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VOORWOORD 
Daar is moontlik geen belangriker saak op die agenda van ons wêreld, land, en plaaslike 

gemeenskappe as die krisis van armoede en ekonomiese ongelykheid nie. Die geweldige ekonomiese 

ongelykheid en hoë vlakke van werkloosheid veroorsaak dat ons in Suid Afrika met groot erns oor 

hierdie saak debat voer. 

Maar in ons gesprekke oor die ekonomie kan ons so maklik ons oë uitsluitlik na die nasionale en 

internasionale platvorms draai, en vergeet dat die ekonomie uiteindelik ook in ons plaaslike 

gemeenskappe uitspeel – ook dat die ekonomie veronderstel is om vir ons plaaslike gemeenskappe 

te bestaan. Die preeksketse hieronder is onder andere gebore uit ‘n diep oortuiging dat die plaaslike 

gemeente en gemeenskap die plek is waar ons saam moet reflekteer oor armoede en die ekonomie. 

Hierdie preeksketse is ook gebore uit ‘n oortuiging dat ons eie Bybelse bronne Christene moet vorm 

in hoe ons dink oor ekonomiese sake. Dit wat ons vandag as “ekonomiese sake” sou beskryf – 

armoede, die gebruik van geld, die verhouding tussen die armes en rykes – staan sentraal in die 

Bybel. Die erediens is waarskynlik nie die plek waar ekonomiese teorieë verduidelik gaan word nie, 

maar dit is ongetwyfeld die plek waar ons moet toelaat dat ons gevorm word deur ons ryk Bybelse 

tradisie se waardes van hoe ons leef in ‘n konteks van armoede en ongelykheid. 

Hierdie preeksketse is bewustelik bondig geskryf. Die doel was nie om vir predikante groot 

hoeveelhede leeswerk te gee nie, maar bloot om gedagtes aan die gang te sit oor hoe ons kan preek 

oor die bepaalde tekste. Die aard van die temas maak dat elke predikant in elke gemeente met groot 

sensitiwiteit sal moet dink oor hoe om hierdie temas in daardie spesifieke konteks neer te sit. 

Die preeksketse is hoofsaaklik die werk van prof. Eben Scheffler, tot onlangs voltyds verbonde aan 

Unisa. Eben het ‘n leeftyd se navorsing oor die Bybel se boodskap oor armoede gedoen, en daar is 

min mense beter gekwalifiseer om ons hierin te begelei. Gemeentes is ook welkom om vir Eben te 

kontak om ‘n preekgeleentheid waar te neem, of op ‘n ander wyse oor hierdie tema te praat 

(schefeh@gmail.com). 

Die preeksketse fokus op Lukas tekste uit die deel van Lukas wat gedurente Julie en Augustus 2019 

op die leesrooster gebruik word. Dis sou dus as ‘n reeks preke gedurende hierdie tyd gebruik kon 

word. Dit sou ook as agtergrond vir Bybelstudie in ‘n plaaslike gemeente gebruik kon word. Die 

preeksketse staan egter ook los van mekaar, en kan as ‘n enkele preek, in hierdie tyd, of ‘n ander 

gepaste tyd binne die ritme van die gemeente, gebruik word. 

Die belangrike is egter dat ons binne die kerk onsself verbind om vanuit ons Christelike oortuigings 

te dink en te leef in die ekonomiese konteks van ons tyd. 

Cobus van Wyngaard (voorsitter, taakspan ekonomie). 
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LUKAS 10:25-37 - DIE GELYKENIS VAN DIE BARMHARTIGE 

SAMARITAAN 
Lofsang: Op berge en in dale (voed vir kleinste wurmpie) 

Geloofsbelydenis: Matteus se saligsprekings as geloofsbelydenis van Jesus 

Voor die preek: Enige 

Slotsang: Ps 146, spesifiek verse 5 en 6. 

PREEK TEMA: GELDELIKE VERSORGING IN DIE GELYKENIS VAN DIE BARMHARTIGE 

SAMARITAAN (LUKAS 10:25-37) 

Inleiding 

Anekdote: uit eie lewe of andersinds. My ondervinding uit gesprek met ateïste wat geloof in die 

letterlike interpretasie van die Bybel onmoontlik vind is dat indien hierdie gelykenis  ter sprake kom 

daar gewoonlik geen beswaar is nie. Jesus en sy gelykenisse dwing respek af teenoor die prioriteit van 

kerklike dogmas.  Wel in uitsonderlike gevalle is daar kritiek teen hierdie gelykenis: waar mense glo in 

elkeen vir sigself en ongebreidelde kapitalisme (Nietsche). Die gelykenis lê aan die hart van wat dit 

beteken om ‘n volgeling van Jesus te wees. 

Algemene Eksegetiese opmerkings 

1) Die gelykenis het ‘n besondere plek in Lukas se verhaal. Dit is uniek aan Lukas en deel van 

die besondere klem wat hy op armoede (én ander vorme van lyding – hier aangerand 

wees) lê. 

2) Lukas het drie hoofdele: die Galilese bediening (1-9:50), die reis na Jerusalem (9:51-

19:27) en die gebeure in Jerusalem (19:28-24).  

3) Die tweede deel (reisberig), waar  Jesus deur Samaria reis, bevat 10 hoofstukke van sy 

lering. Die gelykenis is deel daarvan. 

4) Die gelykenis is ineengeweef in die berig oor die dubbele liefdesgebod (wat in Markus 

(Lukas se bron) in ‘n heel ander konteks voorkom(strydgesprekke). 

5) Die Samaritane was aardsvyande van die Jode – en andersom: hulle was beskou as 

“anderrassiges” (Lk 17), basters (2 Kron) en geen gemeenskap is met hulle gehou nie 

(Joh).  

Uitleg in Lukas se konteks 

1) Die gelykenis is ingeweef met die dubbele liefdesgebod. Belangrik is die Lukaanse 

weergawe van die vraag wat aan Jesus gevra word: Nie “wat is die grootste gebod” nie 

maar “wat moet ek doen om die ewige lewe te bekom”. Hier haal die wetsgeleerde die 

dubbele gebod van liefde tot God en die naaste aan (want dis reeds in die OT – Deut. 6 

en Lev. 19). Jesus sê doen dit en jy sal lewe. Klem dus nie op slegs geloof alleen nie maar 

die daad. 

