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21. Jesus se verdere onderrig 
Lukas 11: 37 tot Lukas 14: 35

Alleen God moet gedien word
Daar is net een God.  Hom alleen moet ons gehoorsaam en aanbid.  Hierdie 
hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:

Rykdom is alleen in die Here te vinde en nie in aardse skatte nie.

Die Here roep ons om ons te bekeer van ons sonde. 

Ons moet gehoorsaam wees aan die Here se roeping. 

Die maaltyd by die Fariseër

wetgeleerdes.

denke sondig is.  Hulle was die buitekant van die beker maar laat dit binne 

tuin, maar terselfdertyd is hulle onregverdig teenoor ander mense.  Liefde tot 
God het hulle nie.  In die sinagoge sit hulle op die voorste plekke en op die 
markte staan hulle spesiaal daar waar almal hulle eerbiedig kan groet. Hulle 

Die wetgeleerdes voel beledig deur Jesus se uitsprake. Jesus spreek hulle 

Hulle is net so erg soos hulle vaders wat die profete doodgemaak het.  Hulle 
is saam met hulle vaders skuldig aan die bloed van die profete van God 
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en sal ook rekenskap daarvan moet gee.171 Hulle is ook die mense wat, as 
geleerdes, die volk moet leer om die wet van God reg te verstaan, maar hulle 
begryp nie die bedoeling van die wet nie en verhinder boonop die mense wat 

aan Hom strikvrae te vra, sodat hulle iets kan kry om Hom van te beskuldig.

Die mense drom nou in duisendtalle om Jesus saam om te hoor wat Hy 
hulle wil leer. Terwyl almal kan hoor, waarsku Jesus die dissipels teen die 

Jesus maskers sal dra wat hulle ware innerlike bedek.  Dit sal alles niks help 
nie, omdat alles wat verborge is, eenmaal ontbloot sal word.172

Die gelykenis van die ryk dwaas

praat om die erfenis met hom te deel.  Die gierige man het gesien dat Jesus 
groot mag oor mense het en dink dat Jesus sy mag kan gebruik om hom te 
bevoordeel.

Verontwaardig wys Jesus hierdie versoek van die hand want Hy het nie 
gekom om as regter op te tree in allerlei geskille nie; daar is tog Joodse 

net homself uit die erfenis wil verryk. Hierdie gebeurtenis maak dit duidelik 
dat al Jesus se volgelinge ook in hierdie strik kan trap, daarom waarsku Hy 
hulle almal om versigtig te wees vir gierigheid.  Jesus meet nie die waarde 

verduidelik, vertel Hy die gelykenis van die ryk dwaas.

171  Op. 16: 5 en 6
en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; want 
hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle 
bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien.

172  Kol. 1: 26 en 27 naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge  
was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend  
maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder 
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selfde nag is hy oorlede en het hy alles wat hy bymekaargemaak het net so 
agtergelaat. Dit is die uiteinde van almal wat aardse skatte vergader en nie 
hemelse skatte nie.

Die Here waarsku die mense om nie bekommerd te wees oor die tydelike 

sodat die mense ook kan leer om al hulle sorge in volle vertroue op God te 
werp.  In ons hele lewe moet ons maar alleen op Hom vertrou.173

Die noodsaak tot bekering
Waar Jesus by Betabara oorbly, kom daar mense aan wat vertel dat Pilatus 

mense en of dit nou die straf  van God is wat hulle getref het.

en almal moet hulle bekeer, ook die wat daar by Hom staan en na sy woorde 
luister. Anders sal God die onbekeerdes met die ewige oordeel tref.174  Moet 

Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom
Jesus vertel die gelykenis van die onvrugbare vyeboom om daarmee nog 
duideliker te maak dat dit noodsaaklik is dat almal hulle moet bekeer voordat 
dit te laat is.

vir die boom en belowe om dit te versorg en mis te gee. As hy dan vrugte 
dra, is dit goed. Maar as hy dan nog nie vrugte dra nie, kan hy die boom die 

173  2 Kor. 1: 9 en 10 Ja, ons het al self by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons 
nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek; wat 

hoop dat Hy ook nog sal verlos,
174  Op. 16: 5 

is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;
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Jesus beklemtoon dat almal hulle moet bekeer voordat dit te laat is. Hy sal 
nog aandag aan hulle bestee, maar indien hulle hul nie bekeer nie, dan sal 
hulle uitgekap word.  Die Here sal hulle as sy volk verwerp.

Sy staan onmiddellik regop en verheerlik God.  Die owerste van die sinagoge 

mense gesond mag maak.  Dit mag nie op die sabbatdag gedoen word nie.

Jesus laat die saak nie so verbygaan nie.  Hy praat streng met die owerste en 

wat aan die krip vasgemaak is op die sabbat losmaak om water te drink. Maar 

word al sy teenstanders skaam.  Die skare is ook bly oor dit wat hy gedoen het.

