kon opduik en dan weer 'n ander. En met verloop van jare word ons 

verskonings en uitstel 'n lewensstyl. Jesus roep jou en my vandag- moenie uitstel nie. Moenie terugkyk nie. 

Moenie rondkyk nie. Moenie met verdeelde fokus lewe nie. Dissipels is mense wat vorentoe kyk en leef. 

Opgewonde oor wat God besig is om te doen en nog gaan doen. Vol vreugde om te weet dat waar ek ook al in 

die gemeente en  die gemeenskap begin dien, waar ek ook al mense dien, Hy reeds daar betrokke en aan die 

werk is. 

Amen 


