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Sondag, 26 Februarie 2017 

Skriflesing:   Lukas 12:35-48   

Tema:   As die Here kom... tafel...! 

 

Skriflesing  

Lukas 12:35-48 – Die gelykenis van die waaksame slaaf 

35 "Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand! 36 Julle moet wees soos mense wat vir hulle 

eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en 

aanklop. 37 Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker Ek julle: 

Hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. 38 Gelukkig is die slawe wat hy 

wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. 39 Maar dit moet julle weet: as die 

huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. 40 Ook julle 

moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op' n tyd wanneer julle Hom nie verwag nie." 41 Toe 

vra Petrus: "Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal?" 42 En die Here antwoord: "Wie is 

eintlik die getroue en verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel om hulle op 

tyd hulle kos te gee? 43 Dit is die man vir wie sy eienaar, by sy tuiskoms, so aan die werk sal kry. Gelukkig 

is hy! 44 Ek sê vir julle die waarheid: Sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. 45" Maar as die slaaf 

by homself sê: `My eienaar draai lank om te kom, 'en hy die slawe, mans en vroue, begin slaan, terwyl hy 

self eet en drink en dronk word, 46 sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en 

op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak, en hom die lot van ontroues 

laat deel. 47 "Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil 

van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. 48 Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het 

wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom 

aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word." 

 

Preek 

Geliefdes van ons Here Jesus Christus.  

Jesus het vir ons, vir jou, vir jou en vir jou; vir almal van ons, ‘n geskenk gegee.  

Ons ontvang die lewe, i.p.v. die dood. Ons ontvang liefde i.p.v. verwerping! 
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Dis baie lekker om van ander mense af geskenke te ontvang. As mens vir jouself ‘n geskenk koop, kan jy 

maak daarmee, net soos jy wil. Jy kan dit oppas of jy kan dit opgebruik en verniel, want jy het dit gekoop en 

jy sal maak daarmee, net soos wat jy wil.  

 

Maar om ‘n geskenk van iemand anders te ontvang, beteken dat jy dit met ‘n ander houding sal ontvang en 

waardeer.  

Vir dié van u wat kinders het; onthou u daardie geskenkies wat jy ontvang het, of wat jy nog steeds ontvang, 

van jou kind wat nog klein was of is?  

 Dis daardie blommetjies wat hulle in jou tuin bymekaar maak en vir jou bring. Nie ‘n professionele bos 

blomme nie, maar blomme wat uit liefde vir jou gegee is.  

 Dis daardie tekeninge waaraan hulle baie tyd spandeer het.  

 Dis ook jou vriende wat vir jou geskenke gee.  

Neem ons daardie geskenk en ons gooi dit weg of los dit net daar op die tafel?  

Nee, ons sit dit in die pot en ons stal dit uit, ons plak dit teen die yskas en ons sit dit op die vertoonkas, want 

dit was ‘n geskenk van ons kind of vriende of geliefdes, wat dit met liefde vir ons gegee het.  

 

Geskenke wat van ander mense ontvang word, hanteer ons anders, want ons wil graag vir hulle aandui dat 

ons dit waardeer.  

 

Broers en susters,  

Jou geloof is ‘n geskenk van God af. Verder is alles wat jy besit, al jou insig, al jou talente en al jou 

geleenthede, is geskenke van God.  

 Daarmee saam rus Hy ons ook toe met die vrugte van die Gees – liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons het die vermoë, weens ons 

kindskap aan God die Vader, om al hierdie vrugte in te span, sodat ons dankie sê vir geskenk van lewe, waar 

ons eintlik die dood moes ontvang.  

 

 Die Nagmaal is vandag weereens ‘n geleentheid om in ons geloof versterk te word. Jesus is weereens 

teenwoordig in die Heilige Gees om Sy geskenk aan jou te bevestig. Nes vir die Dissipels van ouds, breek 

ons die brood en drink ons die wyn, in herinnering aan Jesus se geskenk van lewe en liefde vir jou.     
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By die Nagmaal tafel ontvang ons die Jesus en wag ons vir Hom totdat Hy weer terug kom om ons deel te 

maak van Sy nuwe koninkryk. Terwyl ons hier is wil die Here hê, jy, jy en jy, en almal van ons moet ons 

lewens so inrig dat ons wakend en liefdevol bly lewe totdat hy weer kom.  

En dit is waaroor ons gelese gedeelte gaan.  

Voor ons verder daarna kyk kom ons word herinner aan die geskenk van ware lewe en liefde -   

 

 Nagmaalsformulier 

Geliefdes in ons Here Jesus Christus! 

Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy dissipels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet 

gebruik tot sy gedagtenis.  Daarom vier ons die nagmaal. 

Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof.  Met die tekens van 

brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar.  By 

die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. 

Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is.  Wanneer ons die brood en wyn 

ontvang herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus.  Deur geloof in 

Jesus Christus het ons saam met Hom gesterf en staan ons saam met Hom op tot 'n nuwe lewe. 

Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het.  By hierdie maaltyd rig die Here ons 

hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges.  Ons behoort vir ewig aan 

God.  Daarom hoef ons niks te vrees nie.  Christus is die Een wat was, wat is en wat kom  -  die Here van 

die toekoms. 

Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar.  Ons het immers almal deel aan hiérdie 

brood en wyn.  Die liefde wat God aan ons skenk bind ons aan mekaar.  Voor ons by die tafel aansit moet 

ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te 

versterk. 

Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou.  Omdat Jesus Christus ons vergewe mag ons by sy 

tafel aansit.  Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. 

Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en 

liefde.  God versorg ons met hemelse en aardse brood.  Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook só. 

