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Sondag, 4 Julie 2021  
Skriflesing:   Lukas 13:31-35  

Tema:    Vasberadenheid      
TOETREDE 
             
VERKONDIGING 
Skriflesing 
Lukas 13:31-35 
Swaar tye wag op Jerusalem 

31Later daardie dag het ’n paar Fariseërs wat simpatiek teenoor Jesus gestaan het vir Hom kom 

sê: “U moet dadelik padgee. Ons het gehoor dat Herodes, die heerser oor Galilea, op u spoor is. 

Hy wil U doodmaak.” 
32Jesus sê toe: “Gaan sê julle vir daardie skelm dat Ek sal aanhou om siek mense gesond te 

maak en om duiwels uit te dryf. Ek sal dit vandag doen, en môre, en tot op die derde dag. 33Maar 

intussen moet Ek voortgaan met my reis na Jerusalem. Die volgende drie dae moet Ek gebruik 

om daar uit te kom. Want sê nou Herodes doen wat hy sê, dan gaan Ek nog buitekant Jerusalem 

dood. En dit mag nie! God se plan is dat Ek daar in die stad moet doodgaan. Dit is nie reg dat sy 

boodskapper buite die stad sterf nie. 
34“Maar terwyl Ek oor Jerusalem praat. Vir julle almal wat daar bly, wag daar bitter swaar tye. Kyk 

net wat vang julle aan: julle gooi die boodskappers wat God na julle toe stuur met klippe dood! Ek 

wou julle so graag omhels en julle Vriend wees; glo My, Ek wou. Ek voel oor julle soos ’n hen oor 

haar kuikens. Maar julle wou niks weet nie. Julle het klaar die rug vir My gedraai. 35Daarom sal 

daar van julle niks oorbly nie. Jerusalem gaan ’n spookdorp word. 

“Ek het niks meer om vir julle te sê nie. Maar weet julle, daar kom ’n dag dat julle gedwing sal 

word om uit te roep: ‘Hy is toe al die tyd die Een wat van die Here af kom. Loof sy Naam!’” 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Toe hy sewe jaar oud was, is sy gesin uit hulle huis uit forseer wees ‘n wetlike tegniese punt en 

hy was gedwing om te werk sodat hy sy gesin kon ondersteun.  

Toe hy 9 oud was is sy ma oorlede.  



Preek	deur	ds.	Jaco	van	Sittert	 !"!#	
 

#  

 

Teen 22 het hy sy werk as ‘n stoor klerk verloor. Hy wou bitter graag regte gaan studeer maar sy 

skoolopleiding was nie goed genoeg nie.  

Teen 23 het hy skuld aangegaan om ‘n mede vennoot in ‘n klein winkel te wees.  

Toe hy 26 jaar oud was is sy besigheidsvennoot oorlede en het sy vennoot hom gelos met ‘n 

groot hoeveelheid skuld wat hom baie jare geneem het om terug te betaal.  

Teen 28 het hy die vrou by wie hy vir 4 jaar lank gekuier het gevra om met hom te trou. Sy het vir 

nee gesê.   

Teen 37 met sy derde probeerslag is hy verkies tot die Kongres, maar twee jaar later is hy nie 

weer verkies nie.  

Toe 41 jaar oud was het sy vier jarige seun gesterf.  

Teen 45 het hy vir die Senaat mee geding en verloor.  

Op 47 het hy misluk as visie-presidensiële kandidaat.  

Op 49 het hy weer meegeding vir die Senaat en verloor.  

Teen 51 is hy verkies tot die president van die VSA. Sy naam was Abraham Lincoln. En baie 

mense sien hom as die beste President wat die VSA nog ooit gehad het.  

Sommige mense kry al die geleenthede. 

 

Weet u, dis nie maklik om aan te gaan wanneer alles lyk of dit ‘n mislukking is nie.  

Dis glad nie maklik om aan te gaan as dit lyk of alles teen jou werk nie.  

En dit is definitief nie maklik as mense en omstandighede vir jou sê jy moet opgee nie... dat jy jou 

tyd mors... dat dit niks waarde het nie.  

Dis glad nie maklik... as jy die enigste mense is wat weet dat dit wat jy doen is reg nie. Dis nie 

maklik nie... 

