
 

Preekvoorligting Sondag 3 Februarie 2019 

Skriflesing: Lukas 13: 18 – 21      Teksverse: Lukas 13: 18 – 21     

Tema: Die groei en ontwikkeling van die gelowige – na buite en na binne 

 

Inleiding 

Wat beteken dit dat ons gelowiges is, wat doen of behoort die feit aan ons te doen, dat ons aan die 

Here behoort? ŉ Antwoord hierop vind ons oa in die gelykenisse wat Christus in Luk 13 vers 18 

en verder vertel het. Hierdeur wou Xtus aan sy volgeling, maar so ook ons, openbaar wat die 

uitwerking van die Evangelie, die blye boodskap van redding in die gelowige se lewe moet hê. 

 

1. Die groei en ontwikkeling van die gelowige na buite 

Die mense in Jesus se tyd het eintlik wanhopig geraak, hulle het net nie meer kans gesien om onder 

die regering van Rome te staan nie. Daarom wou baie hê Jesus moes onmiddellik as koning 

uitgeroep word. Maar nou het Christus hieroor ŉ duidelike boodskap: Soos ŉ mosterdsaadjie 

wanneer dit geplant word alte klein is, maar dan ŉ boom word waarin die voëls van die hemel kan 

nes maak, so is dit ook gesteld met die koninkryk van God. In sy begin dalk klein en nietig, maar 

sy invloed sal wyd en ver strek in hierdie wêreld. Vir ons beteken dit vandag – ons moet nie die 

koninkryk van God onderskat nie, nie klein daarvan dink nie, God sal sy Raadsplan vir hierdie 

wêreld deurvoer. Tweedens het die gelykenis ook toepassing op die individuele gelowige, deurdat 

dit sy geloofslewe belig in die sin dat die begin ook klein is, maar die uiteinde baie meer as die 

begin moet wees.  Dit sou dan beteken dat die gelowige, die lidmate van die kerk openbaar dat 

hulle aan Christus gebind is en elke lewensterrein juis daarom vir hulle daardeur beïnvloed word, 

ŉ waardeur ook ander tot God se koninkryk geroep kan word.   

 

2. Die groei en ontwikkeling van die gelowige na binne 

ŉ Klein bietjie suurdeeg word gebruik om ŉ groot hoeveelheid meel in te suur – ŉ beeld wat 

Christus gebruik om die groei en ontwikkeling van die gelowige na binne onder woorde te bring. 

Hier gaan dit oor die deurlopende vordering wat daar in persoonlike lewe met die geloof gemaak 

moet word. Dit is so dat mense die algemene christelike beginsels in hulle lewens toepas, maar in 

hulle persoonlike belewing en uitlewing van hulle godsdiens kry dit nie altyd diepte nie. Hulle is 

christene, maar dan christene dalk so bietjie aan die koue en lou kant. Dit is hier waar die gelykenis 

met die suurdeeg wat die al die meel deursuur van belang is. Suurdeeg is nie maar iets wat ŉ 

deeltjie uitmaak van die meel en die uiteindelike deeg nie. Dit word deur al die meel gewerk en 

beïnvloed so al die deeg deurdat dit die deeg laat rys. Die suurdeeg veroorsaak dus dat die deeg 

van vorm verander, maar dan natuurlik tot dié se voordeel, want dan kan dit gebak word. So moet 

die gelowige dan ook gedurig besig wees om sy persoonlike geloofslewe op te skerp, om elke dag 

net meer en meer getrou te wees in sy vertoon van die beeld van Christus (die deeg wat agv die 

suurdeeg rys). Die wil van God wen dus dag na dag net verder veld in manier van lewe van die 

individu, die gelowige. 

 

Slot  

Die groei en ontwikkeling van die gelowige na buite en binne is volgens Lukas 13: 18 tot 21 ‘n 

opdrag aan gelowiges. Mag ons in die getroue uitvoer van dié opdrag volhard en so God verheerlik. 


