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Inleiding: 

Gemeente, broers ens susters. 

Elke gelowige worstel op een of ander stadium in hulle lewe met ŉ baie spesifieke 

vraag.  Ek is oortuig dat elkeen van wat vanoggend hier sit die vraag aan onself op 

een of ander tyd gestel het. 

 Jy stel die vraag aan jouself wanneer jyself, of iemand naby jou siek word. 

 Jy vra die vraag aan jouself wanneer die dood jou bedreig of wanneer jy ŉ 

geliefde aan die dood afstaan. 

 Jy vra selfs die vraag aan jouself wanneer jy die Bybel oopslaan.  Dalk nie 

altyd bewustelik nie, maar altyd in jou agterkop. 

 Jy word met die kwessie gekonfronteer wanneer jy na ander gelowiges kyk en 

die voorbeeld wat hulle vir jou stel. 

 Sonder dat ons dit eers besef het, het ons die vraag aan ons self gestel toe ons 

na Lukas 10, die wet van God, geluister het. 

 Ons kan selfs so ver gaan deur te sê dat gelowiges, mense soos ons, elke dag 

van hulle lewe met die saak worstel. 

Waarvan praat ek?  Waarmee worstel ons elke dag? Watse vraag stel ons aan 

onsself.  ŉ Vraag wat ons met soveel vrees, angs en onsekerheid vul. 

Broers ens susters.  Die vraag wat ons daagliks aan ons self stel klink soos volg:   

 Is my saak met die Here reg?   

 Is ek gered, geheilig, geregverdig?   

Ons kan dit ook anders verwoord:   

 Wat verwag God, ons Vader, van ons?   



 Wat moet ons ingesteldheid, ons houding wees?   

 Hoe moet ons lewe lyk?  Wat is God se wil vir my lewe? 

U sal met my saamstem dat die vraag in die hart van ons geloof lê.  Elkeen van ons 

wonder soms oor ons eie saligheid- of my saak reg is met die Here.  En u weet, dit is 

nie ŉ vraag met ŉ maklike antwoord nie.  Baie kerke, en teoloë en slim mense het al 

oor die jare met die saak geworstel.  Die Reformasie, toe die reformatoriese kerke 

van die Rooms Katolieke Kerk afgestig het, was juis oor die kwessie.  Duisende ure is 

hieraan al gespandeer.  Mense het hulle lewens gewy en gewaag om ŉ antwoord op 

die vraag te verkry. 

Ons is egter nie die eerste mense wat met die vraag worstel nie.  Die mense van 

die Bybel, waarvan baie van hulle nounet tot bekering gekom het, het ook met die 

vraag geworstel.  Jesus se dissipels het hulle self afgevra – maar is my saak met die 

Here reg.  Die eerste gelowiges, die vroeë kerk het hul self afgevra – maar is my 

saak met die Here reg.   

Juis om die vraag te benatwoord vertel Jesus die gelykenis wat ons vanoggend gaan 

lees.  Daarom word die verhaal vir ons in die evangelie van Lukas opgeteken.  Kom 

ons lees nou Lukas 18 vanaf vers 9 tot en met 14. 

 

Skriflesing 

Lukas 18: 9-14 

 

Videogreep: 

 

Prediking:   

1. 

Broers en susters. 



Jesus vertel die gelykenis aan sy volgelinge omdat sommige van hulle daarvan 

oortuig was dat hulle saak met die Here reg was.  Sommige van hulle was daarvan 

oortuig dat hulle voldoen aan God se standaarde en daarom is hulle gered, geheilig en 

geregverdig.  En omdat hulle reeds gered was, het hulle neergekyk op ander, wat 

volgens hulle nie voldoen aan God se standaarde nie –wie saak nog nie met die 

Here reg is nie.  Hulle was hooghartig. 

Klink dit nie ŉ bietjie bekend nie?  Baie van ons, wat dink dat ons saak met die Here 

reg is, kyk neer op mense wat volgens ons verlore is – mense wie se saak nie 

met God reg is nie.  Baie van ons is hooghartige gelowiges, netsoos Jesus se 

volgelinge hooghartig was. 

Om ons, saam met Jesus se volgelinge, dan tot insig en inkeer te bring word die 

gelykenis vertel. 

2. 

In die gelykenis ontmoed ons twee mans.  Beide van hulle gaan na die tempel van die 

Here.  En daar by die tempel bid beide mans.  Die eerste man is ŉ fariseër en tweede 

een ŉ tollenaar. 

Kom ons kyk eers na die fariseër.  

In die jaar 2019 heg ons baie keer ŉ negatiewe konnotasie aan fariseërs.  In die tyd 

van Jesus was dit egter glad nie die geval nie. 

 Fariseërs was gerespekteerde mense in die samelewing. 

