
Skriflesing: Luk 13:22-30 

Tema: Is jy op pad huis toe? 

 

Baie van ons ken die prent van die breë pad wat lei na die wye poort en die smal pad 

wat lei na die nou poort of die smal deur soos wat ons lees in Lukas 13.  

 

Op die smal pad is die mense wat op God se roepstem en sy liefde deur Jesus Christus 

gereageer het. Hulle het hul lewens onder leiding van die Heilige Gees aan Hom 

oorgegee en volg Hom onvoorwaardelik. Hulle is min. Op die breë weg is die mense wat 

nie die Here aangeneem het as Verlosser nie. 

 

Hulle is rowwe mense. Hulle maak hulle skuldig aan misbruik van drank, moord, roof,  

owerspel en al die dinge van die duisternis. As ons aan hulle dink, dan dink ons aan die 

woorde van Efes 4:19: “Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n 

onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is, te doen.” 

 

Maar daar is nie net  rowwe ouens op die breë pad nie! Hoor mooi as die Here 

vanoggend vir ons in hierdie erediens waarsku: Jy kan op die breë pad op pad na die 

ewige verderf wees sonder dat jy ooit drank misbruik, iemand doodgemaak of jou 

skuldig gemaak het aan enige losbandigheid. 

Al praat die mense en die dominee met groot lof van jou, kan jy op die breë pad wees.  

 

Luister weer saam met my na Luk 13:22-30 uit “die Boodskap”. 

Terwyl Jesus oppad was Jerusalem toe het Hy langs die pad by die dorpe en klein 

plekkies aangegaan  en die mense daar gaan leer. By een van die plekke het iemand 

Hom gevra: “Here, hoeveel mense gaan ‘n plek kry in God se nuwe wêreld? Seker maar 

min? 

Ja, jy is reg. Baie mense sal probeer om daar in te kom, maar hulle gaan dit nie maak 

nie. Dit is nie maklik om daar in te kom nie. Daarom moet jy jou inspan as jy daar wil 

inkom. Doen jou uiterste bes. Want baie gaan probeer om daar in te kom, maar min 

mense gaan dit maak.  

Kom Ek gebruik ‘n beeld om vir julle te verduidelik wie almal in my nuwe wêreld plek 

gaan kry. Weet julle, Ek is soos Iemand met ‘n groot huis. Daar is natuurlik oorgenoeg 

plek in my huis vir almal wat doen wat ek sê. Maar op ‘n dag gaan Ek my huis se deur 

sluit. Daar sal baie mense wat nog buite staan probeer inkom. Hulle sal aan die deur 

klop en uitroep: ‘Here, Here, U het ons vergeet. Ons staan nog buite. Maak asseblief vir 

ons oop!” 

Maar Ek sal van binne af antwoord:’Gaan weg! Ek weet nie wie julle is nie. Hier’s nie plek 

vir julle nie.’ 

Dan sal hulle antwoord: ‘Maar onthou U ons dan nie meer nie? Ons het saam met U 

geëet en feesgevier. Toe U hier by ons op aarde was, het ons oral agter U aangeloop.”  

Dan sal Ek antwoord:’Ek het nie die vaagste idee wie julle is en waarvandaan julle kom 

nie. Gee dadelik pad, julle goddelose spul! Hier in my huis is daar nie plek vir julle nie.’ 

Waarheen dink julle moet daardie mense dan gaan? Na die doderyk toe, natuurlik. En 

daar is dit een groot hartseerspul. Veral vir dié van julle wat onder die misverstand 

verkeer dat julle ’n plek gaan kry in God se nuwe wêreld. Weet julle hoe verskriklik dit 

gaan wees as julle al die groot name uit julle geskiedenis, vir Abraham en Isak en Jakob 

en die profete, daar in God se wêreld sien, maar julle self moet buite staan? Julle sal huil 

en skreeu van die pyn. Maar dan is dit natuurlik te laat. Van regoor die wêreld sal mense 



na God se nuwe wêreld toe stroom terwyl julle spul wat gedink het dat net julle daar 

gaan plek kry, dit nie sal maak nie.  

Uiteindelik sal al die rolle omkeer: mense wat nou agter in die ry van die lewe staan 

omdat hulle My volg, sal baie belangrik wees. Maar diegene wat nou belangrik is, sal 

geen plek in God se nuwe wêreld hê nie.”  

 

Hoor jy dit? 

Op die breë pad is ‘n klomp mense wat nie op die donker paadjies van die lewe loop nie, 

‘n klomp kerkmense. Hulle het saam met Jesus geëet  en feesgevier. Hulle het die 

kerklike tradisies gehou. Hulle het oral agter Hom aangeloop en onder die misverstand 

verkeer dat hulle plek gaan kry in God se nuwe wêreld. 

