
Preek Jan Steyn Sondag 15 September 2013. 

Teks: Lukas 10:1-20 en Johannes 20:21 

Tema: Gestuur 

 

Inleiding: Wat is die eindpunt van die evangelie? 

Daar was eendag 'n vrou wat in haar omgewing bekend was vir haar godsdienstigheid 

en haar liefde vir God en die kerk. Sy het elke moontlike kerkdiens en 

gebedsbyeenkoms bygewoon. Haar gedagtes was so gefokus op haar geestelike 

toewyding dat sy op pad na die kerkgebou nooit eens gehoor of gesien het as kinders 

na haar roep om 'n geselsie aan te knoop of as bedelaars hulle hande na haar uitsteek 

nie. Eendag haas sy haar weer diep in gedagte verby almal langs haar pad sodat sy 

betyds by die diens kan wees. Maar toe sy die deur probeer oopstoot, wil dit nie 

oopgaan nie! Tot haar verbasing is daar blykbaar geen ander kerkgangers wat kan 

help nie. Sy het al harder gedruk totdat sy besef het dat die kerk se deure gesluit was. 

Ontstel deur die blote gedagte dat sy vir die eerste keer in jare 'n diens sou misloop, 

kyk sy op asof sy verwag om 'n antwoord van God te kry. En daar, reg voor haar oë, 

was 'n nota op die kerkdeur vasgespyker. 

Daar het gestaan: Mevrou, Ek is daar buite! 

 

Hierdie verhaaltjie illustreer maar net vir ons die feit dat die eindpunt van die 

evangelie nog nooit die Here se kinders of die kerk was nie. Dit was nog altyd die 

wêreld. Die evangelie moet natuurlik vloei tot in my en jou lewe, God se genade en 

vergifnis moet natuurlik vloei tot in jou en my lewe, maar dit mag nie daar vassteek 

nie. Die Bybel herinner ons dat die strome van lewende water, dit wat die Gees in ons 

lewe gedoen het weer uit ons binneste moet uitvloei. Gaan lees maar Johannes 7:37-

39. 

 

Aantrekkingsmodel vs gestuurde/gaan-model: 

Ons het vir baie jare geglo in die aantrekkingsmodel van kerkwees. Die kerk se 

doel is om mense by die kerk te kry en lidmate te maak. En dan moet ons hulle 

leer hoe om ordentlike lidmate te wees. Ordentlike lidmate neem hulle kinders 

Sondagskool toe en dien op die kerkraad as hulle gekies word, lewer diens by die 

vrouediens of die kinderkrans en gaan kerk toe en gee hul dankoffer. Dan het ons in 



ons doel geslaag. Die aantrekkingsmodel van kerkwees leer dat God ons uit die 

wêreld uitgeroep het tot in die kerk. Daar eindig dit. 

 

Maar lees nou teenoor hierdie model van kerkwees Lukas 10. Jesus sê nie: Kom ons 

bou hierdie groot kerk hier waar ons nou is en wag dat die mense kom nie. Hy sê vir 

die 72, hierdie simbool van al die volke van die wêreld, gaan! Gaan na al die plekke 

toe waarheen Ek van plan is om te gaan. Hier is baie plekke op Malmesbury en baie 

mense by wie God wil uitkom. Hy stuur vir jou en my soontoe en na hulle toe. Want 

ons werk by die plekke en tussen die mense wat Hy wil bereik. Ons gaan skool tussen 

die kinders of onderwysers wat Hy wil bereik. Ons is in die kerk soms saam met die 

mense wat Hy wil bereik. Soms is hulle in ons vriendekring of doen saam met ons 

sport. Jy is nie verniet op Malmesbury nie. Jy is nie hiernatoe gestuur om maar net by  

hierdie gemeente aan te sluit en om jou lewe hier te maak nie. God het jou na 

Malmesbury toe gebring omdat Hy deur jou na sekere plekke of sekere mense toe wil 

gaan of hulle wil bereik. God wil nie eerstens mense na die kerk toe bring nie. Hy wil 

hê dat ons die kerk sal wees wat na mense toe gaan. Ons kom graag na Jesus toe as 

Hy ons nooi: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en EK sal julle rus gee. 

