
 

Preekvoorligting Sondag 7 Oktober 2018 

Skriflesing: Luk 5: 17 – 26      Teksverse: Luk 5: 20, 24b, 26  

Tema: Jesus Christus – die Redder van die gevalle mens! 

 

So dan en wan word ons as gelowiges met die volgende vrae gekonfronteer: Wat het Jesus Christus 

eintlik hier op aarde kom doen, het Hy daarin geslaag? Hierdie is vrae wat o.a. deur die gebeure in 

Luk 5 beantwoord word, beantwoord word vir ŉ kerklose en kerklosse wêreld, maar ook vir die 

kerkmense, ons wat deel is van die kerk. 

1. Christus die Redder van die siel. 

Die manne wat die verlamde na Christus gebring het, het duidelik van sy genesende krag gehoor. 

Toe hulle wel by Christus kom was daar soveel mense dat dit na ‘n saak van onmoontlikheid gelyk 

het om hierdie man by Christus uit te kry. Die manne is nie deur die skare afgesit nie en sak die 

man deur die dak tot voor Christus. Die reaksie van Christus: “Toe Jesus hulle geloof sien sê Hy 

vir hom: Mens, jou sondes is jou vergewe”. Hulle geloof was sigbaar in hulle afgesak van die man 

deur die dak  omdat hulle geglo het Christus kan sy omstandighede verander.  Dit is wat Christus 

ook doen met sy woorde: “Mens jou sondes is vergewe”. Die grootste struikelblok in die mens se 

lewe word eerste deur Hom weggeneem – die sonde. Christus openbaar Hom as die Redder van 

siel deur die sonde vir die gelowige weg te neem.  

2. Christus die Redder van die liggaam 

Die skare was verbaas oor Christus se woorde, ook die Fariseërs en die wetsgeleerdes. Hulle het 

geredeneer dat Hy nie die mag sou hê om sondes te vergewe nie. Maar  Christus openbaar dat Hy 

wel die mag het om sondes te vergewe en dit deur die Fariseërs en wetsgeleerdes se eie siening 

oor siekte en sonde teen hulle te gebruik (siening van “jy is siek vanweë jou sonde”). Hy vra: “Wat 

is makliker om te sê: Jou sondes is vergewe; of om te sê: Staan op en loop?”. Uit die oog van die 

skare en kerkleiers seker om te sê  “jou sondes is vergewe”. Maar Christus het geweet dat hulle so 

sou dink en daarom sê Hy vir die verlamde: “ Ek sê vir jou, staan op, neem die bed op en gaan na 

jou huis toe”. Die gevolg – die man het opgestaan en geloop. So openbaar Christus hom as die 

Redder van die liggaam, en bevestig Hom as die Redder van die siel. 

3. Christus de Redder van die mens se leefwyse 

“En verbasing het almal aangegryp, en hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê: 

Ons het vandag ongelooflike dinge gesien”. Hier word die mense rondom Christus se uitkyk op 

die lewe verander – hulle besef God is self hier aan die werk. Hulle het God nou verheerlik en nie 

meer bevraagteken nie. Deur hierdie verlamde man se nuwe lewe het hulle tot die belydenis van 

God gekom, het hulle sekerheid oor Christus Jesus gekry. Hier spreek die gedeelte ook tot ons: 

Christus kom ook tot elkeen van ons en sê spreekwoordelik: “Jou sondes is vergewe, staan op en 

loop” en dit tot verheerliking van God. Jy is nou 'n nuwe mens, verlos van die bande van die sonde, 

leef die lewe van ‘n verloste. 

 

Die stelling “Christus – die Redder van die gevalle mens” is die antwoord op die vrae: Wat het 

Jesus Christus eintlik hier op aarde kom doen, het Hy daarin geslaag? En die bewys daarvan: Die 

lam man van Luk 5, die nuwe man, die nuwe vrou van hier en nou. Die antwoord eintlik: Kyk na 

my en jy sal weet wat Christus hier op aarde kom doen het en of Hy daarin geslaag het. Ek is die 

lewende antwoord deur die kragtige werking van die Heilige Gees. 


