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Skrifgedeelte: Lukas 9:57-62 

Tema: Dink voor jy volg! 

Die situasie in die GKSA is van só `n aard dat ons op hierdie oomblik besig is om te skuur en te skaaf 

aan `n Omkeerstrategie.  In ons eie gemeente het ons ook al gesê dat dinge nie kan aangaan soos dit 

op die stadium doen nie en dat ons werklik ingrypende skuiwe gaan moet maak as ons werklik `n 

gemeente wil wees wat tot die eer van God lewe.  Die vraag wat ons egter dikwels vergeet om te vra 

is hoekom ons in hierdie situasie beland het.  Wat het veroorsaak dat ons as gemeente en 

kerkverband is waar ons vandag is? 

Ons kry `n belangrike rigtingwyser in hierdie gedeelte waarna ons geluister het: ons dink nie voor ons 

volg nie!  Anders gestel: Ons maak dit, menslik gesproke, té maklik om `n Christen te wees. Ons sê 

dat iemand net moet bely dat ons verlossing alleen in Jesus Christus is, maar ons vra nie wat dit 

beteken om te bely nie. 

In Lukas 9:57-62 leer ons iets besonders oor wat dit beteken om `n dissipel van te wees.  `n Dissipel 

en `n christen is een en dieselfde.  Ons kry net ongehoorsame en gehoorsame dissipels of gelowiges. 

In hierdie gedeelte leer ons wat dit beteken om `n gehoorsame dissipel te wees.  Ons hoor van drie 

mense wat op `n manier vir Jesus wil of moet volg en by elkeen van hulle leer ons iets van wat dit 

beteken om te bely dat Jesus die Christus is.  By elkeen van hulle leer ons iets oor selfverloëning, om 

jou kruis op te neem en om Christus te volg. 

Die eerste man kom en sê dat hy vir Jesus sal volg waarookal Jesus gaan.  Matteus 8:19 leer ons dat 

hierdie `n skrifgeleerde was.  Dit was iemand wat aansien in die Joodse samelewing gehad het.  Hy 

was iemand wat daaraan gewoond was om met respek behandel te word,om die beste te kry, om `n 

gemaklike lewe te hê sonder enige teenstand en vervolging van ander mense.  Hy het nie vervolging 

geken nie en wat hy gesê het, was wet.  Almal het dit as waar en reg aanvaar. 

En dan kom hierdie man en hy sê dat hy Jesus sal volg waar Hy ook al gaan.  Almal van ons ken Jesus 

se antwoord:  “Jakkalse het gate en voëls het neste maar die Seun van die mens, Jesus Christus, het 

nie eens `n rusplek vir sy kop nie.”  Hiermee sê Jesus nie vir die skrifgeleerde om Hom nie te volg nie, 

maar dat hierdie skrifgeleerde `n berekende besluit moet neem wanneer hy Jesus wil volg.  Die “waar 

U ook al gaan” van die skrifgeleerde se antwoord, hou in dat Jesus die pad van die kruis gaan moet 

stap.  Dit hou in dat Hy deur sy eie mense gehaat en verstoot gaan word.  Is hierdie skrifgeleerde 

gereed om dit saam met Hom deur te maak? 

Die tweede man word deur Jesus Christus self geroep.  Wanneer Jesus hom roep, stem hy in (hoe 

dan anders?), maar vra dat hy eers sy pa kan gaan begrawe.  Dan kom hierdie antwoord van Jesus 

wat baie mense dikwels skok: “Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die 

koninkryk van God.”  Ons hoor dikwels hoe predikante hierdie gedeelte meer aanvaarbaar probeer 

maak deur te praat van geestelike dooies.  Dan begin ons egter iets in die gedeelte inlees wat daar 

nie staan nie!  Christus praat hier van iemand wat letterlik dood is. 

Die gebruik van die tyd was dat `n seun sy pa en sy ma moes begrawe.  Hierdie begrafnis het 

gewoonlik die dag waarop die persoon gesterf het of die dag net daarna plaasgevind.  Hierdie man se 

pa was dus heel moontlik nog nie dood nie, maar baie naby aan afsterwe.  Of, wat ook kon gebeur 

het, is dat hierdie gebeure afgespeel het net nadat die seun se pa gesterf het, want `n jaar na die 
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afsterwe sou die seun weer `n tipe begrafnis moes hou.  Met hierdie tweede begrafnis is die bene 

van sy oorlede pa bymekaar gemaak en in `n beenboks in die familiegraf gebêre, sodat nog iemand in 

hierdie graf begrawe kon word. 

