
Huisgeloof2016#38 Lukas  
Die profetiese rede: die tempel sal afgebreek word 
5 Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus:  
6 “Alles wat julle sien — daar sal ’n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek 
word.” 
Die profetiese rede: rampe en vervolging 
7 Hulle vra Hom toe: “Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken van wanneer dit gaan plaasvind?” 
8 Hy antwoord: “Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Dit is ek!’ en: ‘Die tyd 
het aangebreek!’ Moenie agter hulle aanloop nie! 9Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak 
nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind, maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie.” 10 Verder sê Hy vir hulle: 
“Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. 11 Daar sal groot aardbewings 
wees; hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens 
van die hemel af. 12 “Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle 
oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in gevangenisse; hulle sal julle voor konings en goewerneurs 
bring ter wille van my Naam. 13 Dit sal vir julle ’n geleentheid wees om van My te getuig. 14 Stel julle dus daarop in 
om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie, 15 want Ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee wat deur 
geeneen van julle teenstanders teengespreek of weerlê kan word nie. 16 Julle sal selfs deur julle ouers en broers en 
familie en vriende verraai word, en hulle sal party van julle doodmaak.  17 En julle sal ter wille van my Naam deur 
almal gehaat word, maar 18 daar sal selfs nie eens ’n haar van julle kop af val nie. 19 Deur julle volharding moet julle 
julleself red.” 
# Mense is nie te goed om tekens te lees nie.  
Mense raak op hol oor mense wat boeke skryf of preek oor dié tekens van die tye en veral as hulle kan voorspel dat 
die einde van die wêreld aangebreek het! Maar as mense mooi na Jesus se woorde kyk (ook in ooreenstemmende 
gedeeltes in Matteus en Markus), staan daar nie dat die tekens die aanbreek van die einde is nie, dit weet net God, 
maar die tekens roep ons op om getrou te bly en vas te byt! Hierdie eeu verskil nie van die vorige eeue as dit kom by 
die tekens van die tye nie.  Oorloë, hongersnood, aardbewings, Christene wat vervolg word, al hierdie dinge, was nog 
altyd saam met die mensdom. Daarom sê Jesus dat ons as Sy volgelinge getrou aan Hom moet bly en nie paniekerig 
moet raak as ons die tekens sien nie! 
Dit laat dink my aan die kerkvader uit Afrika, Ciprianus wat in ’n brief aan sy vriend, Donatus, in die 2de eeu die 
volgende skryf: “Hierdie is ’n vrolike wêreld soos ek dit sien vanuit my tuin onder die skadu van my wingerd. Maar as 
ek teen ’n hoë berg sou opklim, dan weet jy goed wat ek sal sien: rowers op die paaie, seerowers op die see, 
weermagte baklei teen mekaar, stede brand, in amfiteaters word mense vermoor om juigende skares tevrede te 
stel.... Dis ’n bose wêreld, Donatus... Ek het te midde van die bose wêreld ’n stil en heilige volk ontdek. Hulle het ’n   
vreugde ontdek wat ’n duisend keer beter is as enige plesier in hierdie sondige lewe. Hulle word verag en vervolg, 
maar hulle gee nie om nie. Hulle het die wêreld oorwin. Hierdie mense, Donatus, is Christene ... en ek is een van 
hulle.” 
# Jesus-volgelinge moet moeilikheid verwag soms uit hulle eie geledere  (vs 12-17) 
As Jesus verraai is en seergemaak is deur die mense die naaste aan Hom, moet ons as Sy volgelinge nie iets anders 
verwag nie. Dikwels gaan die mense wat jy die meeste liefhê, jou meeste seermaak! (vs17). Ons sal verwerp word, 
ons sal verraai word. Ons sal wreed en onregverdig behandel word. Dis hoe die lewe van Jesus was!  Dis hoe dit met 
Sy volgelinge ook gaan wees.  
Leer om in sulke tye Desmond Tutu se gebed te bid:  
“Lord, goodness is stronger than evil; Love is stronger than hate; Light is stronger than darkness; Life is stronger than 
death; Victory is ours through You who love us. Amen 
# Die kuns van wandel (vs 18,19) 
“Ek het net een of twee persone dwarsdeur my ganse lewe ontmoet wat die kuns van Wandel bemeester het - dit is 
om gereeld te gaan loop -, wat om dit so te stel die genialiteit vir drentel besit het.”  
Henry David Thoreau het hierdie woorde amper meer as eeu gelede geskryf  omdat hy besorg was dat mense so 
besorg was om ŉ lewe te maak dat hulle nie meer geweet het om hoe om die lewe te geniet nie.  
Kom ons vra onsself af: “Hoe gaan dit met drentel – die vreugde van lewe - in ons tyd? Dalk moet ons dit stadiger 
neem – drentel – sodat ons kan aanhou beweeg. 
 
Ons weet Jesus se woorde in vers 18 (lees dit weer) beteken nie dat Sy volgelinge nie deur hulle vyande seergemaak 
sal word nie (daarvan is die Christene se vervolgings in Lukas se tyd ŉ bewys).  Maar wat Jesus hier bevestig is dat die 
uiteindelike sekuriteit van Sy volgelinge in God se hande is. Hoop vir die toekoms, hoop vir vandag, is die moeite 
werd om uit te leef - sodat ons deur die kuns van Wandel (met Jesus) en Wag, ons hoop sal versprei vir hulle wat 
rondom ons is.   Lewe met die simbool dat selfs nie ŉ haar van julle kop af sal val sonder dat God dit weet nie... 



 
 

Lees Lukas 21:5-19 

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

Raakvat vrae:  

 Watter slegte dinge gebeur tans in die wêreld, wat jou ontstel? 
 Laat slegte gebeurtenisse jou meer of minder vertrou op God? 
 Waartoe nooi hierdie teks jou uit? 
 Watter bemoediging gee die teks vir jou in jou lewe? 
 Wat kan jou eerste reaksie wees op die teks? 

Wanneer julle oor die TV of 

radio of op internet ŉ 

negatiewe berig hoor of sien, 

sê hardop: Ek hoef nie te skrik 

nie, want dit is nog nie die 

einde van alles nie”. 

 

Miskien ken jy iemand wat by 

die skool of by die werk die 

taak het om iets met woorde te 

moet verduidelik of verdedig. 

Gaan kuier by daardie persoon. 

So: Lukas 21:5-19 

Ma- Di: Jesaja 65: 17-25 

Wo-Do: Psalm 12 

Vr-Sa: 2 Tessalonisense 3: 6-13 

Knip ŉ klomp woorde uit ŉ tydskrif of ŉ koerant. Gooi dit in ŉ bakkie of ŉ hoed. 

Elkeen kry ŉ beurt om ŉ woord uit die hoed te trek. Vertel ŉ vyfsin storie oor die 

woord. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U vir ons sorg, selfs al is daar plekke waar dit rof gaan.  

Oorgee-gebed 
Laat my raaksien waar U werk, selfs al gebeur slegte dinge. 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag weet wat om vir wie te sê. 

Ons skrik nie vir slegte 

goed nie. 

 

Lukas 21:9 (Bybel vir Almal) >  

 

Julle moenie skrik wanneer julle hoor die mense maak oorlog of hulle is ongehoorsaam aan 
hulle regerings nie. Hierdie dinge moet eers gebeur, maar dit is dan nog nie dadelik die 
einde van alles nie. 
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