
 

Preekvoorligting Sondag 26 April 2020 

Skriflesing: Lukas 5: 1 – 11         Teks: Lukas 5: 5     

 

Tema: Vat God op sy Woord, dit is die regte ding om te doen 

 

Wanneer alles tot ŉ stilstand kom, soos dit nou die geval is met die inperking, gebeur dit dat ŉ 

mens oor jou lewe nadink. Waar staan het, tot waar het jy gekom, wat het jy, wat wil jy, waarheen 

is jy op pad? Jy beoordeel: Het jy in die verlede die regte ding gedoen, dit wat jy nou  doen, of van 

plan is om na die inperking te doen, die regte ding? In antwoord hierop Lukas 5 verse 1 tot 11.  

 

1. Jesus en die skare 

By die aanvang van hierdie gedeelte  word dit  duidelik dat hier ‘n vasberade skare ter sprake was 

– hier staan dat hulle by Jesus “aangedring het om die woord van God te hoor”. Hulle het Hom in 

die sinagoge gehoor (hfst 4) en nou wil hulle Hom weer hoor, wat Hy dan ook doen. Hy het die 

skare “geleer”, die Woord aan hulle verkondig, die wil van die Vader aan hulle bekend gemaak – 

dit is immers wat die skare wou hê.  Intussen, so  word verhaal, was die vissermanne, nadat hulle 

die vorige nag op die see was, so entjie van die skare af weg besig om hulle nette skoon te maak.  

 

2. Jesus en die vissermanne 

Dat hierdie vissermanne ter sprake ervare was, is duidelik uit die feit dat hulle in die nag op die 

see was om vis te vang (vers 5). Dit was immers die beste tyd om vis met nette te vang, so sou 

enige persoon weet wat enigsins met die “visvangbedryf” bekend was. Maar elke visvang-

ekspedisie loop nie noodwendig altyd so voorspoedig nie, ‘n werklikheid soos verhaal in hierdie 

gedeelte. Gevolglik, moeg en uitgeput vanweë die nag sonder slaap op die see, was die 

vissermanne besig om sake reg te kry sodat hulle die nag wat kom weer die nette in die water kon 

laat sak. Dan gebeur daar “op die oog af” iets eienaardig – ‘n skrynwerker kom sê vir hierdie 

bedrewe vissermanne om die meer in te vaar en hulle nette te laat sak – op sy beste ‘n mors van 

tyd. Hierdie visserman doen dan tog so op Christus se woord, d.w.s sy opdrag. Die gevolg was 

asemrowend, soveel so dat hulp ingeroep moes word om die vangs aan wal te bring. 

 

3. Wat is die openbaring hier? 

In die begin van hfst. 5 is opgeteken dat verkondiging plaasgevind het, ‘n verkondiging wat 

verseker dit wat menslik logies sou wees, op menslike ondervinding berus, uitgedaag het (hfst 4). 

Die Christus-evangelie, die Messias-evangelie is immers uitdagend juis omdat dit bo “menslike 

logika en ondervinding” uitgaan. Dit stel die mens voor sake wat in hierdie wêreld net eenvoudig 

nie afgaan nie. Vervolgens gee Christus ŉ opdrag aan vissermanne teen alle logika en menslike 

ondervinding in. Hierdie 4 manne se reaksie: Hulle sal doen wat Christus sê, nie omdat dit die 

moontlikheid sou hê dat dit sou werk nie, want dit wat sou werk het hulle klaar gedoen, maar 

doodeenvoudig omdat Hy so sê: “maar op u woord sal ek die net laat sak” (vers 5). Die resultaat - 

die nette wou skeur! Teen alle verwagting in, logies en ondervindingsgewys, resultate, 

ongelooflike resultate, Godgewerkte resultate. Wat moet ons nou hieruit verstaan? Dit ... 

 

Vat God op sy woord, dit is die regte ding om te doen! 