Wat hierdie dissipel dus vra is tot soveel as `n jaar se uitstel voordat hy Jesus kan volg.  Maar ook vir 

Hom sê Jesus nie “Nee” nie.  Hierdie antwoord van Jesus was daarop gemik dat die persoon sal besef 

dat om Jesus te volg, sal inhou dat jou hele lewe rondom die koninkryk van God draai. So, ook in die 

begrafnis wat hierdie man moes afhandel, moes hy die koninkryk van God verkondig, want dit is juis 

deurdat hy die koninkryk van God verkondig, wat hy vir Jesus volg. 

Die laaste persoon kom na Jesus toe en sê dat hy vir Jesus sal volg, soos die eerste persoon.  Maar 

soos die tweede persoon, vra hy eers uitstel om iets te gaan doen.  Hy moet sy huismense gaan 

groet.  En dan gebruik Jesus `n baie bekende verhaal as `n voorbeeld vir hoe Jesus gevolg moet word.  

Hy gebruik die roeping van Elisa as Elia se dissipel as voorbeeld.  Toe Elia vir Elisa geroep het om hom 

as dissipel te volg, was Elisa besig om te ploeg.  Elisa het ingestem, maar gevra dat hy eers sy ouers 

kan gaan groet en Elia het hierdie versoek toegestaan. 

Nou roep Christus hierdie man om hom te volg, maar ook hierdie man wil eers sy huismense gaan 

groet.  Jesus antwoord ook hierdie man deur hom te wys na die koninkryk van God.  In Elia se tyd was 

die heerskappy en die koninkryk van God op `n radikale manier bekend gemaak.  Elia staan immers 

bekend as `n radikale profeet!  Maar selfs hierdie radikale profeet van die Ou Testament is nie eens 

`n vergelyking met die radikale manier waarop Jesus die koninkryk van God bekend maak nie! 

Hierdie persoon het ook nie gedink oor wat dit beteken om Jesus Christus werklik te volg nie en ook 

vir hom was die koninkryk van God iets wat nog moes aanbreek.  Dit was iets wat vêr in die toekoms 

gelê het. Hy wou Jesus bely, sonder om Hom te volg deur die koninkryk te leef. Hy moes homself 

verloën deur die koninkryk van God eerste te soek en dit radikaal uit te leef en nie eers allerhande 

kleiner goedjies af te handel nie. 

Maar waarom kan Jesus hierdie radikale eise stel?  Om dit só eenvoudig te stel:  Wie of wat gee Hom 

die reg om op hierdie radikale manier ons lewens op te eis? Want dit is wat Hy doen!  As jy Hom wil 

volg, vra Hy nie vir jou `n uur van jou dag of `n Sondag nie.  Hy eis jou hele lewe – jy moet jouself 

verloën, jou kruis opneem en Hom volg.  Hoekom kan en mag Hy dit van ons vra? 

Die antwoord lê vroeër in Lukas 9. Vanaf Lukas 9:28-36 hoor ons van die verheerliking op die berg.  

Dit is hier waar ons hoor dat Moses en Elia, die twee grootste persone in die Ou Testament, met 

Jesus praat oor die werk wat Hy in Jerusalem sou voltooi.  Johannes, Jakobus en Petrus is daar saam 

met Jesus en wanneer Moses en Elia verskyn, sê Petrus dat hulle drie huise moet bou – een vir Jesus, 

een vir Moses en een van Elia.  Hulle kan hier hulle eie koninkrykie oprig en in vrede bly. 

En dan kom God self aan die woord.  Trouens, Hy val Petrus in die rede terwyl hy praat en sê dan vir 

die dissipels: “Dit is my Seun wat Ek uitverkies het.  Luister na Hom.”  Jesus is die Seun van God en as 

die Seun van God het Hy algehele gesag en moet die mense wat Hom volg, na Hom luister.  As jy vir 

Jesus wil volg, moet jy na Hom luister en jy moet na Hom luister, nie hieroor of daaroor nie, maar 

omdat God self Hom aangestel het as Koning. 

So, dink voor jy net eenvoudig sê dat jy `n christen of `n dissipel van die Here is.  Dit vra van jou dat jy 

jouself letterlik sal verloën, jou kruis sal opneem en Christus sal volg, omdat Hy radikaal op jou hele 
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lewe beslag lê.  Jy lewe dan nie meer vir jouself nie, maar vir Jesus Christus en sy Koninkryk!  Is jy 

gereed om te volg? 

Amen 