2) Die wetsgeleerde vra: wie is die naaste, want dit kan letterlik opgeneem (vir hom) net 

slaan op mense uit ‘n eie bevolkingsgroep, in sy geval die Jode. 

3) Jesus antwoord meesterlik: dit sluit die aartsvyand in, die Samaritane. Die afstootlike 

Samaritaan word die hoofakteur in die verhaal: hy word die naaste, hy betoon 

barmhartigheid. Die objek word die subjek en alle spekulasie oor wie die naaste is word 

onmoontlik gemaak. Alle rassevooroordeel en haat tot die vyand word hier by die wortel 



 
5 

 

afgesny. Die gee aan die gelykenis ‘n meerdere betekenis: barmhartigheid met 

noodlydendes sowel as vyandsliefde. 

4) Belangrik in die gelykenis is die kritiek teen die godsdienstige leiers van die dag: Die 

priesters en Leviete: Die Leviete was van ‘n mindere rang en was as’t ware iets soos 

“hulpleraars” vir die priesters. As die priester sy wierookkannetjie swaai, kom die Leviet 

agterna en swaai sy kannetjie ook. As die priester voorsing, sing die Leviet agterna. So 

ook hier in die gelykenis: die priester loop verby (met sy teksie: jy mag nie aan lyk vat nie) 

en die Leviet loop dan ook na-apend verby. Jesus se kritiek teen die godsdienstige leiers 

van sy dag het sekerlik geen geringe rol gespeel in die feit dat hy uiteindelik gekruisig is 

nie. 

5) Belangrik is verder die barmhartigheid wat die daad vooraf gaan. Die griekse woord 

(splangnidsomai) dui op ‘n diepe gevoel (barmhartigheid, “compassion” uit die derms uit) 

wat die daad voorafgaan. Waar liefde nog n gevoel kan wees met eie belang, het studies 

oor  

6) barmhartigheid (compassion) is nie bloot jammergevoel is nie, dit loop per definisie op 

dade uit; meer nog dade vir mense buite die eie kring (soos byvoorbeeld jou kinders of 

volksgroep). 

7) Barmhartigheid loop in die gelykenis uit op praktiese en ekonomiese optrede. Die 

Samaritaan vat aan die moontlike lyk, hy versorg dit medies (wyn en olie). Hy gaan 

letterlik uit sy pad, laai die pasient op sy rydier (die idee van ‘n donkie kom uit 2 Kron). 

Hy loop dus self die moeilike pad (bestudeer maar die geografie) na die herberg in Jerigo. 

8) By die herberg (daar was toe nog geen hospitale nie) betaal hy allle koste (twee pennings 

= dubble dagloon). Hy gaan voort met sy dagtaak (besigheid) maar belowe om op die ou 

end alle koste te vereffen. Hy was dus welgesteld. 

Toe-eiening vir vandag 

1) Soos in die res van die evangelie spreek die gelykenis die relatief welgesteldes aan en 

poog om hulle tot weldade te inspireer. 

2) Armoede bestaan nie altyd in isolasie nie. Ander dimensies van lyding is ook geimpliseer: 

hier byvoorbeeld om aangerand te word, sosiale veragting, en vyandskap. 

3) Die gelykenis kommunikeer dat daar n korrelasie moet wees tussen besinning oor die 

woord en praktiese dade. Anders word dit ‘n geval van “Here, Here” sê “sonder om te 

doen wat ek sê”. Trouens die gelykenis kommunikeer dat die dade amper die belangrikste 

is. 

4) Toe Albert Schweitzer in Lambarene kom en by die plaaslike bevolking toestemming vra 

om ‘n hospitaal te bou, was die voorwaarde dat hy nie mag preek nie. Hy het toegestem. 

Na ‘n tyd vra die mense hom hoekom hy hierdie Smaritaanse werk doen. Hy antwoord 

toe dat hy nie vir hulle mag sê nie. Op die vraag hoekom nie was sy antwoord: “Dan sou 

ek preek.” 

5) Ernstige vraag: word die kerk nie some as irrelevant beskou omdat barmhartige dade nie 

voorop staan nie. Die verskil tussen “wat die Bybel sê” en Jesus sou doen 

6) Vraag aan die kerk en kerkleiers: waaroor besin ons by sinodes en vergaderings? Stap ons 

nie met ons debatte ook soos die priesters en Leviete by die behoeftiges verby nie? 

7) Dink oor waar ons onsself in die gelykenis inlees. Ons het die gewoonte om onsself te 

beskou as die een wat moet omgee vir “ander”, maar in Jesus se gesprek met die 

wetsgeleerde dwing hy die wetsgeleerde om om raak te sien dat die wat hy haat ‘n naaste 
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word. Kan die gelykenis ook ‘n lens word om raak te sien hoe daar vanuit onverwagse 

oorde omgegee word?  
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LUKAS 11:37-41 - REINHEID DEUR ALMOESGEWING 
Lofsang: O Heer my God, al die verse 

Geloofsbelydenis: Mk 16:14-16: Laat die kindertjies na my toe kom 

Voor die preek: Enige 

Slotsang: Lied 523, veral verse 3 en 4 

PREEK TEMA: REINHEID DEUR ALMOESGEWING (LK 11:37-41) 

Inleiding 

Die idee van geloof alleen (in Jesus en sy kruisdood vir ons) staan sentraal in die 

gereformeerde teologie wat baie op Paulus se denke (Ro 1:17-18) gegrond is. 

Baie mense vind godsdienstige sin in rituele: die doop(vierings), die hou van Sondag, die 

manier van bid. Alles gewoontes waardeur sin in die lewe ervaar word. Die gevaar bly 

egter dat ons hierdie rituele swaarder laat weeg as hoe ons ons lewens leef. 

In die gedeelte (voor enige interpretasie van die kruis en opstanding of ander dogma) kry ons 

by Lukas ‘n verassende ander perspektief. 

Algemene Eksegetiese opmerkings 

1) Die gedeelte beklee ‘n besondere plek in Lukas se verhaal. Dit kom ook in Matteus voor 

(Mt 23:25-28) maar Lukas se weergawe verskil ingrypend en weerspieël sy besondere 

“ekonomiese teologie”.  

2) Lukas het drie hoofdele: die Galilese bediening (1-9:50), die reis na Jerusalem (9:51-

19:27) en die gebeure in Jerusalem (19:28-24).  