Die nou poort
Terwyl die Here weer op reis is na Jerusalem vra iemand vir Hom of die 
wat gered word min is.  Jesus antwoord nie op sy vraag van min of baie 

hoef te bekommer nie.  Die vraag of hyself gered is, is van veel groter en 
meer persoonlike belang en daaraan moet hy ernstige aandag gee.  Daarom 

poort is nou en alleen met aanhoudende, doelgerigte inspanning kan iemand 
daardeur gaan.  Maar elkeen moet sonder uitstel daaraan werk.

waarby God die gasheer is.  Op die bepaalde tyd word die deur gesluit.  Die 
mense wat te laat aankom sal klop en vir die Here vra om oop te maak. Maar 
Hy sal antwoord dat Hy hulle nie ken nie en nie weet waar hulle vandaan 

gedrink het en by was toe Hy hulle op die strate geleer het. En Hy sal volhou 
dat Hy hulle nie ken nie en hulle, as werkers van die ongeregtigheid, beveel 

van die tande.
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Ja, die poort waardeur ons ingaan na die koninkryk van die hemele, is nou, 
baie nou!  Dit vereis van ons om onsself te kruisig en alleen na die wil van 
die Here te vra.175

Jesus teen Herodes gewaarsku
Op dieselfde dag dat Jesus die boodskap ontvang dat Lasarus siek is en 

dat Herodes Hom wil doodmaak.  Daarom moet Hy liewers so gou moontlik 
weggaan.  Hy was toe in Perea waar Herodes die viervors was.  Herodes het 
reeds vir Johannes die Doper laat onthoof. Nou is Herodes bang dat Jesus 
eintlik Johannes is wat uit die dood teruggekom het en op sy moordenaar 
wraak wil neem.  Ook weet Herodes van die strewe van die volk in Galilea 
om Jesus koning te maak.  Die bewering dat hy Jesus wil doodmaak is dus 
die waarheid.

gesond, vandag en môre en op die derde dag is Hy klaar. Maar Jesus moet 

omkom.  Die gedagte aan Jerusalem wat die profete stenig, maak Jesus 
hartseer.  Jesus het baie keer daar gewerk, maar sy prediking het geen 
verandering in die houding van die stad gebring nie.  Die stad is die moeder 
van die volk176

haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar hulle wou nie.

Omdat die stad weier om tot bekering te kom, sal dit deur die oordeel van 
God getref word en hulle  tempel sal verwoes word.  Dit het ook werklik in 

uit vriendelikheid nie, maar om Jesus beter dop te hou.  Hulle probeer nog 
steeds om iets teen Hom te vind.

175  1 Tim. 6: 12 

176  Ps. 122: 3 - 5 

vir Israel! - om die Naam van die HERE te loof.  Want daar staan die 
stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. 
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sabbat mag gesond maak.  Hulle wat die wet ken en vir ander vertolk, moet 
tog weet wat gedoen mag word en wat nie.  Hulle weier egter om te antwoord.

Toe maak die Here die watersugtige man gesond en laat hom huistoe gaan.  

put val, sal  hom nie dadelik uithaal nie?  Maar ook hierop antwoord hulle nie.  
Hulle stilswye spreek hard en duidelik van hulle vyandigheid teen Jesus.

Die genooides en die voorste plekke

hulle om die plekke van eer te kry.  Party is ontevrede omdat hulle nie hoog 

Toe Jesus dit sien, vermaan hy hulle om liewer die agterste plek in te neem 

mens altyd bereid moet wees om die minste te wees.

Verder raai Jesus die gasheer aan om nie sy vriende en familie nie, maar 

omdat hulle hom glad nie daarvoor kan vergoed nie. Dit sal hom gelukkig 
maak en eendag met die opstanding uit die dood, sal hy daarvoor vergoed 

sonder om iets terug te verwag.177

Die gelykenis van die groot maaltyd
Een van die wat saam met Hom aan tafel is, wil graag wys hoe vroom hy is 
en maak die opmerking dat dit salig is om  brood in die koninkryk van God te 

177  Gal. 6: 9 en 10 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal 
ons maai as ons nie verslap nie.  Laat ons dan, terwyl ons geleentheid 
het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die 
geloof.
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hulle maar kan kom. Elkeen begin toe om verskoning te maak omdat hulle 

gaan kyk. Nog een het vyf paar osse gekoop en gaan met hulle probeer werk. 

nie.  So het al die genooides verskonings gehad, maar eintlik wou hulle nie 

en kreupeles te bring na die maaltyd. Toe daar nog plek was, stuur hy die 
dienskneg weer om nog ander te nooi, sodat die saal vol kan word.

Hierdie gelykenis wys in die eerste plek op die Jode wat deur die Here genooi 
word om in sy Seun Jesus Christus te glo. Toe hulle allerhande verskonings 
maak en nie na Jesus kom nie, stuur die Here sy knegte, die apostels 
en sendelinge na die heidene om hulle uit te nooi.178  Vandag is ons die 
genooides wat die Here na sy maaltyd uitnooi en ons mag nie verskonings 
maak nie.  Ons het nooit rede om te weier as die Here ons roep nie, maar 
altyd rede om dadelik te gaan.  Anders sal die Here ons ook naderhand 
verwerp en ander na sy maaltyd nooi.

Berekening van die eise van dissipelskap

volg baie mense Hom.  Die meeste van hulle het egter nog nie behoorlik 
gedink oor die eise van dissipelskap nie.  Hulle volg Jesus maar eintlik 

vernedering en vervolging.  Die mense moet dit goed weet en dan besluit 
of hulle verder wil saamgaan.  Daarom roep Jesus hulle eers byeen en 
verduidelik weer aan hulle die eise van dissipelskap.

178  Hand. 13: 46 en 47 

nie waardig ag nie - kyk, ons wend ons tot die heidene.  Want so het 

sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde.
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Daarom moet elkeen eers ernstig nadink of hy bereid is om dit te doen en 

wil bou, hy eers moet uitreken wat dit sal kos, anders kan dit gebeur dat hy 
dit nie kan klaarmaak nie en dat die bure dan met hom spot.  Net so ook sal 

liewers gesante stuur om vrede te vra.  Net so moet elkeen wat Jesus wil 
volg, eers goed nadink en die eise oorweeg.  Hulle moet nie wees soos sout 
wat laf geword het nie.  Sulke sout is vir niks goed nie en word buitekant 
weggegooi.180
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