
Skriflesing: Lukas 14:7-14 

 

Tema: Is jy ‘n passer of ‘n sproeier mens? 

Daar is 2 belangrike vrae wat elkeen van ons vanoggend moet antwoord. 

1. Waar sit jy, of eerder waar wil jy sit? 

2. Wie nooi jy? 

 

Die Here woon ‘n onthaal by. Daar gebeur wat vandag steeds in die wêreld gebeur. Die voorste 

sitplekke is die belangrikste plekke, die ereposisies. Daarom skarrel mense om daar te sit. (Dit is net in 

die erediens dat die agterste sitplekke die mees gesogte sitplekke is) Daar voor kan ander hulle sien. 

Daar kan mense sien dat hulle belangrik is. 

Daar plaas die gasheer die belangrikste mense sodat die regte mense in sy huis gesien word. Daar word 

die foto’s geneem en die mense wat voorsit se name verskyn gereeld in die koerant. Dit is hoe dit in die 

wêreld gebeur. 

 

Maar kom ons begin voor. Jesus praat nie hier oor etiket by onthale nie. Hy praat oor etiket in die 

koninkryk van God. En Hy vra vir elkeen van ons:  

 

1. Waar sit jy? Waar wil jy sit? 

As jy uitgenooi word na ‘n onthaal gaan sit jy voor om gesien te word? Ek dink nie dit is so groot 

probleem by ons nie. Ons is darem ordentlik grootgemaak. Ons sal nie sommer voor indruk nie. Maar 

waar wens jy om te sit? 

 

Sit jy agter en verlang heeltyd dat iemand jou vorentoe sal nooi? 

Jy dien en werk hard in die gemeente. Jy gee jou tiende. Maar jy doen dit nie om die regte redes nie. 

Jy is soos ‘n passer -‘n passer mens. Alles draai om myself. Mense moet my raaksien en sien ek is ‘n 

oulike ou en dan moet hulle vir my daarvoor dankie sê. As ek nie raakgesien word nie, soek ek ‘n ander 

onthaal of kerk of skool waar mense mooi dinge oor my sal sê. 

 

Is ons nie maar almal skuldig aan hierdie voorsit gesindheid nie? Ons sondige natuur maak ons 

selfsugtig. Ons wil raakgesien word. Dan is: wat kry jy, waar bly jy en wat ry jy? vir ons belangrik. Die 

Here het nie ‘n probleem met rykdom en mooi huise en groot motors nie, maar as hierdie goed gaan oor 

jouself en om mense daarmee te beindruk, dan is dit verkeerd. Jesus sê in geen onduidelike taal dat 

hierdie voorsit gesindheid Hom nie aanstaan nie. 

 

Jy moet toelaat dat die Here jou verander. Hy sal, deur sy Heilige Gees, sy liefde in jou werk sodat jy, 

soos Hy, sal dien. 

 

Nagmaal wys vanoggend vir ons dat Hy agter gaan sit het. Hy het voete gewas. Hy het gedien tot op 

die punt waar sy liggaam gebreek en sy bloed gevloei het. Hy het gedien tot in die dood. 

 

Grootheid by God is sulke onvoorwaardelike diens – dit is ondere andere om daar te wees vir ander, om 

diens van barmhartigheid te doen, om te bid en om die evangelie van verlossing tydig en ontydig te 

verkondig. En in ons diens aan die Here is daar nie minder en meer belangrike diensbaarheid nie. Die 

prediker is nie meer belangrik as die koeksusterbakker nie. Jy dien Hom uit dankbaarheid met wat jy 

het. 

 

Jesus sê in vers Luk 14:11:  

Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeeen wat nederig is, sal verhoog word. 

 

Hy bevestig dit in Luk 22:24-26 

Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. 

Maar Jesus sê vir hulle: “By die nasies is dit so: konings speel oor hulle baas, en dié wat gesag 



afdwing, laat hulleself weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die 

belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien.  

   

As jy die grootste in die oë van God wil wees, kan jou lewe nie soos ‘n passer om jouself draai nie. Jy 

wil, soos Jesus, gaan dien.  

Maar Jesus praat nie net met die gaste nie. Hy praat ook met die gasheer. Hy vra vir Hom:  

 

2. Wie nooi jy? 

As jy ‘n onthaal hou, wie is op jou gastelys? 

 

Wie nooi ons as gemeente na die erediens en selgroepe? Ons nooi mense soos ons. Die Here sê ons  

nooi mense sodat ons weer deur hulle genooi kan word. 

  

En nou roep Hy vir ons op. Ons moet nooi soos Hy. Die koninkryk van God staan oop vir almal. 