3) Die tweede deel (reisberig), waar Jesus deur Samaria reis, bevat 10 hoofstukke van sy 

lering. Soos die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is hierdie deel van Lukas se 

reisberig. By Matteus vorm dit deel van ‘n groot (heftige) rede (Mt 23:13-28) teen die 

Fariseers en wetgeleerde wat Jesus in Jerusalem kort voor sy kruisiging uitgepreek het. 

4) Die gelykenis is by Lukas ineengeweef in Jesus se (korter) strydrede (11:37-54) teen die 

Fariseers en Wetgeleerdes. Dit verkry besondere klem omdat dit aan die begin van 

hierdie toespraak staan en ‘n ekonomiese kleur aan die toespraak verleen. 

Uitleg in Lukas se konteks. 

(1) Om Lukas se interpretasie van Jesus se kritiek teen “onsinnige rituele” na waarde te kan 

skat, veral die ekonomiese implikasies daarvan, is ‘n vergelyking met Matteus se 

weergawe baie insiggewend. Die twee gedeeltes word dus parallel beskou. (Dit kan 

tydens die erediens op ‘n skerm gewys word of op ‘n vooraf uitgedeelde blaadjie) 

 

Matteus 15:1-2; Matteus 23: Lukas 11:37-41 

(15:1-2) Daar kom toe Fariseërs 
en skrifgeleerdes vanaf 
Jerusalem na Jesus en sê: 
Waarom oortree u dissipels 
die oorlewering van die ou 
mense deurdat hulle nie 
hulle hande was as hulle 
brood eet nie. 

(37) En terwyl Jesus nog 
gepraat het, het ‘n Fariseër 
hom uitgenooi om by hom 
te kom eet. Hy het toe in sy 
huis ingegaan  by die tafel 
plek aangelê. (38) Die 
Fariseër was verwonder  
toe hy sien dat Jesus nie die 
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(23:25) Wee julle skrifgeleerdes 
en Fariseërs, geveinsdes, 
want julle maak die 
buitekant van die beker en 
die skottel skoon, maar 
binnekant wemel dit van 
roofsug en vuilhede. (26) 
Blinde Fariseër, reinig eers 
dit wat binne die beker en die 
skottel is, sodat took die 
buitekant daarvan skoon 
kan word … (28) So lyk julle 
wel buite vir die mense 
regverdig,  maar binne is 
julle vol geveinsdheid en 
onregverdigheid. 

voor die ete eers (hande) 
gewas het nie. (39) Maar 
die Here sê vir hom: Ja julle 
Fariseërs, julle reinig die 
buitekant van die beker en 
die borde, maar julle 
binnekant wemel van 
roofsug en boosheid. (40) 
Julle nie-denkendes, het hy 
wat die buitekant gemaak 
het nie ook die binnekant 
gemaak nie?   (41) Gee 
egter wat binnekant is as 
almoes, en kyk, alles is vir 
julle rein…..(42) … julle 
verwaarloos die reg en die 
liefde tot God. 

 

 

(2) By Lukas lewer Jesus sy kritiek terwyl hy by ‘n Fariseër eet. Alhoewel hulle sy opponente 

was het hy tog met hulle (vriendelike) kontak gehad (vgl. Lk 7). Nie so by Matteus of 

Markus nie. 

(3) Aanvanklik (soos in Mt en Mk 7 ook) polemiseer die gedeelte teen ‘n godsdiens wat staat 

maak op uiterlike rituele gebruike, terwyl die mens se binnekant onrein is (geveinsdheid, 

onregverdigheid, liefdeloosheid). 

(4) Lukas neem ‘n ekonomiese stap verder. In vers 41 interpreteeer hy die tradisie in terme 

van finsiële liefdadigheid. Die term “binnekant” laat hom dink aan dit wat in die binnekant 

van die beker en borde is (naamlik kos) en wat dus aan hongeriges gegee kan word. Vir 

hom is die gee van almoese die basis van godsdiens en moraliteit (nie rituele nie) want 

dit reinig die hele mens. Die onreinhede in die mens (onreg en liefdeloosheid) moet 

verander in regverdigheid en liefde want laasgenoemde impliseer sorg vir die brand- of 

bedelarmes. 

(5) Die term “almoes” is verwant aan die Griekse term “eleemosune”. Laasgenoemde bevat 

die woord eleeein wat barmhartig wees beteken. (vgl. Kurie eleeson – Here wees 

barmhartig). Almoes gee is dus ‘n barmhartigheidsdaad aan die brandarmes (die wat 

bedel, nie die wat relatief arm is nie). 

(6) Lukas kommunikeer iets unieks: as Griek is die Joodse idee van versoening van sondes 

deur offers of gebruike vir hom vreemd. ‘n Daad van barmhartigheid teenoor brandarmes 

kan dit ook bewerkstellig. 

Toe-eiening vir vandag 

(1) Hoe mens hierdie idee van Lukas vandag toepas hang saam met die konteks waarin ons 

leef. In Israel bv. is dit verbied om te bedel en almoese op straat te gee. In Duitsland en 

Engeland word daar ook gefrons omdat daar welvaartsisteme in plek is vir die 

brandarmes (“dole” of minimum toelae). 

(2) In Suid-Afrika bedel mense by robotte. Dit irriteer welgesteldes wat motors het, en 

allerhande redes word uitgedink om niks geld te gee nie. Volgens Lukas is om te gee die 

ware godsdiens wat jou sondes kan versoen en jou rein kan maak. 
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(3) Lukas (en Jesus) se siening daag die tradisionele reformatoriese siening van regverdiging 

deur die geloof (gemik teen Roomse werkheiligheid) uit. Daar is egter die eis van 

dankbaarheid omdat mens gered is (Heidelbergse Kategismus). Dit is interessant dat 

volgens die Rooms Katolieke teoloog Hans Küng, daar nie meer ‘n dispuut tussen 

Katolieke en Protestante hieroor bestaan nie. Die twee aspekte kan nie geskei word nie. 

Mens word deur geloof alleen geregverdig, maar daardie geloof impliseer outomaties 

dade van liefdadigheid. Die indikatief en imperatief (die ontvangs en moet gee) val saam. 