 

En nou sê Jesus vir hulle: “Gaan weg. Ek weet nie wie julle is nie. Hier is nie plek vir julle 

nie.” Hulle moet doderyk toe gaan waar hulle gaan huil en skreeu van pyn. Dit is nie die 

Here se wil vir ons nie. Die Here wil baie seker maak dat dit nie met een van ons gaan 

gebeur nie. 

Daarom waarsku Hy ons: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk 

van die hemel ingaan nie, maar net Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel 

is.” 

(Matt 7:21)  

Wat is die Vader se wil vir ons? 

 

Dit is belangrik dat ons van die Here sal weet, maar voor ons Bybel lees en bid en 

erediens toe kom en dankoffer gee vra die Here jou lewe. Jy moet Hom aanneem. Ons 

lees in  

Rom 12:1: “En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot 

ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom 

aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.” 

 

Status, gewildheid, rykdom, afkoms, mag, ‘n belangrike posisie ook in kerk beteken vir 

die  Here niks. Hy kan dit in ‘n oomblik gee en wegvat. Wat vir die Here saakmaak is 

100% geloofsoorgawe en toewyding. Dit is wat Hy bedoen as Hy sê dat ons ons moet 

inspan om in die hemel te kom. Ons moet ons uiterste bes doen. Hy het sy alles gegee. 

Hy vra van ons niks minder nie. Hy gee die hemel as gratis geskenk. Ons kan onsself nie 

red nie. Maar juis omdat Hy sy alles en die hemel as gratis geskenk gegee het, kan ons 

nie anders as om uit dankbaarheid ook ons alles te gee nie. 

Ons sê so maklik dat ons ons lewe aan die Here oorgegee het. Dan moet ons ons geloof 

uitleef. Ons bely so maklik dat ons Christene is, maar dan moet ons soos Christus lewe. 

Ons moet die wil van die Vader doen. 

 

Sy wil is dat ons as sy kinders liefde sal leef. Ons lees Matt 22:37-40 uit die boodskap: 

“Jy moet die Here jou God liefhê met alles wat jy is en het.’ Niks in jou lewe mag vir jou 

so belangrik soos God wees nie. Hierdie opdrag staan bo-aan die lys. Maar daar is ‘n 

tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan:  ‘Jy moet ander mense so 

liefhê asof hulle jy self is.’ Hierdie twee opdragte vorm die pilare waarop alles rus 

waarvan ons in die Bybel lees.” 

Sy wil is verder dat ons geloof en liefde sal oorgaan in dade. Anders is dit nie geloof nie. 

Jak 2:14-17 en 26 

“Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? 

Kan so  



'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag 

vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; 

gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het 

om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade 

oorgaan nie, is dit sonder meer dood.  
26'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, 

ook dood.” 

 

Hoeveel keer hierdie jaar jy al die evangelie gehoor? Sy evangelie wat ons oproep tot 

oorgawe en liefde en liefdesdiens. Hoeveel keer het jy al “Here, Here” gesê? En watter 

verskil maak jy vir die Here? Watter verskil maak jy in liefde in hulle wat arm en honger 

is se lewens? 

 

Ek wil u in die naam van die Here dringend waarsku. En dan gaan dit nie oor my of die 

gemeente nie, dit gaan oor jou: 

Jy kan nie net Bybel lees en bid en erediens en bidure bywoon en dit eindig daar nie.  

As jy nie hier uitstap en in 100% toewyding en oorgawe gaan leef nie, as jy nie hier 

uitstap en sy wil gaan doen in die leef van liefde nie, as jy nie hier uitstap en jy gaan 

maak uit dankbaarheid ‘n verskil vir Hom in die wêreld daarbuite nie, het jy nie ware 

geloof nie. Dan is jy nog nie op die pad na die smal deur nie en gaan Jesus ook eendag 

vir jou as kerkmens sê: “Gaan weg van my af. Ek weet nie wie jy is nie. Hier by my is is 

nie plek vir jou nie.”  

 

In almal se lewens gaan ‘n dag kom waarin ons nie weer, soos nou, ’n geleentheid sal hê 

om te kies nie. As ons nie voor ons sterfdag of die wederkoms kies nie, is dit verewig te 

laat.  

Daarom, kies nou. As jy nog nie vir Hom gekies het nie, kies vir die eerste keer.  

Vir die meeste van ons wat vasgevang is in die gevaar van gemaklike godsdiens, ons 

wat saam met die Here geëet, gedrink en rondgeloop het, kies opnuut om Hom met 

100% geloofoorgawe en toewyding te dien.  

Amen 

 