Maar wanneer dieselfde Jesus sê: Gaan nou, Ek stuur jou, EK stuur julle…. Dan is dit 

asof ons met 'n soort lamheid geslaan word. Dis baie makliker om 'n kom-Christen en 

'n kom-kerk te wees as hierdie gaan-Christen of gaan-kerk. Die gestuurde model van 

kerkwees of om gaan-kerk te wees, getuig ook dat God ons uit die wêreld geroep 

het na Sy kerk toe. Maar voeg dan daaraan by dat ons nou vanuit die kerk 

teruggestuur word die wêreld in. Dis waarby Jesus tog uitkom in Johannes 

20:21: Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook. 

 

Ja, die 72 van Lukas 10 is deur Jesus geroep- Hy het hulle aangewys vir hierdie werk 

staan daar in vers 1. Maar hulle wat geroep is word ook gestuur. Hulle kry ook nie die 

keuse- jy kan bid vir die arbeiders vir hierdie oes of gaan om die oes in te samel nie. 

Die mense wat gegaan het is dieselfde mense wat gebid het. Die 72 wat gestuur is en 

gegaan het het gebid vir meer arbeiders. 

 

Ons lees ook die saak van die evangelie is dringend: Gaan, maar gaan nou! Vers 3. 

Die Here ken mos mense. Hoe meer ons uitstel om te gaan, om gehoorsaam te wees 

en na daardie plekke en mense toe te gaan waarheen die Here my stuur, hoe meer 



verskonings sal ek uitdink hoekom ek nie moet gaan nie. Hoe meer sal ek myself 

oortuig ek is darem nie regtig die regte een om soontoe te gaan of met daardie persoon 

te gaan praat nie. Gaan nou, hoor die 72 en moenie langs die pad met groetery tyd 

verkwis nie. Hierdie mense kon nogal groet- hulle was bekend daarvoor in Palestina. 

Hulle moes kort groet want die saak was dringend- Jesus was op pad na die kruis en 

sy tyd om by al hierdie dorpe uit te kom beperk! 

 

Wat is die gevolg as ons as gemeente verander van hierdie aantrekkingsmodel 

van kerkwees na die gestuurde model van kerkwees? Dan kom daar sekere skuiwe 

in ons prioriteite. Die eerste is van lidmaatskap na dissipelskap. Die tweede is van 

instandhouding, ons moet maar net sorg dat alles in die gemeente reg loop en almal 

gelukkig is na waarheen die Here ons stuur en waartoe Hy ons as gemeente 

spesifiek roep. 

 

Mense wat gestuur word, gemeentes wat gestuur word is van die Here alleen 

afhanklik: 

Hierdie 72 wat uitgegaan het moes nie 'n beurs of reissak of  ekstra skoene saamdra 

behalwe vir dit wat hulle aangehad het nie. Hulle moes lig travel. Weet julle wat is 

een van die grootste dinge wat ons verhinder om te gaan na die mense en die plekke 

waarheen die Here ons stuur? Eenvoudig die bestuur, die instandhouding en die 

vermeerdering van ons eie goed en belange! Dis natuurlik nie verkeerd om welvarend 

te wees nie. Maar hoe meer jy het, hoe meer verantwoordelikhede het jy, hoe meer 

kan dit jou vashou en jou eintlike sekuriteit word. Die Here herinner die 72 dat Hy 

hulle soos skape tussen wolwe instuur. Die situasie waar hulle ingaan is so gevaarlik 

en het so baie risiko's dat net Hy alleen hulle kan dra en bewaar. 

