
Gelukkig in ŉ barmhartige leefwyse  -Jesus se geheime tot geluk  

Matteus 5: 7 en Lukas 10: 30-35 (4 Junie 2017) 

Inleiding, Skriflesing en Prediking: 

Vriende in die Here Jesus Christus. 

Ons is in die vyfde week van ons veldtog met die naam “Jesus se geheime tot 

geluk”.   

In die weke wat verby is, het ons onder andere gehoor dat die afhanklikes, die wat 

treur, die sagmoediges, die regverdiges gelukkig is.  Die geluk is ŉ ander soort 

geluk wat die wêreld kan bied.  Dit is nie goedkoop, kunsmatige geluk nie, maar 

geluk wat slegs te vinde is in ŉ lewende verhouding met God.  Lewe jy in ŉ 

verhouding met God, en word die verhouding gekenmerk deur die “geheime”, ervaar 

jy sin tot jou lewe en innerlike vrede – selfs wanneer jou lewe met hartseer 

gekenmerk word.  Die andersoortige geluk wat ons in die Here vind maak dit 

moontlik om ŉ loflied te midde van lyding te sing. 

In vandag se prediking kyk ons na vers 7 van Matteus 5.  Daar staan: 

Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 

Nou, met eerste lees van die saligspreek of geheim lyk dinge baie voor die 

handliggend.  Van kleintyd af word ons vertel barmhartig teenoor ons naaste te 

wees.  En, waar ons kan, poog ons om ons naaste by te staan.  Netso speel 

barmhartigheid ŉ groot rol binne gemeentes en die kerk as sy geheel.  Ons 

spandeer miljoene rande per jaar aan liefdadigheid en baie van ons mense beskou 

dit as hulle roeping in die lewe.   

Maar is dit regtig so eenvoudig?   

 Wat sou jy byvoorbeeld antwoord wanneer die wêreld vir jou vra:  Ok, dit is 

goed en wel, jy help jou naaste, jy is barmhartig, maar hoekom doen jy dit?   

 Wat is jou motiewe, wat motiveer jou?   



 Wat sit agter die behoefte om barmhartigheid te toon aan mense wat niks aan 

jou terug kan gee nie, mense wat selfs somtyds jou vyand is? 

Gemeente Seester spandeer duisend rande per maand aan barmhartigheid nie 

waar nie?    

 Maar hoekom?   

 Kan ons daai geld nie miskien vir iets beter aanwend nie?   

 Wat antwoord ons gemeente wanneer ons die vrae aan ons self stel? 

Om die vrae te beantwoord kyk ek vandag na die bekende gelykenis van die 

barmhartige samaritaan lees.  En ja, ek weet ons het al na die gelykenis in die 

preekreeks gekyk.  Die wonderlike ding van gelykenisse is die feit dat ons dit op 

verskillende maniere kan lees en interpreteer, en elke keer ŉ ander boodskap sal 

vind.  Dit is ook hoekom Jesus se gelykenisse so aantreklik vir die Post-moderne 

leser is – dit is oop vir interpretasie.. 

Kom ons lees nou weer die gelykenis.  Lukas 10 vers 30-35. 

Preek: 

1. 

Broers en susters 

In die gelykenis wat ons vanoggend gelees het kom daar 4 karakters of figure 

duidelik na vore. 

 In die eerste plek vertel Jesus ons van ŉ Jood wat van Jerusalem na Jerigo 

gereis het.  Op pad soontoe is hy deur rowers oorrompel.  Hulle trek hom kaal 

uit, rand hom aan, en los hom vir die dood in die pad agter. 

 Die tweede karakter wat ons in die gelykenis ontmoed is die van ŉ priester.  

Hy sien die beseerde man, tog gaan hy ver langs verby. 

 Derdens ontmoed ons ŉ Leviet. Hy tree presies soos die priester op..  Hy sien 

die beseerde man, sy landsgenoot, maar hy ignoreer hom.  



 Die vierde karakter wat ons in die verhaal ontmoed is die Samaritaan.  

Elkeen van ons ken hom goed.  In teenstelling met die priester en Leviet gaan 

hy uit sy pad om die vreemdeling te help.  Hy dokter hom met olie en wyn, hy 

laai hom op sy rydier en neem hom na ŉ herberg.  Daar gee hy twee 

muntstukke vir die herbergier om die beseerde man mee te versorg.  

2. 

Gemeente: 

Afgesien van die vier karakters wat ons in die gelykenis vind moet ons ook onthou 

dat die gelykenis 3 verskillende gehore het.   

Elkeen van die drie gehore assosieer homself met een van die karakters.  Ons doen 

dit elke dag.  Kyk ons ŉ sepie of film, of lees ons ŉ boek vind ons aanklank by een 

of twee karakters.  En dit verskil van persoon tot persoon.  So gebeur dit ook 

wanneer ons na gelykenisse kyk. 

