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Lukas 9: 57 – 62      21 Julie 2019 
 
Tema: Om Jesus te volg… eerste prioriteit! 
 
 
Iemand wat ‘n Christen is, sê daarmee dat hy/sy vir Jesus volg. Jesus se basiese 
eis aan mense wat Sy dissipels wil wees is: Volg My!  Dink gou vir ‘n oomblik: Is 
dit wat jy daarmee bedoel? 
 
Dit impliseer natuurlik dat die een wat Jesus se “Volg My” hoor, ‘n radikale besluit 
moet neem. In die tyd wat Jesus op aarde was, het dit beteken mense moes 
soms alles los en agter Hom aanloop… dis die besluit wat hulle moes neem. 
Vandag kan ons nie fisies agter Jesus aanloop nie, maar “volg My” sou beteken 
dat ons doen wat die Woord van God van ons vra…anders gestel: dat ons Jesus 
se opdragte moet nakom/ gehoorsaam… dis die besluit wat ons moet neem. 
 
Dit gaan dus om meer as net “intensies”. Jesus vra nie of ons bereid is om Hom 
te volg nie. Hy sê: Volg my!   In die gedeelte wat ons gelees het sien ons ook 
mense wat goeie intensies gehad het, maar wat nie daarby uitgekom het om 
Hom te volg nie. Kom ons kyk weer na die verhaal: 
 

1. Ons lees van drie persone, die eerste persoon wil die Here volg en kom sê 
dit sommer self vir Jesus.  En maak daarby nogal ‘n groot belofte: “Ek sal U volg 
waar U ook al gaan” (57) 
Mens sou dink dat so ‘n aanbod vir Jesus goed op die oor sou val.  Dat Hy 
daarvan sal hou. Ek kan nogal dink dat dit vir ‘n gemeente goed sou wees as 
lidmate so na vore kom en hulleself aanmeld vir diens, sommer so vrywillig – en 
dit gebeur soms en die kerk is verheug oor sulke lidmate.  Dis wonderlik! 
 
Maar nie Jesus nie. Of so lyk dit altans. 
Volgens Lukas openbaar Hy ‘n sekere terughoudendheid teenoor die persoon se 
geesdrif.  Met Sy amper kortaf antwoord sê Jesus as’t ware vir hom: Is jy seker? 
Wil jy nie maar liewers weer daaroor gaan dink nie? 
 
Hoekom doen Jesus dit?  
Omdat Jesus klaarblyklik nie in kwantiteit belangstel nie, maar in kwaliteit. Dit is 
nie vir Hom belangrik om te kyk hoeveel mense sê hulle sal Hom volg nie.  Hy 
soek volgelinge van gehalte. 
Daarom sê hy vir hierdie aspirant-dissipel: “Jakkalse het gate en voëls het neste, 
maar die Seun van die mens het nie eens ‘n rusplek vir sy kop nie” 
 
Wat Jesus in werklikheid vir hom sê is die volgende:  Weet jy waarvoor jy jou 
inlaat as jy my volg waar ek ook al gaan. Het jy al gaan sit en die somme maak. 
Dis nie altyd gerieflik nie. Ons slaap nie in hotelle nie… (Samaria het sopas vir 
Jesus-hulle slaapplek geweier – Lukas 9:51-56) 
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Vir hierdie man wou Jesus sê:  Jy sê jy sal my volg waar ek ook al gaan, weet jy 
waarheen my pad loop? Na ‘n kruis, na Golgota, na baie lyding.  Is jy gereed 
daarvoor? 
 
In ons terme kom sê Jesus: Weet jy hoe ‘n groot stap jy neem as jy belydenis 
van geloof aflê – as jy voor mense kom sê jy het My lief en jy sal my volg. Weet 
jy dat dit jou dood beteken – dalk nie die fisiese dood nie (alhoewel dit ook dit 
kan wees) maar jou “eie-ek” se dood. 
 
Søren Kierkegaard, Deense skrywer uit die vorige eeu, het die volgende 
onderskeid gemaak tussen bewonderaars, leerlinge en dissipels van Jesus. 
 