 

Dis die vraag wat die Here vanoggend vir jou en my vra: Is jy ten diepste soos hierdie 

72 van my afhanklik, weet dat net Ek jou ten diepste kan dra en bewaar of is jou 

diepste afhanklikheid wat jy besit of versamel? Hou wat in jou reissak of die beurs is 

of al die eksta skoene jou terug? Is jy in beheer van jou besittings of besit jou 

besittings jou? Is geld of meer geld jou doel of geld net hierdie middel tot die doel om 

te kan lewe en vir jou mense te kan sorg?  

 



 Waar is ons diepste sekuriteit as gemeente? Is dit in die beleggings uit die twee 

pastorieë wat ons gekoop het en die kwaliteit van die mense en die leierskap in die 

gemeente of sal ons die Here vertrou en by Hom gaan stil raak oor die treë wat ons 

vorentoe gee? Die ding waaroor dit gaan is nie dat ons gemeente met die 

verkeerde goed besig is nie. Die vraag is of die belangrikste dinge, die 

belangrikste plekke of mense waarheen ons moet gaan die belangrikste op ons 

agenda is. Is die eerste dinge vir God ook vir ons die eerste dinge? Ons moet weet 

dat ons hierdie pad van gemeentewees net in luisterende afhanklikheid van die Here 

kan loop. Want Hy roep ons nooit om alles vir almal te wees nie. Soos Hy in Sy 

aardse bediening nie alles vir almal was nie. Hy het nie almal in Palestina genees of 

elke mens toegespreek nie. Elke mens in Palestina was nie in sy dissipelkring nie- net 

twaalf was langtermyn daar. Ons hoef nie alles vir almal te wees nie. Die Here stuur 

elke Christen en elke kerk na spesifieke plekke en mense toe. Net soos die 72 na 

spesifieke dorpe en nie na almal toe gestuur is nie. 

 

 

 

Gestuurdes se boodskap is van die Here se vrede en dat Sy koninkryk baie naby 

is:  

Die eerste deel van die boodskap wat die 72 moes uitdra is hierdie een van vrede. 

Hierdie gedagte van God se vrede of sjalom wat al uit die Ou Testament kom beteken 

veel meer as in ons dag wat ons dink aan die afwesigheid van konflik of spanning of 

oorlog. Hierdie vrede of sjalom van die Bybel was veel meer as dit. Hierdie vrede het 

oor die hele mens en sy totale lewe gegaan. Hierdie vrede het gegaan oor jou 

verhouding met God, maar ook jou verhouding met jouself en jou verhouding met 

mense. Dit het selfs gegaan oor jou verhouding met die natuur om jou. Dat die vrede 

van God in jou en oor jou beteken dat jy nie vernietiger nie, maar waardeerder en 

beskermer van die natuur om jou is. Hierdie vrede van God het teenoor mense oor wie 

dit uitgespreek is getuig dat God nie net jou siel soek en dat jy geestelik tot bekering 

of in die regte verhouding met God moet kom nie. God wil ook Sy vrede oor jou 

liggaam en hele menswees soos ook oor jou emosionele lewe bevestig en uitbrei. 

Daarom kry hierdie 72 in vers 8 die opdrag om siekes gesond te maak. Ek het dit al so 

baie oor en oor herhaal: God het nie soos baie ons wil wysmaak net 'n passie of 

omgee vir siele nie. Hy het 'n passie en omgee vir mense en hulle totale lewe.  



 

Die vraag is of ons as gestuurdes van die Here ook so omvattend soos Hy omgee vir 

mense. Sal ons hulle voed met die brood van die lewe, met die Woord, maar ook met 

die brood van Sasko? Sal ons hulle van die Here vertel, maar ook luister na die 

stukkende storie van hulle lewe, hulle help om gebroke verhoudings met ander mense 

te herstel of om weer werk en menswaardigheid te kan kry? Sal ons so begaan wees 

oor of hulle die Here aangeneem het, dat ons nie sal aandag gee aan hulle siek 

liggaam en depressiewe gemoed nie? Ons kan soms so geestlelik en uit die hoogte 

met mense werk dat ons eintlik hulle menswaardigheid vertrap. Sal ons vir mense so 

totaal en omvattend omgee soos God? 

