
Huisgeloof27#2016 – Lukas 14 
7 Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel Hy aan die genooides die volgende gelykenis: 8 
“As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die 
gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. 9 Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê: 
‘Gee bietjie die plek af vir hierdie man.’ Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. 10 Maar as jy 
uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê: ‘Vriend, kom sit hier 
voor.’ Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. 11 Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat 
nederig is, sal verhoog word.” 12 Hy het ook vir die gasheer gesê: “As jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, 
moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op dié 
manier vergoed nie. 13 Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. 14 Jy kan jou 
gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van dié wat reg 
gedoen het.” 
 
# Nederigheid Die eerste partytjie-gelykenis gaan oor die Christelike waarde van nederigheid (vs 11, lees dit) -  hoe jy 
partytjie hou en waar jy sit, vertel wie jy is, sê Jesus. As julle kan kyk na Muhammed Ali, die grootse bokser, wat onlangs 
oorlede is, se snit I am the Greatest (kort of lang weergawe). 
Ons is nie soos die Muhammed Ali’s nie, maar terselfdertyd is nederigheid  waarskynlik die Christelike waardeterm wat 
die meeste misverstaan word. Die Bybel het nooit gesê dat ’n nederige persoon iemand is wat ’n  lewenslange ambisie 
het om ’n vloermat te wees nie. Baie Christene dink dat om nederig te wees beteken dat jy moet toelaat dat almal op jou 
trap… dis nie regtig nederigheid nie, maar minderwaardigheid. ’n Nederige mens het ’n gesonde selfwaarde omdat hy sy 
eie en ander mense se Godwaarde lankal ontdek het en besluit het om die “magic” wat daar in jou is nie onder ’n emmer 
weg te steek nie! 
 
# Nederigheid in aksie > Die tweede partytjie-gelykenis, gaan daaroor dat nederiges gasvry is : maw nederigheid in 
aksie. “Nee, as jy ’n feesmaal gee, nooi armes, kreupeles, verlamdes en blindes (Luk 14:12)… almal wat niemands is (al 
die mense wat in jou oë anders as jy is)... sê Jesus vir ons eintlik. Wie jy nooi na die partytjie, vertel ook hoeveel jy 
verstaan van God se kerk, ja, hoe Sy familie werk. Daarom noem Jesus in die verse al hierdie nobodies\underdogs van 
die samelewing (as Hy vandag geleef het sou Hy nog ander name bygevoeg het), want Jesus wil hê die kerk moet ’n plek 
wees soos wat die woorde van die temalied uit die bekende TV reeks “Cheers” vir ons dit mooi stel: 
 Making your way in the world today, Takes everything you've got; Taking a break from all your worries 
Sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you want to go where everybody knows your name, And 
they're always glad you came; You want to be where you can see, Our troubles are all the same; You want to be where 
everybody knows your name. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name, And they're 
always glad you came; You want to go where people know, People are all the same; You want to go where everybody 
knows your name.  
 
#nobodys <> Barbara Brown Taylor praat so pragtig hieroor… “Spend time with God by spending time with children - no 
paybacks, no status, no influences, no income.” Kom wees gasvry teenoor die klein “nobodies”. Terloops - ten diepste is 
ouerskap (ook geestelike ouerskap - die kerk vir sy kinders) gasvryheid aan vreemdelinge: Ons kinders is vreemdelinge 
as hulle hierdie wêreld binnekom, en as ons nie gasvry teenoor hulle onder ons dak is nie, hoe kan ons gasvry wees 
teenoor die gemeenskap, land, of wêreld? Die waarde van gasvryheid word ten diepste getoets, nie op vreemdelinge en 
vyande nie, maar op ons familie en vriende, kollegas, mede studente\skoliere. 
 
# nobodys2 <> Barbara Brown Taylor sê daarom verder “It is what you do when you think no one is looking, with 
someone who does not count, for no reward, that ushers you into the presence of God....  If you want to enter this 
kingdom [of God] there is a way; go find a nobody to put your arms around and say “hello” to God.”    Jesus het mos gesê 
as jy dit aan die geringstes iets doen, doen jy dit ook aan Hom! Die boodskap van Jesus hier is duidelik… die hart van 
gasvryheid is om mense – die sg. nobodies te aanvaar en te ontvang, ja, te omhels met ’n Ek is spesiaal, jy is ook 
spesiaal.  In die proses wat jy hulle omhels, omhels jy die lewe en omhels jy ten diepste vir God. 
 