Hy sê, ‘n bewonderaar van Jesus is iemand wat hou van Jesus se lering. Wat 
aanklank vind by die wyse hoe Jesus geleef het.  Hulle hou van dit waarvoor 
Jesus gestaan het. Sou dalk selfs wou gehad het dat Hy vandag nog moes leef 
sodat hy ‘n paar mense op hulle plek kon sit. Hulle volg Hom van ver af, stel 
belang, lees, luister, is geïtereseerd en beïndruk. 
 
Leerlinge is mense wat so bietjie nader aan Hom is. Hulle bewonder nie net vir 
Jesus nie, maar hulle wil ook graag van Hom leer. Hom self ken. Hulle glo selfs 
Sy leringe en kan dit ook weer aan ander verduidelik en leer.  Maar hulle hou tog 
‘n mate van afstand. Hulle deel in sy standpunte, maar nie in sy lewenslot nie. 
 
Dissipels, skryf Kierkegaard, is diegene wat hulle lewe verbind met dié van 
Jesus.  Sy lot is my lot. Sulke mense volg Hom waar Hy ook al gaan. In sy tyd, 
sê Kierkegaard was sulke mense skaars in die kerk. 
 
Dalk het Jesus geweet hierdie man is nie regtig bereid om ‘n dissipel te wees nie, 
hoogstens ‘n bewonderaar of leerling. 
 

 
2.  Die tweede persoon van wie ons lees nader nie vir Jesus nie, maar Jesus 
nader hom. En beveel hom eenvoudig direk:  “Volg my” 
 
Hy is nie ‘n vrywilliger nie. Jesus lê sy hand op hom. Jesus gryp hom…dalk toe 
hy nie eens gegryp wou wees nie. 
 
Miskien geld dit van die meeste van ons.  Ons is geroep, getrek, 
opgekommandeer …voor ons mooi geweet het wat aangaan.   

 Gedoop nog voor ons verstand gekry het,  
 kerk toe gegaan omdat ma en pa so gesê het, of omdat die koshuis se 

reëls dit vereis het. 
 
Ons was nooit vrywilligers nie.  Ons doen diensplig in die koninkryk van die 
hemel – so half teen ons sin. 
En gereeld kom Christus na ons toe in verskillende gestaltes en sê: “Volg My”!   



3 
 

 
En dan antwoord ons soos hierdie man. “Here, laat my toe om eers terug te gaan  
om my pa te begrawe” (59) 
 
Luister mooi…Hy sê nie uitdruklik hy sal Jesus volg nie, maar hy impliseer dit tog 
deurdat hy sê hy wil “eers” iets anders doen.  Dit klink asof hy daarna wel vir 
Jesus sal volg.  Hy laat in elk geval nie blyk asof hy onwillig is nie.  Hy sê nie 
botweg “nee” nie. 
 
Net soos wat ons eintlik ook nooit uitdruklik weier nie.  Van kleins af verklaar die 
meeste van ons eintlik nooit ons onwilligheid nie. Ons beloof altyd so half-en-half. 
Maar, wanneer die oproep kom: “volg my”, het ons altyd ook ‘n verskoning, een 
met ‘n goeie rede.  Net soos hierdie man. 
 
Daar is geen twyfel daaraan dat hierdie man ‘n geldige verskoning het nie. “Here, 
laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe” Ons weet nie of sy pa 
reeds dood was en of hy op sterwe gelê het nie… maak nie saak nie. 
Net soos wat sommige van ons verskonings ook redelik en logies is sodat die 
dominee en die kerkraad en vriende dit in elke geval goed verstaan en as 
verskoning aanvaar. 
 
Jesus kyk egter na die man se hart. Dalk weet Hy dat na die begrafnis daar 
weer ‘n volgende dringende verantwoordelikheid sou opduik wat sal maak dat die 
man Hom nie kan volg nie, en daarna weer ‘n ander. Jy sien, met verloop van 
jare raak ons verskonings ‘n lewenstyl, en so regverdig ons altyd weer, en al 
makliker, ons eie versuim en ons onwil om Jesus voluit te volg. Ons praat dit 
goed en ons oortuig onsself dat “Jesus sal verstaan” 
 
Jesus se antwoord ruk mens egter uit hierdie droom:  “Laat die dooies hulle eie 
dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God.”  Natuurlik is 
Jesus nie onsensitief teenoor familiebande nie.  Hy trek ook nie ‘n streep deur 
die gebod dat ons ons vader en moeder moet eer nie. Nee, wat Hy wel sê is: 
Navolging, gehoorsaamheid aan Hom, is belangriker as enigiets anders. As 
Christus ‘n mens roep, is dit dringender as enige ander lojaliteit, selfs jou pa se 
begrafnis. 
 