Kyk wie het die Here vanoggend na sy nagmaal genooi? Hy nooi vir my en jou wat deur sy genade 

verlos is. Hy nooi ons wat elke dag nog worstel met sonde. Hy nooi mense wat Hy weet Hom nie kan 

terugnooi nie - vir ons as verloste sondaars wat onvolmaak is. Hy wil ons gasheer wees. Maar Hy nooi 

ook nog wyer as ons. Hy nooi die wêreld om hulle te verseker van sy liefde. 

 

In Christus, gevul met sy liefde, moet ek en jy gasheer en -vrou wees soos Hy. Ons moet nooi sonder 

om iets terug te verwag. Die Here het nie ‘n probleem dat ons mekaar na byeenkomste nooi nie. Hy vra 

net - nooi groter as jou mense.  

God se koninkryk staan oop vir almal. Nooi die armes, kreupeles, verlamdes en blindes. Nooi hulle wat 

nie soos jy lyk, ruik en soos jy dink nie. Nooi die buitestaanders en die bosslapers. Nooi hulle wat jou 

guns aan hulle nie kan terugbetaal nie. Nooi hulle wat niks het om jou mee te vergoed nie. Hulle wat 

jou nie vir ‘n onthaal gaan nooi nie. Nooi hulle wat jou armer agterlaat en jou huis gaan vuil maak. 

 

‘n Christen is so ‘n sproeier mens. Dit gaan nooit vir my om myself nie. Soos ‘n sproeier gee ek weg en 

maak die wêreld rondom my ‘n beter en mooier plek. In geloof is ek gekoppel aan die Here en versprei 

ek sy liefde oral oor die dor aarde.  

Ek sit nie agter en verlang na die belangrike plekke nie. Ek dien soos Christus. 

Ek nooi nie net belangrike mense nie, ek nooi almal soos Christus. 

 

Ek sluit af met ‘n storie en ‘n ware verhaal van onselfsugtige diens: 

Die storie gaan oor die verskil tussen die hemel en die hel. Iemand het eendag die hemel en die hel 

gesien. Altwee plekke het presies dieselfde gelyk. Almal het langs gedekte tafels aangesit vir ‘n 

heerlike feesmaal. Daar was iets snaaks aan die mense. Hulle arms was styf sodat hulle dit nie kon buig 

nie. In die hel het uitgehongerde mense geskreeu en gesterf van die honger. Hule kon nie die kos in 

hulle eie monde kry nie. In die hemel was mense gevoed en was daar wonderlike vreugde en vrede 

want mense het mekaar gevoer.  

 

Die ware verhaal: 

EV Hill was baie jare gelede ‘n geliefde swart predikant in Los Angeles. Sy liefde vir God was sigbaar 

in sy liefde vir mense. Maar hy was nooit skaam of bang om te praat as dinge verkeerd was nie. Tydens 

die onluste en strooptogte in die sestiger jare in Los Angeles het hy mense se gevoelens reg verstaan. 

Maar hy het hulle baie duidelik laat verstaan dat met rooftogte en geweld hulle hul gevoelens verkeerd 

uitdruk. Hy het nie daarmee saamgestem nie.  

Een aand nadat hy ‘n telefoonoproep by sy huis geantwoord het, het sy vrou gesien iets is nie pluis nie. 

Sy het hom gevra waaroor die oproep was. Hy het geantwoord: “Hulle het gedreig om ons motor met 

my daarin op te blaas.” Hulle het daardie aand laat gesels oor hoe hulle hul motor kan beveilig teen 

moontlik motorbomme, maar nie regtig ‘n oplossing gevind nie 

 



Toe Hill die volgende môre die kombuis instap, het Hy besef sy vrou is nie tuis is nie. Hy wou net 

bekommerd raak toe sy vrou met hul motor voor die huis stop. Sy het met die motor om die blok gery 

om seker te maak dat dit veilig is vir haar man om daarin te ry. Hill het hierna gesê: “Van daardie dag 

af het ek nooit weer vir my vrou gevra of sy lief is vir my nie. Ek het haar onselfsugtige Jesusliefde en  

-diens in aksie gesien. 

Amen 

 

Gebed 

Maak my nie groot nie, Here, maar laat my u grootheid sien en weet hoe klein ek is. 

Maak my nie slim nie, maar laat my u wysheid sien en weet hoe min ek weet. 

Bring my nie na hoë plekke vanwaar ek op ander neerkyk nie, maar laat my u voete sien as ek buig en 

weet dat my voete van klei is. 

En as iemand in my u lig sien, laat my onthou waarvandaan ek kom en Wie my daar gaan haal het.  

Amen 