In Leipzig in 2017, by die 500-jarige viering van die hervorming, het Rooms Katolieke en 

Protestante dit weer eens saam bevestig. ‘n Suid-Afrikaanse afgevaardige het voorgestel 

dat regverdiging ook sosiale geregtigheid impliseer. Dit is so aanvaar deur Protestante en 

Katolieke. Mag die kerk oorspoel word deur God se genade en barmhartigheid wat haar 

haarself en haar lidmate bereid maak om te gee. 
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LUKAS 12:13-34 - EKONOMIESE BEPLANNING EN DEEL MET ARMES 
Lofsang: Ps 33, Totiusberyming, klem op vers 3 

Geloofsbelydenis: Ps 23 

Voor die preek: Enige. 

Slotsang: Lied 178. Dona nobis pacem 

TEMA: (GESONDE) EKONOMIESE BEPLANNING, HEBSUG EN DEEL MET DIE ARMES (Lukas 

12:13-34) 

Inleiding 

1) Daar word gesê dat die gaping tussen ryk en arm in Suid-Afrika die grootste in die wêreld 

is.  

2) Hoe mens hieroor dink en handel hang af van uit watter groep jy kom. Gaan jy vanaand 

honger slaap of gaan jy slaap met die bekommernis dat rowers dalk by jou gaan inbreek 

en die waardevolle goed wat jy met swoeg en sweet oor jare versamel het gaan steel? En 

jou dan sommer nog doodmaak ook om die getuienis uit te wis? Lukas (alhoewel hy 

bekend staan as die “evangelis vir die armes”) skryf vir laasgenoemde groep, die relatief 

welgesteldes. 

3) Hoe moet ‘n middelklas Christen, of volgeling van Jesus hieroor dink? Het Jesus vir ons 

enige voorskrifte hieroor nagelaat? Was die eerste eeuse Palestina waarin hy geleef het 

nie so verskillend van ons konteks vandag dat wat hy ookal gesê het (bv. salig is die armes, 

Lk 6) nie vir ons kan werk nie? Was geld en besittings vir hom nie net bloot Mammon, ‘n 

afgod wat jy nie naas God kan dien nie? 

4) Hoe moet ons beplan dat ons genoeg kan hê om ons kinders te laat leer, verantwoordelik 

te beplan vir ons oudag sodat ons nie dan op ander se nekke hoef te lê nie?  

5) Is ons bekommernis hieroor nie so pynlik dat ons uiterste stress ontwikkel wat ons siek, 

ongelukkig en depressief maak nie? 

6) Is die eise nie so groot en alles so duur dat ons waarlik nie genoeg geld oor het om  nog 

vir die armes ook te gee nie? Sit ons nie maar liewer die TV af as ons beelde van uiterste 

ellende sien nie?  

7) Ons kry op hierdie vrae merkwaardige insigte as ons Lukas 12:13-34 van nader bekyk. 

Algemene Eksegetiese opmerkings 

1) Lukas 12:13-34 beklee ‘n besondere plek in Lukas se verhaal. ‘n Groot deel van die 

gedeelte (verse 22-34) kom in Matteus se bergrede feitlik letterlik net so voor (Mt 6:). 

Hoe Lukas die stof rangskik wys dat hy verder oor Jesus se woorde besin het om die 

konteks van sy dag aan te spreek.  

2) Die evangelie is ongeveer tussen 80 en 90 nC geskryf, 50 tot sestig jaar na Jesus oor 

besittings gepraat het en daarna gekruisig is. ‘n Welgestelde middelklas het in Lukas se 

gemeenskap ontwikkel terwyl die evangelie steeds inslag onder die armes gevind het. Die 

gemeenskap is waarskynlik ook vervolg (vgl. Keiser Domitianus) wat konfiskering van 

eiendom (inderdaad sonder vergoeding) ingesluit het. Wat moes sy lesers (as jy kon lees 

was jy per definisie welgesteld) se houding teenoor besittings wees? 

3) Die hoofstuk vorm deel van die middelste deel van sy evangelie (die reis na Jerusalem, 

9:50-19:27) waar Jesus – so terwyl hy en sy dissipels reis – hulle baie goed leer deur 
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gelykennisse en andersins. Soms begin die gesprek (soos in 12:13) deur vrae wat mense 

op pad aan hom gevra het.  Die deel wat Lukas en Matteus deel (oor kommer), kom in 

Matteus as deel van die bergrede voor, tydens Jesus se Galilese bediening (Mt 6:19-21). 

Hierdie insig is opsigself belangrik: dit hou aan ons die Bybelse noodsaaklikheid voor dat 

ons Jesus se lering in ons eie kontingente kontekste moet toepas. 

4) In Lukas kombineer Lukas een van die gelykenisse wat net in Lukas voorkom (die Ryk 

Dwaas – ‘n korter vorm daarvan kom wel by die buitebybelse Thomasevangelie [nr 63]1 

voor) met die gedeelte oor die sorge van lewe – Lk 12:22-34). Hoe hy dit doen 

kommunikeer ‘n waardevolle insig in sy “ekonomiese teologie”. 

Uitleg in Lukas se konteks. 

1) Jesus weier om betrokke te raak by ‘n regsdispuut tussen twee broers oor geld. Waarom? 

Hy sê hy is geen skeidsregter of bemiddelaar nie. 

2) Onmiddelik dring Jesus tot die kern van die saak deur (vers 15). Die broer wat wil erf word 

gedryf deur hebsug. Lukas gee gewoonlik aan die begin van sy gelykenisse ‘n leidraad hoe 

hulle verstaan moet word: “Die les is dat mens se lewe nie bestaan in die oorvloed van sy 

besittings nie”. Die gelykenis van die Ryk Dwaas illustreer dit. Hy wou meer en meer hê 

sodat  hy selfgesentreerd kon terugsit en geniet (rus, eet, drink en vrolik wees). Volgens 

Jesus is so ‘n houding nie rykdom “in God” nie. Let wel nie gesonde finansiele beplanning 

as sodanig nie, maar die selfsugtige sorg vir die self (hebsug) word afgewys. Die 

sinloosheid daarvan word beklemtoon deur die feit dat die dood enige tyd kan intree. 

3) In verse 22-30 redeneer Jesus dat ‘n lewe gemotiveer deur hebsug onnodige pynlike 

kommer veroorsaak. ‘n Mens betaal ‘n prys hier en nou as hebsug of begeerte jou dryf 

en mens kan daarvan bevry word. 

4) Mens moet insien, nie dat versorging geen plek het nie (God weet immers wat ons nodig 

het vers 30), maar dat daar n ander eintlike doel in die lewe is. Soos so vele male motiveer 

hy sy argument deur waarnemings uit die natuur. God sorg vir die diere, voëls en plante. 