 

3. Die  derde man waarvan ons lees gebruik baie dieselfde verskoning as die 
tweede een. Maar in ‘n sekere sin is hy meer positief as die tweede man. Hy 
verklaar immers uitdruklik sy bereidheid om die Here te volg: “Ek sal U volg Here, 
maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet.”   
 
Hy is bereid om Jesus te volg (dit sê die tweede man nie – alhoewel hy dit 
suggereer), maar hy vra uitstel. 
Jesus antwoord:  “Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na 
wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie”  Jy hoef nie ‘n saaiboer 
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te wees om die beeld te verstaan nie – as mens reguit wil ploeg, kyk jy na ‘n 
baken vêr voor die trekker, jy ploeg nie omkyk-omkyk nie. 
 
Jy wat vir die Here ja gesê het, kyk jy gereeld terug… of kyk ons dalk net om ons 
en sien al die dinge raak wat ook ons aandag vra… goeie goed, maar dinge wat 
in ons pad staan om Jesus voluit te volg.  Paulus het mos gesê: Ek vergeet wat 
agter my is en strek my uit na wat voor is.  
 

4.  Die vraag waaroor dit hier gaan is: Wat gebeur as Jesus se pad anders loop 
as wat jy verkies. Sê nou maar Hy sou my vir ‘n werk roep waar die waarborge 
minder is as wat ek nou het, of waar my standaard van lewe, waaraan ons 
gewoond was, sal verander en dalk heeltemal sal wegval – of as Hy my oortuig 
van ‘n gewoonte wat ek moet los - sal ons Hom dan volg. Jesus bring ons by ‘n 
vurk in die pad. (Lees Wilcock by p 119) 
 
Nou sou mens baie maklik kon antwoord: Ja! Ek sal Hom volg. 
 
Deur dit te sê, doen ons egter nog net dit wat die eerste man in die verhaal 
gedoen het. Ons sê ons is bereid om dit te doen… maar doen dit nog nie. Jesus 
vra meer as net ‘n bereidheid/goeie intensies (soos ek aan die begin verwys 
het)…Hy vra dade van selfverloëning.  En daar is ‘n wêreldse verskil tussen 
dade en gesindhede. 
 
Solank Jesus net ‘n gesindheid van selfverloëning van ons sou vra, is ons almal 
waarskynlik bereid daartoe.  Vir so ‘n gesindheid sou ons “ja” sê. By die lees van 
die gedeelte voel baie Christene dalk dat hulle nie soos hierdie drie manne in die 
verhaal is nie. Ons wil Jesus graag volg… so glo ons. Indien Hy van my sou vra 
om opofferings te maak, om my eie ambisies te laat vaar ter wille van die 
koninkryk, sal ek! Indien Hy… sou ek! 
 
Die gevaar is egter dat mens jouself kan mislei deur te dink dat jy dit ook werklik 
sou doen, wetende dat Hy dit mos nie gaan vra nie. 
 
Daar is mos die bekende storetjie oor die kleinboer in die destydse Sowjet-
Unie.  Die partyamptenaar het by die boer aangekom en vir hom gevra: Indien jy 
twee plase sou gehad het, sou jy bereid wees om, volgens goeie kommunistiese 
beginsels, een daarvan vir die staat te gee?  
 Waarop die man, sonder om te aarsel “ja” geantwoord het. 
Toe vra die amptenaar:  En indien jy twee trekkers het, sal jy een vir die staat 
gee? 
Weer het die boer gesê: “Maar alte seker”! 
Toe kom die derde vraag:  En as jy twee varke het? 
Hierop het die boer baie beslis geantwoord: “Nee, kameraad, ongelukkig kan ek 
dit nie doen nie.” 
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Die amptenaar was verbaas:  “Ek verstaan nie hoe dit moontlik is nie – dis tog ‘n 
heelwat kleiner offer as die eerste twee? Waarop die boer antwoord: Sien 
kameraad, ek hét twee varke! 
 
Is jy bereid om Hom te volg? Skielik is dit nie so maklik om sommer net “Ja” te sê 
nie. 
 
Amen 
  
 
 