 

Uitbou  
Dit is wat ek aan gedink het toe ek hierdie teksgedeelte gelees het. As mens na Jesus in hierdie 

teksgedeelte kyk, sien ek net  

nog ‘n swaar ding wat op Hom druk,  

wat in Sy pad staan – dat Hy sy dwase missie eerder moet beëindig – soos wat hierdie paar 
vriendelike Fariseërs Hom kom waarsku dat die dood vir Hom in Jerusalem wag.  
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Jesus was gekonfronteer met baie struikelblokke in sy bediening. Die mense wat niks van 
Hom gehou het nie, het gedurig Hom getoets. Hulle het aanhouding geleentheid gesoek om 

Hom ‘n lokval te lei en aanhoudend Sy outoriteit bevraagteken.  

Die wat vir Hom lief was het nou weer Hom versmoor soos die Paparazzi maak teenoor ‘n 

superster. Hulle het rondom Hom gedrommel dat dit soms moeilik was vir Hom om te beweeg.  

Selfs Sy vriende... Sy naaste volgelinge – die dissipels, was gereeld onseker oor wat Hy hulle 

probeer leer het en van die domste dinge gesê wanneer Hy met hulle gaan sit het om hulle te leer. 

Dit is nie maklik nie... broers en susters, dit het eenvoudig onmoontlik gelyk.  

 

En tog... wat sien ons in die teksgedeelte? Sien ons vir Jesus wat sê, “nou goed, nou goed... ek 

sal omdraai en weg stap van alles af”?  

Hoor ons Hom sê Hy het nou genoeg gehad van al hierdie uitdagings, toetse.  

Dat Hy het genoeg gehad van al die aandag, genoeg van hierdie dissipels wat lyk of hulle sukkel 

om hulle eie skoene vas te maak? 

 

Wat Hy doen is, Hy reageer met so ‘n klein kleurvolle reaksie – “Gaan sê julle vir daardie skelm!”.  

In die 1983 vertaling staan daar – “Gaan sê vir daardie jakkals:...”.  

Nou ons, vandag, verstaan die benaming ‘Jakkals’ ‘n bietjie anders as wat dit in daardie tyd 

verstaan is. As ons vandag praat van ‘jakkals’ dan kan ons dink – uitgeslape, slim of kreatief.  

Maar in daardie dae is dit gesien as ‘n dier met geen onbetekenendheid. As ons dit dus vandag 
sou uiter dan sal mens dalk kon sê – “Gaan en vertel daardie niksnuts”  

of “gaan en vertel daardie nikswerd van ‘n koning van julle”,  

dat Ek sal voortgaan met dit waarmee ek besig is.  

Ek sal voortgaan om My bediening te doen en op die derde dag, alles wat Ek voor gewerk het sal 

volbring wees.” 

 

Teen al die probeerslae om Hom te stop,  

teen al die struikelblokke,  

teen al die woorde van wysheid om Hom te keer om nie voort te gaan nie... op die derde dag 
sou hulle sien dat al Sy werk nie verniet was nie. Sy harde werk, vasberadenheid – het vrugte 
op gelewer.  
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Maar u kan voel, soos ek ook maar gevoel het – “Dominee... ons praat hier van Jesus. Natuurlik 

kon Hy dit regkry. Natuurlik het Hy die vermoë gehad om te volhard. Ons is nie Jesus nie. Ons is 

nie eers in die selfde area kode as die Here nie.” 

 

In 1972, stuur NASA ‘n verkennende ruimte toestel met die naam -  Pioneer 10 -  die ruimte in. 

Volgens die Time tydskrif was die satelliet te primêre missie om Jupiter te bereik,  

foto’s te neem van die planeet en sy mane en  

om data terug te stuur aarde toe oor Jupiter se  

magnetiese velde,  

die radio band en  

atmosfeer.  

Wetenskaplikes het gereken dat hierdie stuur van die satelliet wat ‘n baie waaghalsige ding om te 

doen, want in daardie tyd het geen aardse satelliet nog ooit verby Mars gekom nie en hulle was 

bang dat die asteroïde band die satelliet sou vernietig nog voor dit sy bestemming kon beryk.  

Maar Pionier 10 het sy missie voltooi en nog baie meer gelewer as wat aanvanklik gedink was. 