 

Die tweede deel van die 72 se boodskap is dat die koninkryk van God baie naby 

is. Twee dinge oor die koninkryk. God se koninkryk is nie oor grondgebied soos die 

koninkryk van die Britse eilande oor fisiese grondgebied is en strek nie. God se 

koninkryk op aarde is hierdie koninkryk oor die harte en gedagtes van mense. 

Tweedens is die Een wat hierdie boodskap van God se koninkryk begin het Jesus self: 

Lees dit in onder andere Mattheus 4:17: Van toe af het Jesus begin preek en gesê: 

Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoe het hierdie 

koninkryk van God of van die hemel naby aan mense gekom? Deur Jesus self. Hy is 

Koning van die koninkryk en jy word deel van daardie koninkryk deur jou keuse vir 

Jesus- deur Hom die Heer en Koning van jou lewe te laat wees. 

 

Sommige kerke in Amerika het agter gekom die grootste vraag wat ongelowiges vra 

is dit: How can I make my life work better? Dan het hulle allerhande preke en 

programme om mense te leer hoe hulle lewe beter kan werk in terme van verhoudings 

en tydsbesteding en allerhande mooi beginsels en waardes. Maar die naam Jesus hoor 

jy nie baie nie. Dis te in your face. Ek is jammer:  Maar as Jesus uitgelaat word of op 

die buiterand van ons boodskap is, is dit  nie meer die evangelie van die koninkryk 

nie. 

 

Waarmee laat Lukas 10 vir ons as gemeente en leierskap in die kerk? 

Ek het net toe ek hierdie gedeelte gelees het eenvoudig gehoor: Ons sal die Here 

moeilik dien as Sy kinders en kerk as ons nie soos die 72 bereid is om in mense se 

huise, selfs in hulle besighede in te gaan, in hulle lewens betrokke te raak en saam met 



hulle te eet en te drink wat hulle vir ons voorsit nie. Die kerk se werk is nie eerstens 

vergaderings en projekte nie, die kerk se werk gaan eerstens oor mense. Dis hoekom 

ek vanoggend iemand laat getuig het oor die deur-tot-deur bediening: Daar word in 

mense se huise gekom, die seën van die Here word oor hulle uitgespreek en daar word 

vir hulle gebid. As daar koffie gedrink word, is dit uit die bekers  wat die mense in 

daardie huise voorsit. 

 

Leierskap van die gemeente wat net op instandhouding alleen gefokus is, fokus 

op die bestuur van die gemeente. Leierskap in 'n gestuurde gemeente fokus op 

waar ons lidmate kan help om geestelik te groei sodat hulle daardie roeping en 

gestuurdheid kan uitleef waarvoor God hulle bestem het. Iemand skryf dat daar 

nie iets deur jou kan gebeur voor daar nie iets in jou gebeur het nie. Leierskap in 

gestuurde gemeentes fokus op hierdie saak dat God iets in die lidmate wil laat gebeur 

of ons geestelik op sekere maniere wil laat groei om al meer as gestuurde mense en 

gemeente te kan leef. Leierskap in gestuurde gemeentes vra hoe die Here ons wil 

gebruik dat daardie proses in lidmate se lewens kan afspeel. 

 

Ek glo dat God ons as gemeente op hierdie geestelike reis wil neem. Hy het trouens al 

klaar met daardie reis begin. Hy sal begin waar ons nou is en al die mooi dinge uit ons 

verlede deel van hierdie reis wil maak. Maar Hy gaan ons verseker nuwe dinge en 

nuwe vaardighede ook moet en wil leer. Dis hoekom geestelike groei vir ons elkeen 

so belangrik is. Hy gaan ons nuwe drome laat droom nie net oor ons gemeente nie, 

maar oor ons omgewing en ons dorp. En Hy gaan ons stuur na die plekke en die 

mense toe waar Hy graag by wil uitkom. Die vraag is of ons sal saamgaan. 

Amen.  

 

 