 Almal het hulle gerespekteer en hulle het oor ŉ goeie reputasie en status 

beskik. 

 Terselfdertyd was hulle die leiers van die Joodse samelewing – in ŉ sekere sin 

was hulle die predikante van die antieke tyd – die geestelike leiers. 

 Niemand kon ŉ vinger na hulle wys nie.  Hulle het ŉ skoon en rein lewe gelei. 

 Hulle het die wet van God noukeurig nagekom.  Hulle het gevas en geoffer 

en al die voorskrifte na gekom. 



 In die oë van die samelewing was hulle sonder vlek – die perfekte voorbeeld 

van hoe ŉ persoon moet leef. 

Hoor die mense wat om Jesus sit van ŉ fariseër sou hulle outomaties gedink het:  

maar die man se saak is met die Here reg.  Hy is gered, geregverdig.  Hy voldoen 

aan die standaarde van God. 

3. 

En dan ontmoed ons die tollenaar. 

Hy was presies die teenoorgestelde van die fariseër.   

 Waar die fariseër gerespekteer was, is die tollenaar gehaat deur die Joodse 

samelewing.   

 Waar fariseërs status en eer gehad het, was tollenaars niks en niemand nie.   

 Dit was die geval omdat tollenaars namens die Romeinse ryk belasting 

ingevorder het. 

 Hulle met ander woorde namens die vyand geld gevat van sy eie landsgenote.   

 Vir die werk wat hy verrig het, het hy ŉ persentasie van die geld gekry.  

Daarom het die deursnit Jood geglo dat tollenaars hulself verryk deur mense 

wat reeds brandarm is vereder te verarm. 

 Verder het hulle nie soos fariseërs die wet van God na gekom nie.  Dit was so 

erg dat hulle nie eers in die tempel toegelaat was nie. 

Weereens, wanneer die skare aan wie Jesus die gelykenis vertel hoor van ŉ tollenaar 

sou hulle dadelik dink – maar die man se saak is nie reg met die Here nie.  Hy is ŉ 

dief, ŉ bedrieërs, ŉ egbreker.  Hy voldoen nie vir een oomblik aan God se 

standaarde nie.  Hy is verlore, verdoem tot die dood. 
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En dan broers ens suster kry ons die enorme stuk ironie in die teksgedeelte.  Iets wat 

die eerste hoorders, en ons nie vir een oomblik sou verwag nie.   

 



Jesus sê:   

Die fariseër, wie julle dink se saak met die Here reg is, se saak is intussen alles 

behalwe reg.  En die tollenaar wat volgens julle verlore is, hy sal opgehef word. 

Verbeel net die mense se skok.  Jesus draai in hierdie een uitspraak alles wat hulle 

glo en van die wêreld dink op sy kop.  Die tollenaar voldoen aan God se 

standaarde, sy saak is reg met die Here, en nie die fariseër nie. 

5. 

Hoe kan Jesus dit dan sê?  Die fariseër lei dan die skoon lewe.  Hy kom dan God se 

wet na.  Hy is dan die een wat offer en sy tiende vir die tempel gee.  Die tollenaar aan 

die ander kant is dan onrein, vuil, ŉ dief wat nie eers in die tempel mag gaan nie.  Hoe 

kan Jesus die uitspraak maak? 

Ons vind die antwoord in die twee mans se gebede. 

Kom ons kyk net vir ŉ oomblik hoe hulle bid en wat hulle eintlik sê. 

 Die fariseër verwys 5 maal na homself in die gebed.  Dit gaan nie oor God in 

die gebed nie maar oor homself. 

 Dit gaan nie oor hoe goed God is en wat God vir hom doen nie, maar eerder 

oor hoe goed hy self is. 

 Hy sê uitdruklik dat hy nie soos ander mense is nie.  Hy is nie ŉ dief, of ŉ 

bedrieër, of ŉ egbreker nie.  En hy is definitief nie soos die tollenaar langs hom 

nie.  Hy is eintlik veel beter as hulle almal. 

 Kyk ons na sy gebed lei ons af dat hy hooghartig is, selftevrede, vol van hom 

self is. 

 Verder veroordeel en verwerp hy in sy gebed.  Hy kyk neer op ander. 

Die tollenaar aan die ander kant bid weer soos volg: 

 Hy bid ook oor homself, maar hy is nie die middelpunt van sy eie gebed nie.  

Dit gaan nie oor hoe goed hy is nie, maar eerder hoe goed God is.  Dit gaan 

oor wat God vir hom kan doen. 