 

Voordat ons aan die tafel van die Here aansit, laat ons bid. 

Gebede  

Here, dankie dat ons vandag aan u tafel mag aansit.  Ons glo dat U by ons is en ons versorg.  Versterk ons 

geloof.  Voed ons met die ware hemelse brood en wyn, Christus Jesus, ons hoop en lewe.  Verseker ons deur 
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u Gees dat ons deel het aan sy lewe, sterwe en opstanding.  Was ons sonde af deur sy bloed.  Raak ons só 

aan, dat ons dankbaar as u kinders sal leef.   Stuur ons en maak ons oë en harte oop vir almal in nood en laat 

ons na hulle uitreik.  Gee ons die geloofsoortuiging om Christus met woord en daad te verkondig. 

      Ons Vader wat in die hemel is,  

      laat u Naam geheilig word;  

      laat u koninkryk kom;  

      laat u wil ook op die aarde geskied,  

      net soos in die hemel.  

      Gee ons vandag  

      ons daaglikse brood;  

      en vergeef ons ons oortredings   

      soos ons ook dié vergewe  

      wat teen ons oortree;  

      en laat ons nie in versoeking kom nie  

      maar verlos ons van die Bose.  

      Aan U behoort die koninkryk   

      en die krag en die heerlikheid  

      tot in ewigheid. 

Amen 

 

Gesange       U het die brood gebreek – Ges. 253:1 en 2 

 

Uitnodiging aan persone buite die gemeente: 

Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit aan die tafel van die 

Here! Belydende lidmate van gemeentes van ons Kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is 

welkom, mits u in u eie gemeente ook die voorreg geniet. 

Oproep tot gelowige deelname (tafelformule): 

Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar op die 

betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. 

 

Bediening van die Nagmaal 

Gemeente, alles is gereed; kom na die tafel van die Here.  Kom, en word versterk in die geloof (Matt 22:4). 

Gemeente, kom; die maaltyd staan klaar (Luk 14:17). 
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Kom, gemeente, ons is almal van die Here afhanklik.  Hy voed ons op sy tyd (Ps 104:27)! 

 

Danksegging  

Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. 

Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. 

Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis.  Jesus Christus is die Een wat was, wat is en wat kom. 

 

Tussen tafel sang      Eer aan die Vader – Ges. 207:1 .... 

 

Uitbou  

 35 "Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand! 

Geliefdes, Jesus moedig jou aan om waaksaam te lewe. Hy kom terug. Ons moet elke dag lewe en dankie sê 

vir die geskenk van liefde en lewe.  

 

Om gereed te wees – beteken dat jy naby die Here moet leef sodat Hy in jou gedagtes, in jou doen en later 

en in jou woorde gesien en gehoor kan word deur die wêreld.  

 

 Om jou heupe te omgord – is om vir die Here te werk. Slawe in die antieke tyd het lang kledingstukke 

gedra en as hulle moes hardloop of werk, dan het hulle die klere om hulle heupe omgord.  

Elke dag is ‘n dag om vir die Here te werk. Of ons nou vir die kerk werk en of ons vir onsself werk, of by ‘n 

instansie werk – jy is geplaas en bevind jouself net daar waar jy vir die Here werksaam moet wees.  

 

Om jou lamp te laat brand – is om elke dag gereed te lewe, vir die Here, want Hy kan enige tyd kom.  

 

 

 40 Ook julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle Hom nie verwag 

nie. "  

Dit mag dalk klink of die Here jou wil uitvang. Dis glad nie die geval nie! Jesus sê net dat jy nie twee tipes 

lewens moet leef nie. Ons kan nie hier ‘n gelowige lewe leef en daar buite in die wêreld, wêrelds lewe nie.   

 

Mense wat gereed is met die Here se terugkeer, is  

1. Nie skynheilig nie, maar opreg. 

2. Nie bang nie, maar bereid om te getuig dat hy/sy ‘n kind van die Here is. 
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3. Nie angstig nie, maar gelowig. 

4. Nie gierig nie, maar vrygewig.  

5. Nie lui nie, maar hardwerkend.  

 

 48 Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen 

aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. " 

 

Jesus wil ons nie bang maak nie, maar Hy wil graag hê dat ons in harmonie vir hom sal lewe. Daarom het jy 

van God hulpmiddels ontvang. Daarom het jy talente van God ontvang. Daarom het jy van God insig 

ontvang. Sodat jy vir Hom hier op aarde mense sal help om deur jou lewe ook vir Jesus te ontdek.  

 

Geliefdes, ons is almal geroep om die liefde van Jesus vir die wêreld bekend te maak. Ons het almal die 

brood geëet en die wyn gedrink. Ons het Jesus ontvang, sodat ons Jesus kan gaan deel.  

 

Slot 

Jesus het Sy geskenk uitgebeeld met brood en wyn aan ‘n tafel. Ons het daaraan deel gehad vanoggend. 

Maar as Hy weer kom moet ons aan die werk wees, want dan eindig ons weer om die tafel en dan is dit weer 

Jesus wat jou bedien omdat jy Hom bedien het terwyl Hy nie hier op die aarde is, fisies is nie –  

 37 Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker Ek julle: Hy sal 

hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. 

Mag ons in alles werk aan die koninkryk van God. Mag ons ‘Geloof in Aksie’ wees, totdat die Here weer 

kom! 

Amen  

 

Geloofsbelydenis 

‘Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; 

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom 

om te oordeel, 

dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. 
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Ek glo in die Heilige Gees. 

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 

die vergewing van sondes; 

die opstanding van die vlees en 

‘n ewige lewe. 

Amen’ 

 