By implikasie vir die mens ook wat met sy verstand en arbeidsvermoë nog boonop 

hieraan kan werk. Dinge loop egter verkeerd as alles hierdeur bepaal word. As mens net 

meer en meer wil hê. ‘n Ongebreidelde kapitalistiese winsbejag. 

5) Watter lewensbeskouing bring dan die balans? Die kern van Jesus se verkondiging tydens 

sy lewe op aarde was die koninkryk van God. Hierdie koninkryk manifesteer veral 

wanneer God lyding verlig: wanneer kreupeles loop, siekes genees word en aan armes 

die evangelie verkondig word (Lk 7). Hierdie koninkryk wil Jesus vir sy volgelinge (klein 

kuddetjie, vers 32) gee. 

6) Lukas 12:33 sê (anders as die Mt weergawe) eksplisiet wat dit finansieël beteken. Mens 

moet besittings verkoop en aalmoese aan die armes gee. Grootskaalse 

armoedeverligting. Soveel as wat mens eerlik kan bekostig. Dan kry mens die ware skat 

                                                           
1 In 1945 het twee Egiptiese boere naby Nag-Hammadi 'n groot kruik in die grond ontdek, wat ons begrip van 
die vroeë Christendom besonder verruim het. Binne die kruik was 'n aantal kodekse met 'n verskeidenheid 
tekste vertaal in Kopties (die ou taal van Egipte) Dit het gewissel van tekste oor Egiptiese inwydings tot by 'n 
vertaling van 'n gedeelte van die filosoof Plato se Republiek. Die belangrikste vonds was egter 'n volledige teks 
van die sogenaamde Evangelie van Thomas, 'n evangelie wat volgens sommige, waarskynlik omstreeks die jaar 
40 alreeds in Jerusalem gesirkuleer het. Dit is waarskynlik die oudste optekening van Jesus se woorde. 
Thomas 63: "Jesus sê: 'Daar was eenmaal 'n ryk man, wat baie geld gehad het. Hy het by homself gedink: ‘Ek 
sal my geld belê, dan kan ek saai en oes en plant en my skure met graan vul. Daarna sal ek nooit weer gebrek 
hoef te ly nie’. So het hy in sy hart gedink, maar nog daardie nag is hy dood. Wie ore het moet luister'."  
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sonder bekommernis. Die hemelse geluk, wat nou al hier met die hart beleef word (vers 

34). 

 

Toe-eiening vir vandag 

1) Mens mag gesond beplan vir jou daaglikse en langtermyn behoeftes. Ons bid immers vir 

ons daaglikse brood. Maar die bede eis dat ons gekoöpteer word om te sorg dat alle 

mense daaglikse brood op die tafel het. Dat ons God se hande en voete word. Dat ons 

geen vyande het nie want ons vergewe ons naaste terwyl ons self om vergifnis vra. 

2) In die Suid-Afrikaanse situasie is die konflik tussen (arm) swarte Suid-Afrikaners en 

(relatief welgestelde) wit Suid-Afrikaners “alive and well”. Ons kwel ons ook oral 

voorkoming van korrupsie. En met reg. Hoe moet ons reageer? Jesus sê: Laat vaar jou 

kwellings waaraan jy in elk geval niks kan doen nie. Kyk verby jou eie begeertes. Leef 

liefdadigheid uit.  

3) Baie stemme het al uitgewys dat die NG Kerk ‘n sterk spiritualiteit ontwikkel het waar ons 

‘n streng ondersteid tussen geloofsake en sekulêre sake gemaak het. Dit was ‘n belangrike 

deel van hoe ons die ongeregtighede in die geskiedenis van ons land kon miskyk. Groot 

vraag: In watter mate is daar die afgelope 300 jaar deur die Europese koloniseerders in 

die kerk en politiek van Suid-Afrika werklik na Jesus se raad volgens Lukas 12 geluister? Is 

godsdiens nie meestal as ‘n geestelike saak beskou wat niks te sê het vir die beestelike 

van die ekonomie nie? Hoekom dink die (swart) arm deel van die bevolking dat hulle 

besteel, beroof en uitgebuit is? Wat kan die NG kerk doen om hierdie persepsies om te 

keer? Wil die NG kerk dit omkeer in die praktyk? Wil ons persoonlik dit in ons eie lewe 

omkeer? Is die Jesus boodskap vir ons mooi en soet, maar ontstellend as ons met die 

implikasies daarvan gekonfronteer word? Besing ons sy voor liedjies terwyl ons hom 

steeds met ons hebsug en selfsug kruisig? 
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LUKAS 14:1-24 – FEESMAALTYE MET ARMES 
Lofsang: Ps 8 (Totiusberyming), enige verse 

Geloofsbelydenis: Romeine 8:34-39 

Voor die preek: Enige 

Slotsang: Lied 568:1-3 

TEMA: OP PERSOONLIKE VLAK: FEESMAALTYE (PARTYTJIES) MET DIE ARMES EN LYDENDES 

(LUKAS 14:1-24) 

Inleiding 

Volgens John Meier was die historiese Jesus ‘n “party animal”. Apartheid het gemaak dat 

middelklas wit en arm swart Suid-Afrikaners op sulke aparte eilande leef dat hulle weinig 

kontak met mekaar het. Miskien wel in ‘n baas-kneg verhouding maar weinig op 

persoonlike vlak. So ‘n situasie voed dan vooroordele tussen groepe en hits konflik aan. 

Die maaltydsgelykenisse in Lukas 14:1-24 maak ‘n wesenlike appél op ons in hierdie 

verband. 

Algemene eksegetiese opmerkings 

 

1) Die Lukas evangelie is ongeveer tussen 80 en 90 nC geskryf, 50 tot 60 jaar na Jesus oor 

besittings gepraat het en daarna gekruisig is. ‘n Welgestelde middelklas het in Lukas se 

gemeenskap ontwikkel terwyl die evangelie steeds inslag onder die armes gevind het. Die 

gemeenskap is waarskynlik ook vervolg (later ook onder Keiser Domitianus) wat 

konfiskering van eiendom (inderdaad sonder vergoeding) ingesluit het. Soos in enige 

welgestelde gemeenskap is daar partytjies gehou en die armes en siekes en gebreklikes 

is hiervan uitgesluit. Lukas berig van ‘n Jesus wat hom by die minder bevooregte klas 

geskaar het. 