Die satelliet het om die planeet geswaai – November 1973 – en Jupiter se groot gravitasie het 

die Pionier 10 satelliet teen hewige spoed geskiet tot op die rand van die sonnestelsel.  

Teen 1 biljoen myl vanaf die son, het Pionier 10 verby Saturnus beweeg.  

Teen sowat 2 biljoen myl het dit verby Uranus gegaan;  

toe Neptunus verby, amper 3 biljoen myl;  

Pluto teen amper 4 miljoen myl.  

Teen 1997, vyf en twintig jaar na dit die ruimte in gestuur is, was Pionier 10 meer as 6 biljoen 

myl van die son af weg.  

Ongeag die afstand het Pionier 10 aangehou om strale van radio syne terug te stuur aan 

wetenskaplikes hier op aarde. Wat nog meer verbasend was, is dat die satelliet die syne 
gestuur het met ‘n 8 watt uitsender, wat om en by soveel krag lewer as ‘n slaapkamer naglig en 

dit neem meer as 9 ure om die aarde te bereik.        

 

Die klein satelliet was nie gekwalifiseerd om te doen wat gedoen het nie. Ingenieurs het 

Pionier 10 ontwerp met leeftyd van om en by 3 jaar. Maar dit het aan gegaan en aan gegaan. Sy 

8 watt uitsender meer vermag as wat enige iemand verwag het dit sou regkry.       
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En dit werk net so wanneer ons ons self aanbied om die Here te dien. God werk selfs deur 

iemand met 8 watt vermoëns. Maar God kan nie werk deur iemand wat opgee nie.  

 

Broers en susters, met hierdie illustrasie probeer ek nie na van u verwys as swak ligte nie.  

Almal van ons neem deel en gee vir die lewe en die diens van hierdie gemeente en vir werk na 

buite die gemeente.  

Daar is selfs van u wat die ekster myl gee, wat bydra met daardie ekstra uur of twee of vier.  

U reageer tot die uitdagings en slaan u voete vas en werk. Maar daar is ‘n goeie hoeveelheid 
struikelblokke. Ons kry daardie gevoel dat ons kan eenvoudig nie die dinge doen nie.  

Dalk is daar mense wat vir jou sê dat dit is ‘n gemors van tyd en hulpbronne. Of dis eenvoudig 

is situasie waar jy voel ek doen die werk, maar daar is geen ondersteuning nie. Dis nie maklik 

nie... 

 

Die boodskap is om  

nie hoop te verloor nie... om  

nie te gou op te gee wanneer dinge nie hou genoeg gebeur nie.  

Moet nie toelaat dat struikelblokke in die pad staan van dit waarvoor God jou persoonlik voor 

geroep het om te doen nie.  

Bly werk aan jou roeping en weet dat God is besig om jou te gebruik... en al sien jy nie die 

resultate van jou harde werk nie – is iets besig om te gebeur.  

 

Die joernalis Jacob Riis het een mal gesê – “When nothing seems to help, I go to look at a 

stonecutter, hammering away at his rock, perhaps a hundred times, without as much as a crack showing in 

it. Yet after the one hundred and first blow, it will split in two; and I know that it was not that blow that did it, 

but all that had gone before.” 
  

Slot  
Broers en susters, daar is wonderlike dinge aan die gebeur deur julle lewens, maar u moet ook 

weet dat dit nie altyd maklik sal wees nie. Ons sal nie altyd die direkte effek sien van wat ons 

besig is om te doen nie. Ons harde werk sal nie altyd lyk of dit enige iets op lewer nie... maar 

wees gemotiveerd... weet dat selfs Christus se bediening was vervuld. Die werk waarvoor God jou 

in hierdie lewe geroep het, sal op die ou einde die goeie vrugte op lewer. Weet dat God is aan die 

werk deur jou.  
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Die vrugte mag dalk dadelik na vore kom, maar dit mag dalk eers na ‘n 101 probeer slae kom. 

Maar onthou altyd dat God deur jou aan die werk is. Weet dat die resultaat van jou harde werk is 

steeds daar buite en wag om vervul te word en weet dat al lyk dit of dinge teen jou werk... God is 

besig om saam met jou te werk! 

Amen 
   
 


