
Die Eerste Sondag van Lukas 

Lk. 5:1-11 

In die lesing wat vir vandag voorgeskryf is, die wonderbaarlike 
vangs van vis deur Simon en die ander, sien ons iets van wat begin 
gebeur as ons Jesus ernstig begin opneem. Simon, later genoem 
Petrus, is 'n visserman. Hy ken water en winde en ander tekens van 
die natuur. Hy is in eie reg 'n deskundige. Nou vra Jesus hom om 
Hom 'n entjie die see in te neem sodat hy die skare wat op die oewer 
versamel het, kan toespreek en aan die einde daarvan vra Jesus 
hom, die visserman, om dieper die meer in te vaar en die nette daar 
uit te gooi. Simon is die deskundige, en hy weet dat hulle na die nag 
se gesukkel eintlik geen kans het om vis te vang nie. Maar, omdat 
Jesus hom dit vra, waag hy tog die kans, en hulle vang so baie vis 
dat die nette begin skeur en die boot wil begin sink. Dit is wat ook met 
ons gebeur as ons begin luister na die stem van Jesus en begin doen 
wat Hy vra. Al lyk dit op die oog af onprakties en onlogies, sal ook 
ons deur te luister na wat Jesus ons vra om te doen, so oorweldig 
word deur wat ons ontvang dat dit ook vir ons sal begin voel asof dit 
net hopeloos te veel is en dat ons dalk sal kan begin sink van alles 
wat ons kry. Maar om terug te keer na Simon: Duidelik het Jesus al 
van die begin af 'n indruk op Simon gemaak; hy het Simon se 
skoonma al gesond gemaak en 'n mens kan maar net spekuleer oor 
wat in Simon se gemoed aangegaan het toe hy in die boot sit en 
luister het na wat Jesus vir die skare sê. Toe Jesus hom dan vra om 
dieper die see in te vaar, noem hy Hom Meester, duidelik bewus al 



teen daardie tyd dat hy hier met 'n besondere persoon te make het. 
Na die vangs van die vis, val hy aan Jesus se voete en sê: Gaan weg 
van my, Here, want ek is 'n sondige man. By die aanskoue van die 
wonder van Jesus, het Simon skielik 'n besef, aan die een kant, van 
die goedheid en die heiligheid van Jesus, dat Hy die Here is, en aan 
die ander kant 'n diepe besef van sy eie sondigheid. Maar in plaas 
daarvan dat Jesus van hom af weggaan, soos hy vra, neem Hy 
Simon met Hom saam en maak van hom 'n visser van mense en een 
van die groot leiersfigure in die vroeë Kerk.  
 
 'n Besef van ons eie sondigheid is iets wat eers kom wanneer 
ons Jesus regtig begin leer ken. 'n Besef van sondigheid het, 
terloops, niks te make met die sielkundige probleem van 
skuldgevoelens wat in ons opgewek word deur die manipulasie en 
emosionele afpersing deur ander en veral ouers nie. 'n Besef van 
sonde is 'n absolute gesonde toestand terwyl onnodige 
skuldgevoelens, selfhaat, self-veragting, selfvernietiging en 
selfverwerping op die ou end ook maar deel is van sonde. Maar enige 
werklike kontak met Jesus bring 'n besef mee van sondigheid. Dit is 
asof, wanneer ons Jesus begin sien en ervaar, ons skielik begin 
besef dat ons eintlik gemaak is om soos Hy te wees en dan is die pyn 
van die teenstelling met wat ons eintlik sou kon wees en die 
werklikheid van ons so totaal ontoereikende en gebrekkige lewens 
net oorweldigend, dermate dat ons ook soos Simon sou kon uitroep: 
Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Maar hierdie 
sondebesef is altyd die begin van iets wonderliks. Sonder 'n besef 



van hoe ver ons tekort skiet, is geen groei moontlik nie. As kind het 
ons Joodse bure gehad en die jongste dogter in die gesin het toe ek 
begin musieklesse neem het, ook met musieklesse begin. Na 6 
maande het sy opgehou met lesse. Op my ma se vraag waarom sy 
opgehou het, het sy gesê: Oh, I know now how it's done. Nou ja, sy 
het duidelik geen begrip gehad van wat dit beteken om te leer 
klavierspeel nie. Maar as jy kan chopsticks speel, en dit is al wat jy 
nog ooit gehoor het, en jy kom skielik 'n Ashkenazi of Alfred Brendel 
teë, is die kanse goed dat jy gaan voel dat jy nooit weer aan 'n klavier 
gaan wil raak nie. So is dit ook met 'n ware ontmoeting met Jesus: 
Aanvanklik word 'n mens soos met 'n hamer geslaan deur jou 
ontoereikendheid en sondigheid, maar dit is die beginpunt van 
bekering en 'n lewe wat werklik 'n weerspieëling sou wees van die 
glorie en heerlikheid wat God vir ons almal wil hê. Dalk was 'n deel 
van Paulus se ervaring op die pad na Damaskus juis ook dit: dat hy 
skielik, in die ontmoeting met Jesus, so oorweldig is deur wat hy 
aangevang het deur die God van goedheid en liefde te vervolg, dat 
dit hom plat op die grond neergegooi het. Enige ware ontmoeting met 
God, bring saam met die ekstase daarvan 'n oorweldigende ervaring 
van die gaping wat daar bestaan tussen die heiligheid van God en 
ons eie sondigheid. En soos ons weet, was daardie ervaring op die 
pad na Damaskus die gebeurtenis wat nie net Paulus self se lewe 
totaal verander het nie, maar wat die hele verloop van die 
Kerkgeskiedenis bepaal het. 'n Alkoholis wat geen insig het in sy 
toestand nie, het absoluut geen kans op gesond word nie. 'n 
Alkoholis wat tot die besef kom dat hy 'n drankprobleem het en kan 



