
11de Sondag van Lukas 

Lukas 14: 16-24 
 

Vandag is die 11de Sondag van Lukas en die Evangelielesing wat vir vandag voorgeskryf is, 
is die verhaal van die man wat 'n maaltyd gegee het en die genooides dan allerande 

verskonings vind, om nie die maal by te woon nie. 
 

Hierdie verhaal gaan in die eerste plek oor die Jode, wat nie besef wie dit is wat hulle nooi 
na sy feesmaal nie. Hulle het geestelik al so afgestomp en so behep geraak met die dinge 

van hierdie wêreld, dat hulle Jesus hoegenaamd nie herken as die Messias nie, en daarom 
verkies hulle om buite die verlossing wat Hy bring te bly. Hulle hou hulle liewer besig met die 

dinge van die wêreld as om te deel in die hemelse maal van Christus. Die man stuur dan sy 

dienskneg om al die armes en verminktes en kreupeles en blindes van die stad te gaan haal 
en te bring na sy maal. Maar toe was daar nog steeds plek en die man stuur dan sy 

dienskneg weer uit om hulle op die paaie en in die lanings te gaan haal en selfs te dwing om 
sy maal by te woon. Dat mense gedwing word om sy maal be te woon, toon aan 

dat dit God se plan is om Sy hemelse maal vol te maak en dat weierings deur hulle wat 
eerste genooi is, Sy wil om Sy huis vol te maak nie sal fnuik nie - Hy sal almal inbring wat Hy 

kan. 
 

Hoewel hierdie stuk dus gaan veral om vir die Jode aan te toon hoe hulle besig is om die 
uitnodiging van God om in alle ewigheid met Hom fees te vier, te veronagsaam, omdat hulle 

Hom nie herken nie, en omdat hulle so behep is met die dinge van die wêreld. Hierdie 

verhaal is natuurlik ook op ons van toepassing. Ons is die nuwe volk van God, die nuwe 
Israel en ook ons is dikwels so behep met die dinge van hierdie wêreld; om geld te maak, 

om al ons aandag te gee aan hoe ons lyk; die klere wat ons dra, waar ons bly; wat mense 
van ons sal dink; wat mense van ons sal sê; om persoonlike ambisies na te streef; 'n 

lewensmaat te soek; plekke te besoek wat hoegenaamd nie vir ons siele goed is nie; met 
mense om te gaan wat ons aftrek in lewens wat allesbehalwe goed en rein is, en waar 

gesprekke meesal gaan oor die die bevordering van wellus en losbandigheid, dat ons ook vir 
die boodskappers van God sê: Ons kan ongelukkig nie kom nie, want ons is nou eers besig 

met ander, meer interessante en opwindende dinge. Ons is nou te besig om partytjie te hou, 

of iemand te probeer beïndruk of te probeer verlei, of lekker vakansie te hou, of te fliek, of 
wat ook al. Dalk as ons meer tyd het eendag sal ons dit oorweeg. Nooi ons maar weer later. 

Ook ons wat voorgee om Christene te wees, het dikwels so min van 'n begrip van wie Jesus 



is en wat dit is wat Hy eintlik vir ons wil gee, dat ons ons so maklik laat verlei deur die dinge 

van die wêreld. So sal baie ander wat ver van Hom af leef, ook nadergebring word en sal 
hulle ontvang wat eerstens vir ons bedoel was. 

 
Laat ons God vra om die genade om te kan besef Wie Hy is en watter onbeskryflik goeie en 

opwindende dinge Hy vir ons wil gee en dat ons dan alles sal versaak om ons gereed te 
maak vir die Feesmaal wat ons tot in alle ewigheid met vreugde en geluk sal vervul. 