#Verdien jy dit > Kerk is die plek waar, as jy daarna toe moet gaan, hulle jou moet inneem, al verdien jy dit nie! Daarom 
het daardie Dorothy Day waarvan ek julle netnou vertel, gesê: “I really love God as much as I love the person I love the 
least .”  Sy is reg want ek verstaan nog glad nie vir God en hoe Hy oor mense voel nie, as ek nie optree met ’n “ek  is 
spesiaal, jy is spesiaal” houding teenoor alle mense nie. 
 
Een middag in 1953 het verslaggewers en ’n klomp belangrike mense op Chicago se stasie bymekaar om die 1952 Nobel 
Prys wenner te verwelkom. Hy het uit die trein geklim - ŉ reus van ŉ man, 6vt 4 in ons ou taal, met so ŉ bos hare en groot 
snor. Terwyl die kameras flits, het die stadsvaders nader gekom om hom welkom te heet. Hy het oor hulle koppe geloer 
en gevra of hy vir ŉ oomblik verskoon kon word! Hy het vinnig geloop tot by ŉ ouerige swart vrou wat sukkel-sukkel twee 
swaar tasse probeer dra… sonder sukses! Hy het die tasse in sy groot hande opgetel en met ŉ glimlag dit na die bus 
gedra. En haar op die bus gehelp terwyl hy haar ŉ veilige reis toewens. Intussen het die skare agter hom aangedrente l, 
hy het na hulle gedraai en gesê: “Jammer dat ek julle laat wag het.” Die man was Dr Albert Schweitzer, die beroemde 
sendeling-dokter wat sy lewe gegee het om die armste onder die armes in Afrika te help. Een van die stadsraadslede het 
vir die verslaggewers gesê: “Dis die eerste gekeer wat ek ’n lopende preek gesien het.” 

KYK: https://youtu.be/vqkPGkO_pLo - die Cheers temalied. 
https://youtu.be/kJfVLQSyqW8 - die kort weergawe van Ali se toespraak. 
https://youtu.be/mf3U6-oK-w8 - die lang weergawe van Ali se toespraak. 

https://youtu.be/vqkPGkO_pLo
https://youtu.be/kJfVLQSyqW8
https://youtu.be/mf3U6-oK-w8


 
 
 

Lees Lukas 14: 1, 7-14 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou 

opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Hoekom het die Fariseërs Jesus so dopgehou? 

 Die mense het gedink die Fariseërs is baie belangrik. Hoekom het Jesus nie probeer 

om hulle gelukkig te hou nie? 

 Watter uitdaging in die teks is vir jou moeilik om te doen? 

 Vertel van ŉ keer toe jy gesien het hoe iemand met barmhartigheid opgetree het. 

Wanneer iemand moeg of 
moedeloos is, laat 
hom/haar op die spesiaal 

versierde stoel sit (sien 
speeltyd hierbo). Bid saam 
met daardie persoon. 

 

Nooi iemand vir ete of ŉ 

kuier. Maak dit ŉ lekker 

geleentheid vir hierdie 

mens/e. Dit moet iemand 

wees wat julle nie 

noodwendig kan terug 

uitnooi nie. 

So: Lukas 14:1, 7-14 

Ma- Di: Jeremia 2:4-13 

Wo-Do: Psalm 81:1, 10-16 

Vr-Sa:  Hebreërs 13:1-8, 15-16 

Neem een van die stoele van die etenstafel (of in die sitkamer). Versier 

die stoel dat dit soos ŉ koning se troon lyk.  Dit is die spesiale stoel, wat 
almal herinner dat Jesus die belangrikste is. Wanneer julle aan tafel sit, 
of in die sitkamer, bly daardie stoel oop. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 

Dankie dat U vir ons omgee en sorg, sodat ons kos het om te eet. 

Oorgee-gebed 

Help my om vir mense te sorg wat dit nodig het. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag kans kry om God se liefde na mense te neem. 

God maak ons harte 
sag vir ander mense. 
 

Lukas 14:13 

 

Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en 

blindes. 
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