 Hy bely dat hy ŉ sondaar is, en dat slegs God hom kan help 

 Waar die fariseër hoogmoedig is, is hy weer nederig.  Ons sien dit baie 

duidelik in sy lyftaal.  Hy staan op afstand.  Hy is amper te skaam om nader te 

gaan.  Hy kan nie eers na die hemel kyk nie.  So swak en sondig is hy voor die 

Here dat hy nie eers kan opkyk nie.  Dan slaan hy ook nog op sy bors.  Dit is ŉ 

manier hoe vrou van die antieke tyd gerou het.  Wanneer ŉ kind sterf het hulle so 

op hulle bors geslaan.  Sy sonde is so groot dat hy self rou en treur.   

6. 

Gemeente. Die fariseër en tollenaar verskil nie net in terme van gebed en hulle 

gesindheid nie.  Nee, die tollenaar het iets besef en geglo wat die fariseër nie 

verstaan het nie. 

Die fariseër se saak met die Here is nie reg nie omdat hy nie besef dat Hy ŉ sondaar is 

nie.  Hy is oortuig van sy eie goedheid.  Hy dink hy is perfek.  Hy is oortuig dat hy by 

die Here kan uitkom deur die wet na te kom, deur sy goeie dade, deur te vas en sy 

tiende te gee.  Eintlik het hy God vir niks nodig nie.  Alles is in sy eie hande.  Nie vir 

een oomblik is hy afhanklik van God nie. 

Die tollenaar aan die ander kant, ten spyte van wat die wêreld van hom dink, 

 besef dat hy ŉ sondaar is.   

 Hy besef dat hy swak en gevalle voor God staan met niks in sy hande nie.  Hy 

kan God niks bied nie.   

 Netso weet en glo hy dat hy nie homself kan red nie.  Nie deur die wet na te kom 

of om te vas of om sy tiende te gee nie. 

 Hy weet dat slegs God hom genadig kan wees. 

 Hy besef dat God hom kan red, dat God sy saak met hom regstel deur Jesus aan 

die kruis. 

 Hy het nie deel aan die redding omdat hy so goed is nie, maar omdat God 

liefdevol en genadig is. 



 En weet u?  Hy uiter nie net dit nie, hy glo dit ook.  O God, wees my sondaar 

mens genadig! 

Gemeente, dit is die groot verskil tussen die twee mans.  Beide verdien God se straf.  

Nie een van hulle kan God iets bied nie.  Dit is egter slegs die tollenaar wat dit 

besef.  Die fariseër is egter oortuig van sy eie goedheid.   

Die tollenaar is in alles van God afhanklik.  Slegs God kan red.  En omdat hy dit besef, 

maak nie saak wat die wêreld van hom dink nie, is sy saak met die Here reg.  Die 

fariseër voldoen nie aan God se standaarde nie, selfs al dink die wêreld so, omdat hy 

nie in absolute afhanklikheid van God leef nie. 

7. 

Kom ons maak die gelykenis op onsself van toepassing.  Kom ons vra weer:  “wanneer 

is ons aak met die Here reg”. 

 Wanneer ons besef hoe groot ons sonde is. 

 Wanneer ons besef dat ons onsself nie kan red nie. 

 Wanneer ons besef dat ons in alles in die lewe van God afhanklik is –veral vir 

ons redding van uit die greep van die dood en die sonde. 

 Wanneer ons besef en glo dat die redding slegs deur Jesus kan plaasvind. 

 Wanneer ons besef en glo dat ons deelkry aan die redding nie omdat ons so 

mooi of soet is nie, maar omdat God liefdevol en genadig is. 

 Ons saak is met die Here reg wanneer ons dit met ons hele hart, siel en verstand 

glo. 

Hoef ons dan nog verder onseker te wees en angstig?  Hoef ons dan nog verder te 

wonder oor of ons saak reg is met die Here?  Die antwoord is ŉ definitiewe nee.  Ons 

saak is met die Here reg.  Ons hoef nie vir een oomblik daaroor te twyfel nie. 

 

 

 



8. 

Daar is egter ook een laaste saak waarvan ons nie kan vergeet nie.  Die tollenaar kan 

nie net die gebed uiter, maar voortleef soos voorheen nie.  Netso kan ons nie die 

waarheid besef en glo nie, sonder dat ons lewe verander nie.  Ons kan nie mooi 

woorde sê maar steeds ŉ tollenaar bly nie.   

Nee, uiteindelik vir die teks nie net of ons saak reg is met God nie, maar ook of ons 

saak reg is met die mense om ons.  Sodra ons met die gesindheid van die tollenaar 

leef, d.w.s. in absolute afhanklikheid teenoor God, moet die geloof ook die gevolg hê 

dat ons anders leef en doen.  Dit beteken dat ons ook ten alle kostes moet probeer om 

dit wat stukkend is, dit wat verwaarloos is, ten opsigte van ons medemens moet 

regstel. 

Dit beteken vriende dat ons saak nie net met God reg moet wees nie, nee, ons moet 

ook probeer om ons ons saak met ons naaste reg te stel.  Mag die Heilige Gees 

ons hierin bystaan. 

Amen 


