
4de Sondag van Lukas: 

Die Gelykenis van die Saaier 

Die Evangelielesing wat vir vandag voorgeskryf is, is seker die bekendste 
gelykenis van die ganse Evangelie. Die meeste van ons het al soveel preke oor 
hierdie skrifgedeelte gehoor, dat dit eintlik nie sin maak om maar weer die geykte 
uitleg daarvan op te diep nie. Daar  is  egter  'n  verrassend  ander,  maar  tipiese 
Ortodokse uitleg van hierdie skrifgedeelte in 'n boek met die  titel:  “Die Jaar van 
Genade van die Here.” geskryf deur 'n Franse bekeerling tot die Ortodoksie wat 
homself bloot "'n monnik van die Oosterse Kerk" noem. Volgens  hierdie  Franse 
monnik val van die saad, deur God gesaai, langs die pad en word dit vertrap en deur 
die voëls geëet. Hulle wat op pad is, ontvang dus die woord, maar die duiwel kom en 
neem dit uit hulle harte weg. Soms val dit op rots en verdroog dit en gaan dit as 
gevolg van 'n gebrek aan vog dood. Hulle wat die woord dus met vreugde ontvang, 
maar wat nie wortels het nie, verloor wat hulle het wanneer versoekinge kom. Soms 
val dit tussen dorings en verstik die dorings dit. Wêreldse bekommernisse, rykdom, 
en genot verstik dus die woord wat begin wortelskiet. En soms val die saad op 
goeie grond en lewer dit honderdvoudig vrugte op. So is dit vir hulle wat die 
woord met opregtheid ontvang en geduldig daaraan vashou. 

Maar, sê die monnik, dit is nie genoeg dat die woord op goeie grond val nie. Die 
redes waarom die gesaaides in die ander gevalle nie vrugte gedra het nie, toon die 
toestande aan wat vir die geestelike lewe nodig is. Ons moet nie langs die pad 
staan, binne bereik van verbygangers nie; 'n sekere ontrekking van die wêreld, 'n 
sekere stilte, 'n sekere meditatiewe houding sal wat deur God gesaai is, bewaar. Die 
grond waarop die saad geval het  moet  vogtig  gehou  word;  dit  moet  gereeld 
natgemaak word. Dit beteken dat ons ons toevlug voortdurend en gereeld tot gebed 
en ander bronne van genade sal neem, sonder om te wag vir of staat te maak op 
oomblikke van emosie of inspirasie. Ons moenie 'n vaste raamwerk, soos 'n rooster 
of lewensreëls te ligtelik verwerp nie; dit is dikwels van groot nut vir ons wat nog 
eintlik maar geestelike kinders is. Ons moenie toelaat dat  die  dorings,  dit  wil  
sê  die  aantreklikhede  en afleidings van die wêreld, die woord laat verstik nie. Dit 
sluit nie net kwade drange en drifte of aardse rykdom of ambisie in nie, maar ook 



vermaaklikhede wat opsigself nie noodwendig verkeerd is nie, maar wat tog 'n 
intieme verhouding met God moeilik maak. Die goeie grond is 'n mengsel van 
natuurlike gawe, en genade, en, sê die monnik, genade kan die tekortkominge van 
die natuur aanvul.  Maar,  beklemtoon  hy,  selfs  waar  daar  goeie grond is, is 'n 
geestelike lewe nie moontlik nie as daar nie daaglikse en geduldige inspanning is, 
nie die onderdrukking van sekere dinge is, nie 'n sekere reëlmatigheid en stabiliteit, 
vir die materiele lewe asook die geestelike lewe, nie meditasie en 
gewetensondersoek is nie. Kortweg, die saad van die woord kan nie in ons groei 
sonder 'n sekere askese nie. Askese is nie vandag die mode nie: Mense praat liewer 
oor die mistiek. Maar geen  egte  mistiese  lewe  bestaan  sonder  'n  ernstige 
askeketiese fondament nie: die woord van God sal nie van ons siele besit neem as 
ons nie die grond bewerk en die dorings terugsnoei nie. 
 
Die  monnik  noem  dan  dat  ons  Heer  vir  die dissipels sê dat Hy vir die ander 
deur gelykenisse praat sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle 
hoor, nie verstaan nie. Tipies Ortodoks, wys hy dan met die positiwiteit waarvan 
die Ortodoksie deurdrenk is daarop dat hierdie woorde nie noodwendig beteken dat 
hierdie mense verwerp word of finaal verdoem is nie. Inteendeel. Die Here toon 'n 
genadige liefdevolheid teenoor hulle wat nog nie gereed is om sy leer met begrip te 
ontvang nie. Hy leer dus met simbole, op 'n bedekte manier. Hulle wat gereed is om 
te hoor en wil hoor, sal die geheimenisvolle betekenis van die gelykenisse verstaan. 
Die ander sal dit bloot letterlik hoor, sonder enige begrip. Vanweë die treffende wyse 
waarop die gelykenis aangebied word, die helder beelde, sal dit ook in hulle geheue 
ingeprent word en sal ook hulle miskien eendag gereed wees om te verstaan en sal 
die gees van die boodskap ook vir hulle duidelik word. 
 
Dit dan die siening van  hierdie Franse monnik. Die belangrikheid van 'n 
asketiese instelling in die Christelike lewe waarop hy wys, kan nie oorbeklemtoon 
word nie. Ons is nie blote ontvangers van genade en klaar nie. Ons moet 
sinergisties met die genade van God saamwerk. Ons moet ons deel doen. God 
ontneem ons nie ons individualiteit nie en pomp ons nie vol van Sy genade of ons 
dit nou wil hê of nie. Hy werk met ons wil saam   en   lei   ons   paradoksaal   al 



hoe meer na volwassenheid, en uiteindelik na goddelikheid op so 'n manier dat hoe 
meer onafhanklik ons word, hoe meer besef ons dat ons onafhankliheid van God 
afhanklik is. Ons onafhankliheid, wat God wil, is van Hom afhanklik. Hy wil ons 
persoonlikhede nie oorneem nie, maar wil liewer  dat  ons  persoonlikhede  straal  
van  Sy goddelikheid.  Dit  is  die  eienaardige  teenstrydigheid: Hoe meer gebonde 
ons aan God is, hoe vryer en meer onafhanklik en meer kreatief is ons. Hoe verder 
van God verwyder, of hoe meer ongebonde aan God, hoe meer word ons 
gevangenes van ons eie drange en drifte en giere en grille. Net in die grond van 
God kan ons groei en ontwikkel. Buite die grond van God is daar geen moontlikheid 
van groei en ontwikkeling nie en wag net die duisternis. 


