
Skriflesing  

Lukas  9:57-62  

99% is nie goed genoeg nie!  

As jou hart 70 slae per minuut klop en jou hart klop teen 99%, dan mis jou hart meer as 1000 
slae per dag.  

As jy 3 etes per dag eet en net 99% van die etes is higienies dan gaan jy 11 keer per jaar siek 
word as gevolg van die kos wat jy eet.  

As in 2011 99% persent van ons land se mense tussen 20-65 werk gehad het, was byna   

290 000 mense steeds sonder werk.   

As 99% van die babas wat in SA gebore word nie laat val word by geboorte nie, beteken dit 
steeds dat meer as 30 babas daagliks laat val word by geboorte.   

As slegs 99% van e-posse wêreldwyd hul korrekte bestemming bereik beteken dit dat 30 000   

e-posse per sekonde by die verkeerde adres uitkom.    

99% is nie goed genoeg nie, veral nie vir die Here nie.  

In die tweede gebod in Eks 20:5 sê die Here baie duidelik vir ons: “Ek eis onverdeelde trou 
aan My.”  

In Mark 9:40 sê Hy: “Wie nie téén ons is nie, is vir ons.”  

In Open 3 sê Hy vir die gemeente van Laodicea: “As julle tog maar koud of warm was!”   

Die Here het sy alles vir ons gegee. Hy vra van ons om, uit dankbaarheid, ook ons alles vir 
Hom te gee. En ons sukkel hiermee.  

Soos in die selgroep materiaal vir die komende week geskrywe staan: ons soek net genoeg 
van God. Genoeg om rustig te slaap. God is ‘n goeie iemand om in my lewe te hê. Hy sal my 
veilig en gelukkig hou. Maar ek soek nie te veel nie van Hom nie. Nie so dat dit my lewe kos 
nie. Ek sal die tyd gee wat ek beskikbaar het. Ek sal die oggenddiens bywoon, moet net nie 
iets sê of iets sing waarvan ek nie hou nie.   

En moet my nie meer vra nie. Moet my nie vra om diensbaar te wees nie. Ek sal iets van 
myself gee, net nie alles nie. Ek sal liefde gee, net nie vir my vyand nie.   

Ek soek genoeg van God vir Sondag, maar nie te veel op Maandag en Dinsdag en Woensdag  
nie.                                                          

Ons lees in Luk 9:57 dat iemand sê: “Ek sal volg waar u ookal gaan.”  



In plaas daarvan dat Jesus die persoon sommer net verwelkom sê Hy vir die persoon dat hy 
die prys moet bereken. Om die Here te volg gaan nie maklik wees nie.    

Toe sê Jesus vir hom: “Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het 
nie eens 'n rusplek vir sy kop nie.” (Luk 9:58) Jesus het partykeer nie slaapplek gehad nie, dit 
kan ook met jou gebeur as jy Hom onvoorwaardelik volg.  

Vir ander aan sê Jesus: “Volg my” Die persoon sê dat hy net gou eers sy pa wil gaan begrawe  

Dan antwoord Jesus: “Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die 
koninkryk van God.” (Luk 9:60)  

Jesus is nie ongevoelig oor familie nie.  

Waarkynlik het hierdie persoon nie kans gesien om Jesus onvoorwaardelik te volg nie.   

In hierdie tyd was die nakom van begrafnisrituele meer belangrik geag as ‘n studie van die  
wet, tempeldiens, slag van die Paaslam of nakom van die besnydenis. Dit was ‘n slim 
verskoning. Jesus weet die persoon ‘n verskoning soek om Hom nie te volg nie. Daarom dat 
Hy vir hom sê dat die volg van Jesus belangriker is as die mensgemaakte eise van die 
samelewing is. Dit is belangriker as enige iets anders. En die evangelie moet dringend 
verkondig word.   

Daarom: Los die dooies. Hulle het hulle kans gehad. Laat die mense wat nie Jesus wil volg 
nie, jou pa begrawe . Ek stuur jou na mense wat nog lewe. Daar is nie tyd om te mors nie. 
Gaan vandag, gaan nou en gaan vertel jy vir mense van die verlossing deur Jesus Christus!  

‘n Ander persoon se verskoning is: Ek wil eers gou my familie by die huis gaan groet.   

Wat is jou verskoning? Is jy te besig? Het jy te veel ander afsprake? Het jy nie soos die 
dominee sewe jaar geleer nie? Of het jy in jou jonger jare jou kant gebring in die gemeente? 
So word verskonings ‘n leefstyl. Verstaan reg, die Here vra nie vir jou om iets te doen wat jy 
nie meer kan doen nie. Hy wil hê dat jy, uit dankbaarheid, doen wat jy kan.   

Jesus maak weereens nie hier familie af asof hulle nie belangrik is nie. Dit gaan vir Hom oor   

prioriteite. Wie of wat is vir jou die belangrikste? Ons mag Jesus nie halfhartig volg nie.   

Dissipelskap eis radikale, onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan Hom. Dit is alles of niks.  

As iemand telkens agtertoe kyk, sal sy ploegvore krom wees en sy ploegwerk misluk. Dit is 
soos om op die snegweg te bestuur en besig te raak met kinders op agtersitplek. Die gevolge 
kan tragies wees. Net so kan ons nie die Here omkyk-omkyk volg nie. Wie nog sê: Ja maar ek 
wil net gou nog die of daardie ding doen, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.  

Dissipelskap eis absolute fokus. Dit vra toewyding en opoffering.   

As jy sy dissipel wil wees,  moet jy Jesus eerste stel. Al die ander dinge in jou lewe, ook jou 
familie en vriende, moet na Hom kom.   



In kontras met die 2 mense met verskonings, lees ons in  Matt 4:18-20 hoe Jesus Petrus en 
Andreas as sy eerste dissipels roep:  

“Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook 
Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te 
gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, 
en Ek sal julle vissers van mense maak.”  

Wat was hulle reaksie? Hulle het geen verskonings gehad nie. “Hulle het dadelik die nette 
gelos en Hom gevolg.”   

Om Jesus 99% te volg is nie goed genoeg nie.  

Jesus roep elkeen van ons vanoggend weer tot radikale onvoorwaardelike gehoorsaamheid.   

Hy eis onverdeelde trou. Is jy vir of teen Hom? Gee jy alles of niks?  

Amen  

 


