
Gelukkig in nederige afhanklikheid. 

Jesus se geheime tot geluk (1)./ 7 Mei 2017 

Matteus 5:3 en Lukas 15: 11-31 

Skriflesing en Prediking: 

1. 

Voor Jesus staan daar ŉ skare mense.  Honderde mense drom om Jesus saam om 

hom te hoor preek.  Die bekendste preek van alle tye – die bergrede. 

Hierdie menigte wat voor Jesus saamgekom bestaan uit ŉ wye verskeidenheid mense.  

Ons kan so ver gaan deur te sê dat dit ŉ dwarssnit is van die mensdom. 

 Daar is die wat suksesvol is in die lewe, maar ook die wat geheel en al gefaal 

het.  Wat mislukkings is in die oë van die samelewing. 

 Voor hom staan die oorwinnaars, en weer die wat verslaan is. 

 Netso staan die rykes voor Jesus, en die wat brandarm is. 

 In die skare is die wat geletterd is, maar ook die wat ongelettererd is. 

 Die met status en ŉ goeie reputasie is daardie dag daar, maar tog staan 

uitgeworpenes ook voor Jesus. 

Soos Jesus na hulle kyk sien hy nie net die uiterlike raak nie.  Hy sien nie die rykes se 

mooi klere of die armes se vervalle lappe raak nie.  Netso sien Hy nie die eer en status 

van die magtige en ryke nie.  En terselfdertyd sien Jesus nie die absolute skaamte van 

die prostituut of die tollenaar of die melaatse raak nie.  

Nee, Hy kyk verby die uiterlike tot in hulle harte.  En die ironie is dat elkeen van die 

mense in die skare met die selfde soektog worstel.  Dit maak nie saak of hulle ryk of 

arm, suksesvol of mislukkings is nie.  Elkeen van die mense worstel met die selfde 

vraag.  En die vraag is: waar is ware geluk te vinde?  Wat moet hulle doen om ŉ 

geseënde lewe te lei.  Is ŉ salige lewe binne hul bereik? 



Dit is die versugting diep in hulle harte. 

Sou Jesus vanoggend hier voor ons staan sou hy die selfde worsteling in ons harte 

sien.  En die wonderlike ding van die evangelie is dat Jesus presies die selfde vir ons 

sou vertel as vir daardie verslae mense wat voor Hom staan.   

Broers en susters, die weg na ware geluk bly presies die selfde. 

2. 

Hoe lyk ŉ geseënde lewe dan?  ŉ Lewe wat gekenmerk word deur ware geluk?  Ons 

vind die antwoord in Matteus 5 vers 3.  Kom ons die teksgedeelte saam. 

 “Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is.”  Want aan hulle behoort die 

koninkryk van die hemel.” 

Jesus maak dit van die staanspoor af duidelik dat geluk glad nie afhang van enige 

uiterlike goed nie.  Dit is ŉ waarheid wat reg op die oppervlakte lê.  Die “waarheid”, die 

wete dat geluk nie in die uiterlike te vinde is nie, het miljoene al besef.  Elkeen van ons 

wat vanoggend hier sit weet dit.  Tog moet elkeen van ons dit self leer en besef.  Dit is 

asof ons elke keer weer opnuut ons koppe moet stamp. 

 Sonder dat ons dit eers aldag besef dink ons dat ŉ gelukkige persoon iemand is 

wat uiterlike sukses behaal.   

 Ons dink:  geseënd is die man wat miljoene gemaak het.  Is hy nie gelukkig nie? 

 Ons sê: gelukkig is die persoon wat ŉ huisie by die see het. 

 Geseënd is die persoon wat die erkenning ontvang van sy familie, vriende en 

kollegas. 

 Geseend is die persoon wat elke dag geniet 

Die feit dat ons geluk met uiterlike dinge en prestasies assosieer is ook nie eers so 

vreemd nie.   

 Dit is presies hoe die skare wat voor Jesus gestaan het geredeneer het.   



 Die waarheid is dat hulle selfs nog meer as ons op die wyse gedink het. 

Dink net ŉ bietjie aan die ryk jong man wat na Jesus toe kom en vir Jesus vra:  

“Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry.”  En dan maak Jesus hierdie 

skokkende stelling.  Hy sê vir die jong man:  “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou 

besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal ŉ skat in die hemel hê”.  En dan 

staan daar in Matteus 19:  “Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, 

want hy het baie besittings gehad.” 