erken dat hy of sy 'n alkoholis is, het al klaar op die pad van herstel 
gegaan. Wat ons op die ou end daarvan weerhou om ons eie 
sondigheid raak te sien en te besef, is trots. Dit is alleen wanneer ons 
nederig begin raak, dat ons kan begin groei en ontwikkel. Mense is 
soms bang vir die bieg omdat jy daar jou persoonlike sondes noem. 
Maar dit is juis in daardie situasie, waar ons in nederigheid erken dat 
ons eintlik maar soos almal anders ook gevalle en sondige mense is, 
dat die genade wat die bieg ons bring ons begin verander en regtrek. 
Iemand het op 'n keer gesê dat ons die skewe rakette is waarmee 
God reguit houe probeer speel, en dit is wanneer ons na Hom luister 
en soos Simon op die boot oorweldigend bewus word van ons 
sondes, en bereid is om dit met nederigheid te bely, dat ons al hoe 
meer reguit getrek word sodat God die soort houe met ons kan speel 
wat nie net ons lewens nie, maar die van almal om ons radikaal kan 
verander. 
 
 In sy boek "Die Jaar van Genade" noem die skrywer, 'n monnik 
van die oosterse kerk, soos hy homself noem, dat, in teenstelling met 
die algemene begrip in die Charismatiese wêreld, is dit nie 'n besef 
van sonde wat ons na Jesus toe bring nie, maar is dit hoe ons na 
Jesus kyk, en veral hoe Jesus na ons kyk, wat 'n bewuswording van 
sonde meebring. So is dit in die hele Evangelie: Dit is mense se 
ontmoeting met die liefde van Jesus wat 'n sondebesef en bekering 
meebring, en nie 'n sondebesef wat 'n ontmoeting met Jesus 
meebring nie. En natuurlik: die mate waarin ook ons die liefde van 
Jesus uitstraal, sal ook die mate wees waarin mense om ons begin 



verander. Dit is in die aard van die liefde; met liefde kom verandering; 
dit is onvermydelik. As ons oop is vir Jesus en Hom in ons harte en 
lewens inlaat, sal Sy teenwoordigheid ook soos vir Simon 'n 
aanvanklik pynlike ervaring wees, dermate dat ook ons Jesus dalk sal 
vra om te gaan omdat ons sondige mense is; maar dit is juis dan dat 
Jesus ons nie verlaat nie maar ons met Hom saamneem en ons lei 
die lewe in wat Hy in alle ewigheid vir ons bestem en beplan het. Dan 
verander ons pyn in vreugde, want dan begin ons besef dat ten spyte 
daarvan dat ons sondaars is, met sy hulp ons van ons sondes vry 
kan word. En om vry van sonde te wees is eintlik maar net om vry te 
wees. Om vry te wees is waarlik om vry te wees. Dit is nie om van 'n 
tronk van sonde te verskuif na God se tronk nie, so asof die tronk van 
sonde darem so bietjie plesier en lekker het, maar omdat die straf 
van die plesier en lekker so erg is, 'n mens nou verplig voel om maar 
in God se tronk te sit, wat so vervelig en saai is. Simon Petrus en 
Paulus en al die ander Heiliges het nie een 'n saai, vervelige lewe 
gehad nie. Hulle lewens was de laaste een vol passie en opwinding. 
Hulle het waarlik gelewe. In sy briewe maak Paulus dit keer op keer 
duidelik hoe hy reikhalsend uitsien na die kroon wat hy gaan ontvang. 
Hy weet dat hy voluit gelewe het en omdat hy voluit gelewe het, het 
hy geen twyfel oor wat op hom wag nie. Ook Petrus die visserman: 
Het hy ooit kon droom watter avonture hy in sy lewe sou beleef 
daardie dag toe hy na die wonderbaarlike vangs sy boot verlaat het 
en Jesus gevolg het? Ek het persoonlik geen twyfel nie dat Petrus 
nooit weer terugverlang het na sy dae as visserman nie, behalwe vir 
'n kort tydjie dalk toe Hy Jesus verraai het en dit gelyk het of Jesus se 



hele sending op aarde 'n totale mislukking was. As ons luister na die 
roepstem van Jesus wag daar 'n lewenslange avontuur op ons. As 
ons nie daarna luister nie, sal ons ongetwyfeld krepeer van 
verveeldheid en leegheid en oppervlakkigheid en ellende. Met Jesus 
het ons alles; sonder Jesus het ons absoluut niks. 