2) Die hoofstuk vorm deel van die middelste deel van sy evangelie (die reis na Jerusalem, 

9:50-19:27) waar Jesus – so terwyl hy en sy dissipels reis – hulle baie goed leer deur 

gelykennisse en andersins. Soms begin die gesprek (soos in 12:13) deur vrae wat mense 

op pad aan hom gevra het.  Hier speel alles in die huis van ‘n Fariseërleier af wat hom vir 

ete genooi het. 

3) In Lukas kombineer ‘n genesing (die man met watersug, 14:16), ‘n dubbelgelykenis waarin 

hy genooides (vers 7-11) aanspreek sowel as welgestelde mense wat nooi (gashere,  verse 

12 -14) en die gelykenis van die groot maaltyd (Lk 14:15-24) wat ook in Matteus 22:1-14 

in ‘n gewysigde vorm voorkom met ‘n ander klemlegging as Lukas. Thomas 64 bevat ‘n 

korter vorm van die Lukasweergawe. Met hierdie gebeure in die Fariseër se huis word die 

besondere klem wat Jesus lê sigbaar. 

Uitleg in Lukas se konteks 

1) In die Lukasevangelie het Jesus nie probleme gehad om met sy “vyande” (die Fariseërs) 

te eet nie. Hy het egter ook saam met tollenaars en sondaars geëet en daarmee het die 

Fariseërs en tollenaars wel probleme gehad. 

2) Jesus eet by die Fariseer, maar onmiddelik daag hy hulle uit met die genesing van die man 

met watersug op die sabbat. Hy wys daarmee sy meegevoel (wat tot die daad oorgaan) 
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al oortree hy daarmee ‘n Joodse voorskrif. Hierdie genesing wys dat dit gaan vir Jesus nie 

net om armoede alleen nie, maar oor dit wat baie keer daarmee gepaardgaan: siekte en 

gebreklikheid, of enige ander vorm van lyding. En om dit aan te spreek is belangriker as 

die wet. 

3) Daarna vat hy die genooides en die gasheer direk aan. 

4) In Lk 14:7-11 adresseer hy die genooides. Hulle moenie die voorste plekke kies nie, maar 

nedrig wees en die geringste plekke kies. Lk 14:11 (die wat hulleself verneder sal verhoog 

word) is belangrik vir Lukas en word herhaal in 18:14 (Fariseër en tollenaar). Gesien in die 

lig van Lukas se “ekonomiese” teologie, word hier ‘n belangrike insig gekommunikeer: ‘n 

teologie vir die armes, wat kies vir die nederiges, moet self ook nederig wees.  

5) In Lk 14:12-14 word die Farisese gasheer (en alle gashere) aangespreek. Hulle moenie net 

vriende en familie nooi en diegene wat hulle kan beindruk nie (vgl Lk 6:32). 

Laasgenoemde is geen prestasie nie. Almal doen dit. Die armes, verminktes, gebreklikes 

en lammes moet genooi word. Jesus se siening verteenwoordig ‘n ommekeer van 

gangbare waardes, so radikaal is dit. Die kriterium is: iemand moet jou nie kan 

terugbetaal nie. Dit polemiseer teen ‘n gee en neem teologie. Selfsugtige en selfs subtiel 

egosentriese finansiele motiewe word drasties gekritiseer. Mense dink gee en neem sal 

hulle gelukkig maak. Jesus sê om te gee sonder om terug te verwag sal jou werklik 

gelukkig maak. Amper soos vroeë Christenmartelare wat God gedank het omdat hulle 

waardig geag is om vervolg te kan word ter wille van sy naam. 

6) Beindruk deur hierdie woorde van Jesus sê een van die gaste dat hulle wat brood kan eet 

in die koninkryk gelukkig is. Dit gee aanleiding tot Jesus se vertelling van die gelykenis van 

die groot maaltyd. Die verskonings wat mense het om nie na die feesmaal te kom nie 

(nogal ekonomies van aard: grond koop, besigheid, trou) verhoed nie die huisheer nie om 

sy huis vol te maak nie. Met presies dieselfde woorde as vers 13 word nou weer 

beklemtoon: die gestremdes en armes moet genooi word. Die volgeling van Jesus moet 

gemeenskappe oor klasse en groep heen vorm. Ook die siekes en gestremdes kan nie 

terugbetaal nie: dit wys op die korrelasie tussen armoede en hierdie ander vorme van 

lyding.  

Toe-eiening vir vandag 

1) Deur die eeue heen is die gelykenis (veral in die weste waar mense genoeg gehad het om 

te eet) allegories geinterpreteer. Die mense met verskonings herinner aan Israel en die 

Jode wat nee sê vir die feesmaal; die verminktes en kreupeles herinner aan die 

heidendom wat deur sending gedwing word om in te kom (in ‘n vertikalistiese teologie 

wat slegs gaan om die redding van die individuele siel). Die aardse Jesus se materiele, 

sosiale perspektief moet egter nie geignoreer word nie. Inteendeel, dit moet ontgin word. 

2) In my prille jeug is ek geleer dat ons nie met swartmense (wat ons mindere is) moet meng 

op sosiale vlak nie. Die was een van die diepliggende redes vir apartheid: hulle sou apart 

van ons bly en dan was sosiale kontak onnodig. Dit was ‘n wêreld van “blankes” alleen 

banke in parke en van “blanke” strande. Hier en daar ‘n “internasionale hotel” waar 

hierdie grense oorskrei is. Soms is na diegene wat wel saam het swart bediendes tee 

gedrink het verwys as “liberalistiese” Engelse. 

3) Apartheid is amptelik afgeskaf, maar ons vind dit steeds moeilik om oor sosiale grense 

heen te beweeg. Ons hou maar partytjies onder mekaar want dis vir ons lekker.  

