
Tweede Sondag van Lukas: Lukas 6:31-36 

 
"Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is." Hierdie woorde van 
Jesus is eintlik 'n samevatting van dit wat dit in vandag se Evangelielesing 
voorafgegaan het. Wat 'n mens keer op keer opval, is  hoe anders die siening van 
Jesus is as die een wat oor  die algemeen gegeld het. Ook ons, wat al 'n hele 2000 
jaar se Christelike geskiedenis agter ons het, is nog tog  te geneig om ons net te 
bepaal by wat vir ons belangrik is en iets vir ons eie gewin of gemak inhou. Soveel 
keer hou Jesus egter in die evangelie vir ons sosiaal onaanvaarbares voor as 
voorbeeld van Sy siening. So word die Barmhartige Samaritaan aan ons voorgehou 
as voorbeeld van wat liefde en barmhartigheid beteken. En as ons in gedagte hou 
dat Samaritane in daardie tyd totaal onaanvaarbaar was en onder alle 
omstandighede vermy is, begin 'n mens besef hoe radikaal Jesus eintlik is met 
hierdie verhaal. By Jakob se put het Jesus weer te doen met 'n Samaritaan. Hierdie 
keer is dit nie net 'n verhaal nie, maar tree Hy in gesprek met 'n Samaritaanse vrou. 
Afgesien daarvan dat sy 'n samaritaan was, was sy ook 'n vrou, 'n minderwaardige 
wese in daardie tyd, en boonop nog iemand met klaarblyklik losse sedes. Maar 
Jesus behandel haar met die grootste agting en praat met haar op 'n manier wat net 
getuig van warmte en liefde. So hanteer Hy ook soveel ander sosiaal 
onaanvaarbares en uitgeworpenes, hoere en tollenaars; altyd met liefde. By die 
ervaring van Sy liefde kry hierdie mense dan ook 'n werklike besef van hoe hulle 
tekort skiet en in watter sondige toestand hulle is en verander hulle hulle lewens. En 
dit is die oorweldigende waarheid wat ons in Christus leer en ontdek; dit is net in die 
teenwoordigheid van liefde en barmhartigheid dat mense groei en ontwikkel en 
verander. Deur mense hulle sondigheid voor die kop te gooi, het niemand nog ooit 
werklik tot bekering gekom nie. Soms kom mense wel tot 'n soort bekering omdat 
hulle deur godsdienstiges geïntimideer word en hulle in hulle gebroke toestand uit 
vrees vir God en Sy straf, soos deur hierdie godsdienstiges verkondig, gedwing voel 
om ander lewens te probeer lei. Watter waarde so 'n sogenaamde bekering het wat 
so bloot deur vrees teweeg gebring is, is natuurlik te bevraagteken. God kom nie na 
ons met dreigemente nie. Hy kom Self na ons toe, in die Persoon van Jesus, word 
een van ons, dermate dat Hy met Sy lewe boet vir hierdie liefde, en Hy kom, nie om 



die wêreld te oordeel nie, maar om dit te red. En soos Hy so barmhartig teenoor ons 
was en is, vra Hy ook vir ons om Sy barmhartigheid na te volg, en saam met Hom 
medeverlossers van die mensdom te word, sodat wanneer ons medemense met ons 
te doen het, hulle iets sal ervaar van die liefde van God, en ons die pad na die 
koninkryk so vir hulle sal help oopmaak. En ons kan dit eintlik eers werklik begin 
doen as ons  self 'n diepe ervaring het van die liefde van God en ons eie lewens 
deur daardie liefde begin verander. Anders loop ons die gevaar om dinge te doen 
wat ons dink ons behoort te doen en dan is die kanse so ontsettend groot dat ons 
begin skynheilig word, voorgee dat ons iets voel of ervaar vir ander wat ons in 
werklikheid nie voel nie, en God weet, die Christendom is so vol daarvan. Op 
daardie manier word die Christelike boodskap van liefde verwring en word dit iets 
wat dit nie is nie; nie ware liefde nie,  maar 'n  soort  skynliefde,  wat op  die ou end 
baie naby aan boosheid is. Dit gaan so maklik deur vir liefde, maar eintlik is dit 'n 
bespotting of parodie van egte liefde. Om 'n Christen te wees, beteken nie dat ons 
van die dag wat ons gedoop word die liefde in sy  volheid sal hê nie. In die 
Ortodoksie word ons baie duidelik geleer dat ons in 'n proses van groei na God en 
goddelikheid is. Met ons aanvaarding van  die Christelike geloof het ons nie ge-
arriveer nie; ons begin dan eintlik eers met 'n reis wat tot in ewigheid sal voortduur. 
So ons moet die twee goed in balans hou: die ideaal van die Christelike liefde en die 
liefde wat ons op enige gegewe tydstip het, en ons moet met onsself eerlik wees, en 
nie voorgee om meer liefde te hê as wat ons het nie. Dan raak ons net skynheilig en 
voel ons binne onsself gegrief. Laat ons ons eie gebrek aan liefde erken en bely, en 
deur die genade van God poog om te groei in die liefde, en ons sál as ons dit van 
God vra, maar laat ons nie voorgee om meer liefdevol te wees as wat ons op enige 
gegewe stadium is nie.En die ideaal van die Christelike liefde is 'n liefde wat geen 
perke ken nie. Dit oorskry alle perke van ras, geloof, taal, kleur, armoede  of rykdom, 
intelligensie, geur, reuk, vuilheid, noem  maar op. Iemand in ons eeu wat daarin 
geslaag het om hierdie liefde in 'n buitengewone mate te ervaar en uit te leef, was, 
myns insiens, Moeder Theresa van Kolkotta. Wanneer sy een van die 
maaierbesmette sterwendes van die straat af opgetel het, na haar klooster geneem 
het, gewas het en gemaklik gemaak het, het sy tot op haar voorkop voor daardie 
verrottende sterwende neergebuig en Christus in hom of haar vereer. Ek dink nie 



een van ons het daardie vlak van liefde al bereik nie, maar dit is die  liefde  waartoe  
ons  in staat  is,  wanneer  ons  begin besef met watter liefde God ons liefhet. Hoe 
groter ons besef hiervan, hoe meer het ons om op ander uit te stort. Laat ons God 
bid om die genade om barmhartig te kan wees soos wat Hy teenoor ons barmhartig 
is. 