Die verhaal van die ryk jong man illustreer baie mooi hoe die mense van die Bybel die 

wêreld verstaan het.   

 Wanneer jy ryk is, baie besittings het en die aansien van die samelewing geniet 

dan is jy geseën.   

 Dan is jy in God se goeieboekies.   

 Eers wanneer al die uiterlike ding in plek val kan jy waarlik gelukkig wees.   

Dit is hoekom dit vir die man onmoontlik is om al sy besittings te verkoop.  Sou hy al sy 

besittings verkoop verdoem hy homself tot ŉ lewe van ongeluk.  Word hy ŉ arme dink 

hy verkeerdelik dat hy nie meer God se seën geniet nie.   

Die waarheid is dat ons ook maar soms op die wyse redeneer en dink. 

3. 

Indien ŉ geseënde lewe dan nie deur uiterlike besittings en prestaties gekenmerk word 

nie, hoe lyk ŉ geseënde, gelukkige lewe dan? 

Jesus antwoord die vraag deur die antieke verstaan van geluk, maar ook ons verstaan 

van geluk, op sy kop te draai.   

 Geluk is nie te vinde in die uiterlike nie.   

 ŉ Geseënde lewe word nie gekenmerk deur status of rykdom nie.   

 Nee, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. 



Met ander woorde – geluk is te vinde in die innerlike, in absolute afhanklikheid teenoor 

God. 

4. 

Maar wat beteken dit?  Wat beteken dit om in afhanklikheid teenoor God te leef, en 

hoekom is so ŉ persoon gelukkig? 

Ek dink dit is die maklikste om die idee te verduidelik deur na ŉ gelykenis te kyk wat 

Jesus op ŉ latere stadium in sy bediening aan die dissipels, skrifgeleerdes en 

priesterhoofde vertel.   

In die gelykenis sien ons baie duidelik wat afhanklikheid van God beteken, en dat dit 

geluk beteken vir die wat dit doen.  Maar dit wys ons ook dat die van ons wat in die 

koninkryk van God leef (koninkryk van die hemele) nie anders kan as om op die wyse 

te leef nie. 

Die gelykenis is die een van die verlore seun.  Ons almal ken die gelykenis uit ons kop, 

maar ek wil dit net weer opnuut dit vir ons lees om ons gedagtes te verfris.  Ek lees uit 

Lukas15 vers 11 tot 31. 

(11) Verder het Jesus gesê: “Daar was 'n man wat twee seuns gehad het. (12) Die 

jongste het vir sy pa gesê: „Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.‟ Hy 

het toe die goed tussen hulle verdeel. (13) “Nie lank daarna nie het die jongste seun 

alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy 

geld verkwis deur losbandig te lewe. (14) Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n 

kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. (15) Hy het 

toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy 

plaas toe gestuur om varke op te pas. (16) Daar het hy gewens hy kon sy honger stil 

met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. (17) “Toe 

kom hy tot inkeer en sê: „My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal 

oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. (18) Ek sal dadelik na my pa toe 

teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! (19) Ek is nie 



meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se 

dagloners.‟ (20) En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. “Toe hy nog ver 

aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom 

tegemoet, omhels hom en soen hom. (21) Toe sê die seun vir hom: „Pa, ek het teen 

God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word 

nie.‟(22) Maar sy pa roep sy werksmense: „Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit 

vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! (23) En bring 

die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! (24) Hierdie seun van my 

was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.‟ Toe het hulle 

begin feesvier. (25) “Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die 

huis was, hoor hy die musiek en die singery. (26) Hy roep toe een van die bediendes 

nader en vra hom wat aan die gang is. (27) Die bediende antwoord: „U broer het 

gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond 

teruggekry het.‟ (28) “Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis 

ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; (29) maar hy antwoord: „Kyk, al 

die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam 

nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende 

kan feesvier nie. (30) Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute 

deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!‟ (31) “Toe sê 

die pa vir hom: „Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. (32) Maar ons 

kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou 

was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.‟ ”  

5. 

Het u al ooit gewonder hoekom die jongste seun ŉ feesmaal ontvang het?   

 Hy het dan sy erfporsie gevra, en so sy pa dood verklaar.   

 Hy het nie belang gestel in ŉ verhouding met sy pa nie, maar net in dit wat sy pa 

vir hom kan gee – naamlik geld.   

 Hy het immers sy pa se geld gemors, losbandig gelewe en op die ou einde 

tussen die varke geëindig.   



