
Sesde Sondag van Lukas: Lk. 8:26-39 

Wat hierdie verhaal oor die besetene van Gádara betref, wys die Franse monnik van 
die Oosterse Kerk, soos hy homself noem, in sy boek L'an de Grace du Seigneur, en 
waaruit ek al tevore aangehaal het, daarop dat Jesus die besetene vra wat sy naam 
is en dat hierdie vraag meer as net 'n blote vraag is. Met hierdie vraag begin Jeus al 
sy terapie, of heling. Jesus wil die man terugbring na 'n bewustheid van sy eie 
identiteit. Hy wil in hom 'n begrip van sy eie persoonlikheid en onafhanklikheid 
herstel. Wanneer 'n sondaar so weggesink het in die gewoonte van sy sonde, dat dit 
lyk asof hy gedryf word deur die mag van die boosheid, wil Jesus bo alles hê dat so 
'n persoon hom of haar losmaak van hierdie magte en weer sy of haar naam sal 
onthou, die naam wat God hom of haar gegee het. Soos Hy in Jesaja 43 vers 1 sê: 
Ek het jou by jou naam geroep; jy is Myne! Dit is  in hierdie naam waarmee God ons 
roep, waarin ons ware vryheid en roeping lê. Op dieselfde manier waarop die 
besetene antwoord dat sy naam Legio is, word ons naam ook legio as ons ons aan 
die sonde oorgee. Ons instinkte, ons fantasië, al die elemente van ons psigiese 
bestaan, neem 'n chaotiese onafhanklikheid aan. Ons hele persoonlikheid 
disintegreer. Net God kan dan hierdie gebroke fragmente herstel. En dit doen God 
dan ook vir ons as ons Hom daarom vra of as iemand anders God vir ons daarom 
vra. Na sy heling vra die man wat van die legio duiwels bevry is Jesus om hom toe te 
laat om by Hom te bly, maar Jesus stuur hom na sy huis terug om daar te gaan 
vertel wat met hom gebeur het. 

Die monnik wys dan daarop dat die meerderheid Christene nie geroep word om 
Christus in die letterlike sin van die woord te volg en rondreisende dissipels te word 
nie. Vir die meeste van ons beteken ons dissipelskap die uitleef van ons geloof in 
ons onmiddellike omgewing, tussen ons gesinslede,   by   die   werk   en   by   ons   
vriende.     Hierdie apostelskap beteken nie om vir mense te preek nie, maar liewer 
om deur die persoonlike getuienis van ons lewens vir ander te verkondig wat Jesus 
vir ons gedoen het. Daar is geen sterker getuienis vir die Evangelie as die liefde wat 
ons uitstraal nie. Sonder om 'n woord te hoef te sê, kan ons meer bereik as om 'n 
lang preek vir iemand af te steek. Een van die Vaders het op 'n keer gesê, hy wat 



praat, doen goed, maar hy wat swyg, doen beter. Ons bereik, as 'n algemene reël, 
baie meer met stilte as met preek. Mense wil nie van ons hoor hoe reg ons geloof is, 
of wat die teologie van die Ortodokse Kerk is nie, of hoe hulle hulle moet bekeer nie. 
As hulle ervaar hoe lief ons hulle het, is dit mos al meer as genoeg aanduiding 
daarvan dat ons die waarheid beet het. Maar om iemand lief  te hê, is gewoonlik 
oneindig moeiliker as om te praat en te redeneer en te probeer oortuig dat dít 
dikwels maar die pad is wat ons volg. En ek wonder hoeveel mense is nie al van die 
Christendom en die Kerk vervreem as gevolg van mense wat hulle aan nie-
gelowiges en mede-sondaars opdwing nie. Miskien is dit een van die hoofredes 
waarom die Kerk ons ontmoedig om formele evangelisasiewerk te doen. Die Kerk sê 
eintlik vir ons dat wanneer ons die balk in ons eie oog uitgehaal het en werklik 
bekeerde lewens lei, ons goed sal  kan sien om die splinter van ongeloof en dwaling 
uit ander se oë te haal. Wat egter gebeur, is dat wanneer ons daardie toestand van 
werklike besef van ons eie ontoereikendheid bereik het, en ons ons werklik aan God 
oorgegee het, en ons werklik nederigheid geleer het, ons waarskynlik sal vind dat 
ons nie hoef uit te gaan om Christus te verkondig nie, maar dat ons vanweë ons 
liefde en nederigheid ander soos 'n magneet sal trek. 'n Mens dink maar aan St. 
Serafim  van Sarov, en baie van die ander staretsi van Rusland wat nooit verder as 
'n paar kilometer van hul woonplekke af gegaan het nie, en tog duisende mense na 
hulle toe getrek het omdat mense van die verste uithoeke van die land daarvan 
bewus geword het  dat  daar  op  so  en  so  'n  plek  'n  waarlik  geesvervulde heilige 
is, wie se wil so met die wil van die Heilige Gees in ooreenstemming is, dat 'n mens 
na so 'n Heilige sou kon luister asof hy met die stem van die Heilige Gees Self praat.  