Kerkhereniging bly vir ons ‘n moelike saak, selfs al sou ons in beginsel saamstem dat dit 

die regte ding is om te doen. 
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4) Ek was vroeër vanjaar in ‘n opstandingsdiens. Die kerk was stampvol en die gehoor was 

lelieblank. Ook geen armes of gebreklikes nie. Die teologie was soos die gesang sê: Jesus 

het opgestaan uit die graf en ek sal dus ook opstaan. Geen woord oor wat die implikasie 

van opstanding vir die samelewing en vir sosiale geregtigheid nie. Op opstandingsondag 

kruisig ons Jesus weer. Bornkamm praat in sy Jesusboek van Jesus se nimmereindigende 

lyding. Wesenlik, volgens hom, van die opstandingsgeloof is dat Jesus van Nasaret en sy 

verkondiging in die geloof van die kerk ingaan. As Jesus se omgee vir armes en siekes nie 

deel is van die opstandingsgeloof nie is dit leeg, is daar geen opstandingsgeloof nie. 

Ghandi het gesê dat hy nie glo Jesus het opgestaan nie, maar hy sien ook nie juis in 

Christene se lewens dat hy wel het nie. Dalk was hy onbilllik, maar was hy? Jeremias wys 

daarop dat Jesus juis sy verhoogde status verkry het as gevolg van sy boodskap vir armes 

en onderdruktes en die veragte klasse van die samelewing. Die apostels se geloof in die 

opstanding beteken dat die dood nie Jesus se radikale boodskap tot niet kon maak nie. 
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LUKAS 15 - DIE VERLORE SEUN 
Lofsang: Ps 48:1,4-5 

Geloofsbelydenis: Lukas se saligsprekings: Lk 6:20-23. 

Voor die preek: Enige 

Slotsang: Lied 571:1,3 

 

TEMA: DEUR HONGER GEDRYF TOT BEKERING: DIE VERLORE SEUN (LK 15) 

Inleiding 

Godsdiens kan of die beste ding in die wêreld wees of die slegste ding. Dit kan mense verdruk of bevry. 

Mense laat vrede maak of in God se naam ander laat dood maak. Dit kan geld dien of deur geld dien. 

Dit kan vooroordeel aanwakker of genade bewerkstellig. Mens kan vir jou vyande bid of teen hulle bid 

(soos by Bloedrivier). Dit laat op “sondaars” neersien of omhels hulle. Die gelykenis van die verlore 

seun (slegs by Lukas) is sekerlik (soos die barmhartige Samartaan) een van die bekendstes. Dit ontbloot 

hierdie dubbele karakter van godsdiens. En hierin speel ekonomie geen geringe rol nie.  

Algemene eksegetiese opmerkings 

1) Ons moet steeds Lukas se konteks onthou. Tussen 80 en 90 nC geskryf vir ‘n welgestelde 

middelklas met uitereste bedelarmoede in hulle midde (Lasarus). ‘n Stryd om oorlewing. 

‘n Vervolgde getraumatiseerde gemeenskap wat vervolging beleef het. Die wederkoms 

wat nie plaasvind nie. Kerkleiers wat materialisties word (Lk 12). Kinders wat in konflik 

met hulle ouers gekom het en selfsugtiglik hulle erfporsies opgeeis het ter wille van ‘n 

hier en nou materialistiese bestaan. 

2) Die hoofstuk vorm ook deel van die middelste deel van sy evangelie (die reis na 

Jerusalem, 9:50-19:27) waar Jesus hulle baie goed leer deur gelykennisse en andersins. 

Soms begin die gesprek (soos in 12:13) deur vrae wat mense op pad aan hom gevra het.  

Hier is die konteks Fariseers en skrifgelleerdes wat kla oor Jesus saam met tollenaars en 

sondaars eet en hulle onderrig. 

3) Lukas 15 word ook die Lukaanse apologie genoem omdat Jesus hom met drie gelykenisse 

teen die beskuldigings verweer (verlore skaap, verlore penning en verlore seun). Jesus 

kommunikeer dat hulle nie ongelukkig met hulle sy optrede moet wees nie, maar 

verheug. Hoe kom hy daarby uit? Ons beperk ons slegs na die gelykenis wat oor die mens 

handel, naamlik die verlore seun. 

4) Alhoewel die gelykenis die vreugde van die “engele van God’ noem oor die vreugde van 

een “verlore skaap” se bekering, is ‘n kykie na die rol wat die ekonomie in die gelykenis 

speel van besondere belang, en situeer dit die gelykenis nie in ‘n abstrakte spirituele 

leefwêreld nie, maar die alledaagse werklikheid van die hier en nou, van ekonomiese 

stryd om oorlewing en die kompleksiteit van vader kind verhoudinge. 

Uitleg in Lukas se konteks 

1) Die gelykenis is oorbekend. Die fokus val hier op ekonomiese aspekte en wat dit moontlik 

bydra tot die boodskap van die gelykenis. 

2) Soos in 12:13 gaan dit hier om iemand wat om selfsugtige redes sy erfporsie eis. Die Vader 

het alle reg om te weier maar laat sy seun begaan. Nie omdat hy nie vir hom omgee nie 
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(die einde wys dit) maar moontllik omdat hy weet as dit by geld kom moet mens maar uit 

ondervinding leer. Dalk het hy voorsien die seun sal terugkom.  

3) Met sy geld leef die seun losbandig en verkwis al sy geld. Dit illustreer die gevaar van geld: 

mens kan ‘n kortstondige “lekker lewe” daarmee koop. 

4) Die seun bring alles deur en het niks. Boonop kom daar ‘n hongersnood. Hy word 

brandarm. Die term ptochos (= brandarm, 10 x in Lukas) word nie gebruik nie maar die 

saak is daar. 

5) Die seun gaan nie dadelik terug na sy vader nie maar probeer (as Jood) by ‘n heiden werk. 

Hy moet varke oppas en wens om hulle kos tee eet. Dis ‘n uiterste vernedering vir ‘n Jood. 

6) Geldelike nood en honger dryf hom tot inkering. Hy is bereid om te bely. 

7) Die vader se aanvaarding onderbreek sy belydenis. Die vader bevraagteken nie sy 

geldelike en materiele motiewe nie. Hy aanvaar hom nie net nie maar slag die gemeste 

kalf (‘n duur item). 

8) Die vader se houding word gekontrasteer met die van die Fariseërs en skrifgeleerdes 

waarvan die grommende oudste seun die teenbeeld is. Die oudste seun soek ‘n gee en 

neem vorm van geregtigheid, terwyl die vader (en die gelykenis) ‘n genade propageer wat 

bloot wetlike geregtigheid oorskrei. 

Toe-eiening 

1) Veral in ons Suid-Afrikaanse konteks is daar soms ‘n kyk na armoede (veral deur die wat 

sukses het) om armoede aan die armes self toe te skryf. Soms word tekste uit die boek 

Spreuke ook gebruik (gaan na die mier jou luiaard). 