Die eerste gehoor is die mense wat voor Jesus gesit en gestaan het toe hy die 

gelykenis vir die eerste keer vertel het.   

Die teks vertel ons dat Jesus die gelykenis vertel het op reaksie van ŉ vraag van ŉ 

wetgeleerde aan hom stel.  So kan ons aflei dat die groep mense wat met Jesus 

praat en argumenteer Jode was.  Nog meer - hulle was spesifiek wetgeleerdes, 

priesters en Leviete.  Met ander woorde – die elite van die Joodse samelewing.   

Dit was die mens wat Jesus as ŉ bedreiging gesien het.  Jesus het hulle 

magsbasis ondermyn – meer en meer het mense Jesus gevolg en in teenstand 

gekom met die tempel. 

Wanneer hulle hierdie gelykenis hoor – met wie sou hulle assosieer?  In watter 

karakter se skoene sou hulle hul self tuis vind? 

Natuurlik is dit die skoene van die priester en Leviet.  Nie net omdat hulle dieselfde 

posisies in die Joodse samelewing en in die tempel beklee nie, maar ook omdat 

hulle hulself assosieer met die optrede en besluit van die priester en Leviet in 



die gelykenis.  Terselfdertyd sou hulle hulself nooit assosieer met die Samaritaan 

nie.  Welgestelde Jode het Samaritane verag.  

Maar wat bedoel ek as ek stel dat die mense voor Jesus hulself sou assosieer met 

die optrede en besluite van die persone in die gelykenis.   

In die gelykenis het beide die priester en Leviet gekies om die man te ignoreer.  Die 

besluit maak dan glad nie vir ons sin nie.  Dit voel onmenslik, liefdeloos!  Ons 

wonder hoe dit moontlik is dat ŉ mens net verby iemand kan loop wat jou hulp nodig 

het? 

Wel, vir die gehoor van Jesus sou dit die logiese ding wees om te doen.  

Waarom?   

Broers en susters:   

 In daardie tyd kon ŉ priester of Leviet, wat beide in die tempel werk en 

deelmaak van die tempelkultus, nie aan liggaamvloeistowe soos bloed raak 

nie.   

 Indien hulle dit sou doen het hulle hulself ontheilig en kon hul nie verder 

hul take in die tempel verrig nie.   

 Nog erger sou wees indien die persoon wat langs die pad lê dood was.  

Volgens tradisie – indien jy aan ŉ lyk sou vat of raak was jy ook in die oë 

van die samelewing vir ŉ tydperk simbolies dood.  Weereens sou dit vir 

die priester en Leviet onmoontlik wees om hul take in die tempel te verrig.   

 Dit was selfs so erg dat hul hul posisie in die tempel kon verloor en 

terselfdertyd ook hul inkomste.   

So gesien wonder ek wie van ons anders sou optree!  Sou ons ons posisie in die 

samelewing en in die tempel op die spel plaas?  Sou ons ons inkomste, dit waarvan 

ons leef, waag?  Om eerlik te wees is ek nie oortuig dat ons veel anders sou optree 

nie.  Sou ons alles op die spel plaas vir iemand wat ons van geen kant ken nie? 

 

 



4. 

Die volgende gehoor wat belangrik is vir die verstaan van die gelykenis is die 

gehoor of gemeente aan wie Lukas sy evangelie geskryf het.  Meermale vergeet 

ons van die groep mense. 

 Wie is hulle,  

 wanneer het hulle geleef en belangrik,  

 met watter van die karakters het hulle geassosieer. 

Volgens navorsing het Jesus eers aktief begin preek en wonders begin doen toe Hy 

om en by 30 jaar oud was.  Vir drie jaar lank het Hy gewerk tot en met Sy dood en 

opstanding. 

Die slim mense vertel ons dat Lukas sy evangelie 50 jaar later geskryf het.  

Spesifiek tussen die jare 85 n.C. en 96 n.C.  

Hoekom is dit belangrik om dit te weet?   

Wel, in die eerste plek moet ons besef dat die mense se omstandighede in die 

afgelope 50 jaar baie verander het.  Die belangrikste verandering waarvan ons 

vanoggend moet weet is dat die gehoor se samestelling verander het. 

Waar Jesus se gehoor (die mense wat daar voor hom sit) hoofsaaklik Jode was, is 

die mense aan wie Lukas skryf Grieke en Romeine wat afkomstig is van Klein-

Asië.  Daar is baie bewyse hiervoor.  Onder andere is Lukas gerig aan ŉ 

sogenaamde Teofilus.  En dit is Griekse naam, nie Joods nie.  

Met wie sou die mense assosieer? Gemeente, hulle het met die Samaritaan 

geassosieer.  Hoekom? 