Maar tog kry hy die beste kleed en die vetgemaakte kalf word net vir hom geslag. 

Die ouer boetjie aan die ander hand kry niks nie.  Hoekom?   

 Hy stel in die gelykenis dat hy presies gedoen het wat sy vader van hom verwag 

het.   

 Hy het al die wete stiptelik nagekom, maar daar word nie eers ŉ partytjie vir hom 

en sy vriende gehou nie.   

 Daar word nie eers ŉ bokkie vir hom geslag nie.   

 Hy word so kwaad dat hy wyer om die huis in te gaan.   

 Hy sal oor sy dooie liggaam nie aan die feesvieringe deelneem nie. 

Met die eerste lees van die gelykenis klink dit vir ons of die pa onregverdig is.  Is dit 

nie waar nie?  Hoekom kry die jongste seun hierdie feesmaal terwyl die oudste seun, 

wat gehoorsaam is, niks van sy pa ontvang nie. 

Ons kry egter die antwoord op die vraag in die jongste boetjie se beplande belydenis, 

of eerder skuldbelydenis.   

Daar in die modder saam met die varke beplan hy om vir sy pa te sê:  “pa, ek het teen 

God en teen pa gesondig!  Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie.  

Behandel my soos een van u dagloners.”   

5. 

Hierdie skuldbelydenis, hierdie ingesteldheid van die jonger boetjie, onderskei hom van 

sy broer. 

 Ten spyte van die feit dat hy sy verhouding met sy pa vernietig het, 

 ten spyte van die feit dat hy al sy pa se geld verloor het  

 en ten spyte van die feit dat hy sy pa beledig het,  

 het hy op die ou einde besef dat hy in alles afhanklik is van sy pa (God).   

 Geluk was toe nie meer gekenmerk deur die uiterlike nie, maar deur die innerlike. 



 Geluk was toe nie meer gekenmerk deur dinge nie, maar die ŉ verhouding met 

sy pa wat deur afhanklikheid gekenmerk word.   

Omdat hy met die besef terugkeer hou Jesus die jongerseun voor as die een wat in 

ŉ goeie verhouding met sy pa staan.  Anders gestel:  Die wat weet hoe afhanklik 

hulle van God is se verhouding is reg met die Here en hulle het toegang tot God se 

koninkryk.  Lewe ons met die besef kan ons lewens as geseënd beskou word. 

Die ouer broer aan die ander kant besef nie dat hy in alles van sy pa afhanklik is 

nie.  Juis daarom word hy so verskillend hanteer in die verhaal. 

6. 

Gemeente. 

Laat ons nou dit op ons van toepassing maak.  Wanneer is ek en jy geseën?  Wanneer 

ervaar ons ware geluk?  Die gelykenis van die verlore seun maak dit kristalhelder.   

 Ons is geseën wanneer ons besef dat ons afhanklik van God is.  

  Sodra ons huistoe gaan met die wete dat ons op ons self niks kan vermag nie,  

 sodra ons bewus is van ons eie skuld,  

 sodra ons besef dat ons afhanklik is van God vir die lewe en vir ons verlossing 

dan is ons gelukkig. 

Handhaaf ons die ingesteldheid by die huis, by die werk, by die skool of selfs by die 

kerk sal ons vind dat God, soos in die gelykenis, na ons toe sal hardloop, ons sal 

omhels, vir ons die vet gemaakte kalf sal slag en selfs ŉ fees vir ons sal voorsit.  Dan 

is ek en jy werklik gelukkig – want ons weet ons het ŉ verhouding met God. 

En weet u?   

 Ons lewe met die ingesteldheid omdat ons daardeur dankie sê vir die lewe wat 

ons in Jesus ontvang, maar ook omdat ons volledig bewus is van ons eie skuld 

en tekortkominge.   



 Maar bo en behalwe dit – ons lewe in afhanklik teenoor God omdat ons ŉ 

belofte van Christus ontvang.  Jesus sê in Matteus 5 vers 3:  Die wat in 

afhanklikheid teenoor die Here leef, aan hulle behoort die koninkryk van die 

hemele. 

Mag ons met die hulp van die Heilige Gees elke dag aan die belofte vashou.  En mag 

dit wees dat ons elke dag soos die verlore seun uit die modder sal opstaan en terug na 

die vaderhuis sal kom.  Want daar wag ŉ feesmaal vir ons.  Daar wag geluk.  Daar wag 

ŉ geseënde lewe, ŉ lewe saam met God. 

Amen 