2) Die gelykenis kommunikeer dat selfs al het die arme sy armoede net aan hom self te wyte 

en al sou honger hom tot bekering dryf, oorkom die vader se genade sy skuld en word hy 

aanvaar en gevoed. 

3) Die gelykenis polemiseer daardeur teen menige geykte sienings oor armoede deur rykes. 

‘n Uiterse radikale perspektief. 

4) Godsdiens kan goed of sleg wees. Veroordelende godsdiens is volgens Jesus sleg. ‘n 

Godsdiens wat onvoorwaardelik aanvaar, genadig is en vreugde bewerkstellig is goed. 
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LUKAS 16 - DIE POSITIEWE GEBRUIK VAN GELD 
Lofsang: Lied 188:1-3 

Geloofsbelydenis: Van Jesus: Mt 11:25-30 

Voor die preek: Enige 

Slotsang: Lied 284, al die verse. 

TEMA: DIE VERWERPING VAN MAMMONAANBIDDING EN DIE POSITIEWE GEBRUIK VAN 

GELD (LK 16)  

Inleiding 

Deurdat Jesus gesê het mens kan nie God en Mammon dien nie het sommiges die indruk dat geld net 

sleg is. As mens by iemand net ‘n finansiele motief kan bespeur is sy of haar optrede verdag. Is die 

ideaal dan dat almal arm moet word, en sodoende gelyk, en dan ook salig soos die saligspreking sê? 

Lukas besin in Lk 16 oor die positiewe gebruik van geld en ‘n verantwoordelike verhouding tot 

besittings. 

Algemene eksegetiese opmerkings 

1) Ons moet steeds Lukas se konteks onthou. Tussen 80 en 90 nC geskryf vir ‘n welgestelde 

middelklas met uitereste ekstreme armoede in hulle midde (Lasarus). ‘n Stryd om 

oorlewing. ‘n Vervolgde getraumatiseerde gemeenskap wat vervolging beleef het. Die 

wederkoms wat nie plaasvind nie. Kerkleiers wat materialisties word (Lk 12). Rykes wat 

fees vier en sukkel om met die bedelaars (Lasarusse) te deel. 

2) Die hoofstuk vorm ook deel van die middelste deel van sy evangelie (die reis na 

Jerusalem, 9:50-19:27) waar Jesus sy volgelinnge baie goed leer deur gelykennisse en 

andersins. Jesus praat hier met sy dissipels (16:1), vertel gelykenisse om nie net sy 

filosofie oor geld oor te dra nie, maar ook tot doen aan te spoor. 

3) Lukas 16 kombineer die gelykenis van die slim bestuurder en die ryk man en Lasarus. Dit 

moet saamgelees word en kommunikeer Jesus se siening oor die ‘korrekte’ verhouding  

tot die ekonomie. 

Uitleg in Lukas se konteks 

1) Lukas 16 skop af met die gelykenis van die slim bestuurder waarin die bestuurder se 

(oneerlike) gedrag om skuld af te skryf met die oog op toekomstige voordeel geprys word. 

In vers 13 word Jesus se klassieke woorde wel oorgelewer: mens kan nie God en 

Mammon dien nie. Maar dit beteken volgens Lukas nie dat geld die wortel van alle kwaad 

is nie.  

2) Die gelykenis illustreer die positiewe aanwending van geld. Deurdat mens met geld 

mense se armoede verlig maak jy vriende met die onregverdige Mammon. Soos die slim 

bestuurder. 

3) Die geldgierige Fariseers mor oor Jesus se woorde en vers 14 handel oor die voortgaande 

geldigheid van die wet (egskeiding word as voorbeeld gebruik). Jesus wil egter die 

geldigheid van die wet teenoor die Fariseërs beklemtoon, want dit gaan ‘n rol speel in die 

gelykenis wat volg. 

4) Deur die kragtige gelykenis van die Ryk man en Lasarus motiveer Jesus sy hoorders tot 

barmhartige optrede teen Lasarus figure. Dit is so ernstig dat negatiewe versterking 
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gebruik word: Die helse vuur wag as mens dit nie sou doen nie. Die arm Lasarus is in die 

hemel en salig, maar wee (soos in Lk 6 se wee uitspraak) wag op die ryk man in die helse 

vuur. 

5) Belangrik is hier die rol van die Mosaiese wet. Deuteronomium 15 roep op tot omgee vir 

die arme in jou poorte. In die hiernamaals is dit te laat. Daar sal geen motivering van die 

ander kant kom nie. Mense weet alles wat hulle moet weet (meegedeel deur die wet): 

hulp aan die ekstreme armes hier en nou. Rykdom is slegs aanvaarbaar  op voorwaarde 

dat dit in belang van liefdadigheid aangewend word. 

Toe-eiening 

1) As mens Suid-Afrika se ekonomie wil verstaan in terme van Lukas 16, is die boodskap 

duidelik. Daar is baie rykes wat baie ryk is met nog meer Lasarusse in ons poorte. 

Welgesteldes is baie besorg dat hulle hulle welvaart gaan verloor.  

2) Die gelykenisse roep welgesteldes op om hulle rykdom, terwyl hulle kan, te deel. 

3) In vergelyking met die res van Suid Afrika bly die NG kerk is ‘n organisasie wat uit mense 

bestaan wat relatief baie geld het. In watter mate is die kerk bereid om radikaal te deel? 

Is die gebrek aan vereniging met die VGK nie dalk te wyte aan die ekonomiese opoffering 

wat dit impliseer nie? Gelyke salarisse? 

4) Is NG gemeentes bereid om ook ons finansieële bates te deel met armes gemeentes? 

Gemeentes bestaande uit armes en gemeentes vir die armes? Hou God nie dalk sy hande 

voor sy oë as ons Sondae in ons lelieblank eredienste lofsange sing en hartstogtelik bid 

nie, terwyl ons nie wil leer om goed te doen, die reg te soek, die verdrukker te beteul en 

reg te doen aan die wees en die weduwee nie? (Jesaja 1) 

5) Is ons bereid om ons sekuriteit te verloor, voordat ons dit kan terug kry? 

6) Is ons kerk “die Here s’n” (wat kuriake  beteken) of is dit in ons diepste gemoed maar ons 

s’n? 

 