Samaritane broers en susters was ŉ groep mense wat deur die Jode gehaat was.  

Wie was hulle, en hoekom het welgestelde Jode hul dan verag?   

 

 



Kortliks broers en susters,  

 in die jaar 722 v.C. het die eerste ballingskap plaasgevind.  Soos ons weet 

was die leiers, geleerdes en tempelhoofde weggevoer.  U kan u self indink dat 

ŉ land wat al sy leiers eensklaps verloor nie meer ŉ bedreiging is nie.   

 Die mense wat agter gebly het, die gewone deursnit Jood het dan maar so 

goed as wat hulle kon voort gegaan.  So het dit ook gebeur dat die 

oorblywendes ondertrou het met die omgewing se inboorlinge.  Vir paar 

generasies was daar nie werklik ŉ verskil tussen die Jode en die omliggende 

mense nie.  Die afstammelinge van die groep mense is die Samaritane. 

 Toe die ander Jode weer terug gekeer het uit ballingskap het hulle nie meer 

die Joodse volk gevind nie, maar ŉ bastervolk. 

 Die groep mense was die Samaritane.  In die oë van die wat uit ballingskap 

terug gekeur het nie Jode nie, maar ook nie heidene nie.   

Die gemeente aan wie Lukas skryf, die Grieke en Romeine, was in ŉ sekere sin in 

die selfde posisie.  Hulle was deur die Jode en tempel verag as ŉ sekte.  Netso 

was hulle as die Joodse Christene as minderwaardig beskou.  Verder was hulle 

as Christene verwerp deur die hul Griekse en Romeinse landsgenote.  Hulle 

was gesien as ŉ bedreiging.  Daarom was hulle meermale vervolg en om die lewe 

gebring.  Dit was die geval juis omdat hulle in ŉ sekere sin nie ingepas het nie 

– hulle was soos die Samaritane ŉ bastervolk. 

Die gelykenis sou hulle ten diepste aangespreek het.   

 Lukas se gemeente sou met die Samaritaan assosieer omdat die priesters en 

Leviete hulle verag het en omdat hulle deur die tempelhoofde as bedreiging 

gesien was.   

 Die samaritaan aan die aan die anderkant was soos hulle.  ŉ Randfiguur wat 

onder moeilike omstandighede sy Christelike plig uitgeleef het.   

 In die proses het hulle ook beter oor hulself gevoel.  Met die hoor van die 

gelykenis sou hulle hul vinger na die tempel kon wys en aanvoer dat die 



optrede van die Leviet so tipies is van die wat met pag en mag regeer maar 

wanneer niemand sien mense uitbuit en vir die dood los nie. 

5. 

Die volgende gehoor wat belangrik is leef 2000 jaar gelede.  Dit is ons wat 

vanoggend hier sit. 

Met wie assosieer ons?  In wie se skoene leef ons? 

Interessant gemeente.  Van ons sal met die priester en Leviet assosieer terwyl 

ander weer soos die Samaritaan voel.  Dit is uit en uit ŉ persoonlike ding.  Dit 

hang af waar ons in ons geloofslewe is.   

Sommige van ons voel soos ŉ skynheilige priester.  Ons is gelowig, ons volg al 

die voorskrifte, elke sondig is ons in die kerk.  Maar glo ons werklik, en gaan die 

geloof oor in dade.  Dade wat getuig van liefde vir jou naaste. 

Die van ons wat weer assosieer met die Samaritaan is vas oortuig dat hulle 

korrek lewe.  Oor geloof beskik wat oorgaan in liefde vir God en vir jou medemens.  

Tog vergeet die van ons wat so voel dat ons vir elke keer wat ons soos die 

samaritaan optree, daar tien gevalle verbygaan waar ons soos ŉ priester leef en 

dink.  

6 

Dit is nie verkeerd nie broers en susters.  In ŉ sekere sin is ons almal priester en 

Leviete wat valslik vroom om ons mede mens kruip.  Netso is ons somtyds 

Samaritane met ‘n slegte selfbeeld wat glo ons hande is te vuil en bevlek om te 

help.  Of aan die ander kant glo dat daar niks met ons geloofslewens kort nie. 

Tog wil ek vanoggend voorstel dat ons in plaasvan om met die Leviet, priester of 

Samaritaan te assosieer, ons eerder die man wat gewond, kaal vir die dood 

agter gelaat is. 

Is dit nie meer waar nie? 