Baie van ons m uit 'n agtergrond wat baie eng is, waar vrees en die opwek van vrees 
vir 'n bestraffende God dikwels gebruik word om mense te probeer dwing om hulle 
lewens te verander. Hierdie manier van dinge doen is beslis nie Ortodoks nie en, 
myns insiens, totaal  onchristelik, en selfs naby aan satanies. Daar is niks anders 
wat ons  oortuig van ons sondes en ons behoefte aan bekering as die ervaring van 
liefde nie. En liefde is net liefde as dit onvoorwaardelik is. En onvoorwaardelike 
liefde is nie maklik nie. Dit is iets waarin ons gewoonlik ontwikkel en meesal stadig in 
groei. Maar die liefde is die enigste metode om mense te oortuig. Dan oortuig die



liefde, ons liefde; nie ons prediking of selfs prekerigheid, wat so dikwels vir mense 
aanstoot gee nie. Ons het geen beter voorbeeld as ons Heer en Meester Jesus 
Christus wat met deur lief te hê, mense totaal oorrompel, en wanneer die mense met 
wie Hy te doen gekry het Sy persoonlik liefde ervaar het, lei dit onvermydelik tot 'n 
totale ommekeer in hulle lewens. Ek wil graag afsluit deur aan te haal uit 
Dostojewski se Die Broers Karamazof, uit van die preke van vr. Zossima, 'n karakter 
wat Dostojewski geskep het uit 'n werklike starets wat hy geken het. Die houding van 
hierdie priester is vir my tekenend van die hele atmosfeer, die "ambiance" van die 
Ortodoksie, wat hoewel dit absoluut fundamenteel is, nooit fundamentalisties is met 
die gepaardgaande eng, nou, verstikkende beperkdheid wat my, persoonlik vir jare 
uit die Christendom gehou het, totdat ek die ongelooflik bevrydende, breë, 
nieveroordelende, asemrowend mooie liefde ontdek het wat so onvoorwaardelik en 
getrou deur die Ortodoksie verkondig word nie. 

Broeders, sê vr Zossima, moenie bang wees vir mense se sondes nie. Wees lief vir 
die mens, selfs in sy sonde, want dit het  al  klaar die voorkoms van goddelike liefde 
en is die hoogste liefde op aarde. Wees lief vir die hele skepping van God, alles 
daarin en elke korreltjie sand. Wees lief vir elke blaar, vir elke straal van God se lig. 
Wees lief vir die diere, wees lief vir die plante, wees lief vir alles. As jy alles liefhet, 
sal jy die goddelike misterie in dinge  waarneem. En as jy dit eers waargeneem het, 
sal jy dit elke dag, sonder ophou, meer en meer begryp. En jy sal uiteindelik kom 
waar jy die hele skepping liefhet met 'n blywende, universele liefde. 

Vader Zossima sê in 'n stadium dat ons deur party maniere van dink in die war 
gebring word, veral by die aanskoue van mense se sondes en dat ons ons dan afvra 
of ons dit met mag of nederige liefde moet bestry. Dan sê hy: Besluit altyd: Ek sal dit 
met nederige liefde bestry. As jy wat dit betref vir eens en vir altyd jou besluit 
geneem het, sal jy die hele wêreld kan oorwin. Liefdevolle nederigheid is 'n 
verskriklike mag, sterker as enigiets anders en daar is niks wat daarmee vergelyk 
kan word nie. Later sê vr. Zossima die volgende: As die boosdoenery van mense jou 
verontwaardig laat en jou onbeheerste smart sou aandoen, selfs om jou te laat wens 
dat jy teen hierdie boosdoeners wraak sou kon neem, vrees daardie gevoel bo alles. 



Gaan soek onmiddellik vir jou lyding, net asof jy self aan daardie gemeenheid 
skuldig is. Aanvaar daardie lyding en dra dit, en jou hart sal tot bedaring kom, en jy 
sal verstaan dat jy ook skuldig is, want jy kon moontlik vir die boosdoeners lig gegee 
het, selfs as die een persoon sonder sonde, en jy het nie vir hulle lig gegee nie. As jy 
dit gedoen het, sou jy ook vir hulle 'n pad verlig het en sou hy wat die misdryf 
begaan het dit nie gedoen het as jy vir hom 'n lig getoon het nie. En selfs al het jy jou 
lig laat skyn maar gesien dat mense nie gered word selfs deur jou lig nie, moet jy 
standvastig bly en nie die mag van die hemelse lig betwyfel nie. Glo dat as hulle nie 
nou gered word nie, hulle later wel gered sal word. 

Mag ons die genade ontvang om so te groei en te ontwikkel dat ons die oneindige 
diepte en die hoogte en die wydte van God se genade sal leer ken en ons harte so 
vol sal raak van die liefde dat  ons die mense om ons ook so daarvan sal kan 
oortuig. 