 Kom ons dink bietjie daaroor.  Kyk net om ons.  Kyk na hierdie wêreld 

waarbinne ons leef.  Sonder om te morbied te wees – hoeveel van ons was 

nie al in soortgelyke omstandighede nie.  Hoeveel van ons het die 

pynlike byt van hierde wêreld ervaar.  Ja, in ŉ sekere sin lê ons kaal en 

gewond langs die pad.  Ons roep uit “waar sal my hulp vandaan kom”.  Ons 

word siek, word beroof, is betrokke in karongelukke  

 Maar nog meer as dit.  Geestelik lê ons ook kaal, gewond en feitlik dood 

langs die pad.  Dit is nie die wêreld aan wie ons uitgelewer is nie, maar ons 

eie sondige natuur.  Ons bevind ons self in ŉ situasie waar ons nie self kan 

opstaan nie.  Ons kan nie ons eie wonde dokter nie.  Die hartseer realiteit is 

dat dit nie saak maak hoe baie ons by ander pleit en smeek nie, niks op aarde 

kan die wonde genees nie. 

7. 

En dit gemeente is die werklike wonder van die gelykenis.  Die gelykenis wil ons nie 

net vertel van ons eie valse vroomheid, of hoe ons barmhartig moet wees 

teenoor ieder en elkeen wat ons noot kort nie.  Die gelykenis wil ons nie net 

vertel dat ons verby ons eie slegte selfbeeld kyk en werklik help selfs wanneer 

ons oortuig is dat hande bevlek en vuil is nie. 

Nee gemeente.  Die gelykenis wil ons in die eerste plek iets oor God vertel, en 

hoe God ons red vanuit ons hopelose situasies. 

Hoe help God ons?   

Ons sien dit dalk nie altyd raak nie gemeente.  Maar netsoos God in die beseerde 

man se lewe ingryp, so gryp hy in elkeen van ons se lewens in.  God het in die 

gelykenis nie ŉ engel gestuur, of self die persoon op ŉ wonderbaarlike wyse gered 

en herstel nie.  Nee, Hy het ŉ samaritaan, ŉ gevalle persoon, verag deur die 

samelewing, afkomstig uit ŉ bastervolk, gestuur om te help.  Gebeur dit nie ook 

in ons lewens nie.  Telkemale word ŉ helpende hand na ons uitgesteek.  Die vraag 

is of ons besef dat God deur mense op hierdie aarde werk? Hy werk deur jou en 

deur my, deur predikante, dokters, onderwysers.  Ja, hy werk deur die kleinste en 



die oudste onder ons.  Hy gebruik ons, ons wat nie veel beter is as ŉ Samaritaan 

nie, om ander te help. 

Maar nog meer as dit gemeente.  God help ons ook Geestelik.  Ons lê nie net 

soms fisies uitgelewer langs die pad nie.  Die realiteit is dat ons elke dag van ons 

lewe geestelik byna dood is.  Van geboorte af is ons ŉ slagoffer van ons menslike 

natuur, ons volkome sondigheid.  Hiervan kan ons onsself nie herstel nie.  Die 

wonde kan nie genees word nie.  Slegs God kan dit vir ons doen.  Dit doen Hy 

deur Jesus.  In Jesus se koms na die wêreld, deur Sy dood en opstanding, word 

ons geheel en herstel.  Deur Sy liefde en opoffering is dit moontlik om op te staan. 

8. 

 Aan die begin van die prediking het ek gevra hoekom ons barmhartigheid 

moet toon?   

 Hoekom moet ons ons naaste help?   

 Hoekom spandeer ons gemeente honderde duisende rande aan 

barmhartigheid?   

Ons moet ons naaste help, en barmhartig wees teenoor elkeen, selfs ons vyand, 

omdat God ons help en teenoor ons barmahartig is.  Uit dankbaarheid vir dit 

wat die vir jou en my doen, moet ons ook poog om presies dieselfde aan ons 

naaste te doen. 

 Daar waar ons langs die pad halfdood lê stuur die Here elke dag barmhartige 

samaritane om ons te help.  Kom ons help ook nou ander wat pyn en lyding in 

die lewe ervaar.   

 God bewys sy barmhartigheid teenoor ons deur Jesus na die wêreld te stuur 

en ons van die dood en sonde te red.  Daarom, uit dankbaarheid ondersteun 

en help ons ook die wat emosioneel uitgebrand is. 

Wees barmhartig sê ons teksvers.  Wat egter nie genoem word nie is dat God reeds 

barmhartigheid aan jou en my bewys het.  Daarom poog ons ons ook om barmhartig 

te wees.  En dan sê dit verder: aan hulle sal barmhartigheid betoon word.   



Ek glo dat die gewonde man na sy herstel as ŉ ander man uit die herberg gestap 

het.  Hy het eerstehands naasteliefde, barmhartigheid ervaar.  En ek glo, sou die 

samaritaan in ŉ soortgelyke posisie in die toekoms wees, sou die man nie skroom 

om hom te help nie.   

Toon jy barmhartigheid, sal jy net miskien vind dat die einste persoon ook 

weer op sy beurt barmhartigheid sal toon.   

Amen 


