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Geskrewe preek        28 November 2021 

Tema: Kerk-Wees: om dankbaar te wees 

Teks: Lukas 17:11-19 

 

 Hoekom gaan ons kerk toe? 

Gemeente, Willem het ons twee weke gelede gehelp toe ons gepraat het 

oor Kerk-Wees – of eintlik gevra het hoekom kom ons na ŉ erediens toe.  

Ons het gehoor dat dit eintlik ŉ opdrag van God is tot God se eer – dat 

Christus dit ook met sy kruisdood vir ons moontlik gemaak het. 

Ons het gehoor dat dat dit gaan oor die verkondiging en uitleg van die Woord 

– dat dit by uitnemendheid hier in die erediens saam met ander 

medegelowiges plaasvind.  

Dit gaan in die derde plek oor die feit dat ons bely dat ons glo in ’n heilige, 

algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges 

En dan ook dat dit gaan oor my eie integriteit.  

Ek het met my belydenis van geloof beloof om deel te wees van die 

geloofsgemeenskap en aan dit wat in ’n gemeente gebeur, deel te neem.  

 

Verlede week het Wouter ons gehelp om te verstaan wat dit is om deel van 

die gemeenskap van gelowiges hier in ’n erediens te wees. 

In ’n erediens beleef ons verbondenheid, gemeenskap met God en met 

mekaar. 

Ons groet mekaar, ons bid vir mekaar, ons onderrig mekaar, ons sing saam 

tot eer van die Here, ons is gasvry teenoor mekaar en wys hier ook dat ons 

ons mede broers en susters liefhet. 

 

Vanoggend gesels ons oor die tema: om dankbaar te wees. 

En dit gaan spesifiek eintlik oor hoe ons kerk toe kom.  

Ek het netnou vir u gevra toe ons mekaar gegroet het dat ons vir mekaar sê 

wat ons voor dankbaar is, of wat daar is om oor te kla.  

Vriende, ons het baie om oor te kla en ons doen dit ook. 
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Ek het vroeër die jaar oor klag ŉ preek gehad waar ek gesê het dat daar 

goed in ons lewens is wat ons soms nodig het om op die Bybelse manier 

teenoor God te kla. 

Klag in die Bybel gaan saam met ŉ diepe treur oor wat in my lewe of in die 

wêreld gebeur wat seermaak. 

Ek praat nie vanoggend oor daardie tipe klagte nie. 

Ek praat, om dit platvloers te stel eintlik oor plain ondankbaarheid.  

Om te kla omdat ek kan of omdat dit vir my lekker is of omdat ek iemand het 

wat daarna luister.  

 

Willem het ook in sy preek verwys na die verskonings wat mense het om nie 

na ŉ erediens toe te kom nie. 

Dit gaan ook saam met kla. 

 Ek kom nie kerk toe as Willem preek nie, want hy preek te lank. 

 Ek kom nie kerk toe as Wouter preek nie, want hy loop teveel rond. 

 Ek kom nie kerk toe as Annemarie preek nie, want sy lyk te ernstig. 

 Ek kom nie kerk toe as Jana preek nie, want sy preek van haar Ipad af 

en ek hou nie daarvan nie. 

 Of die klank is te hard of te sag, of die orrel speel nou al weer, of dis net 

aanmekaar die keyboard,  

 Of die koffie na die tyd is te sterk, of die tee is te flou.  

 

Nou ja. Daar is baie goed wat ons sekerlik kan kla as ons kerk toe kom of nie.  

Maar die oomblik as sulke dinge ons gedagtes begin vul, dan gaan dit ook oor 

ons gesindheid. 

Want, as ons klagtes oor die erediens of die gemeente of die dominees aan die 

voortou staan, verstaan ons werklik waaroor dit wat hier gebeur en wat ons die 

laaste twee Sondae met mekaar gepraat het, eintlik gaan? 

Ek sê nie as dinge ernstig verkeerd loop of daar goed gebeur wat teen die 

Woord gaan, dat ons nie die moed sal hê om daaroor te praat nie. 

Dit gaan oor die nitty gritty, klein jakkalsies wat soms hier tussen ons insluip.  
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Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons die tema van dankbaarheid vanoggend 

op die tafel sit. 

Ek wil u nooi om saam met my uit Lukas 17 te lees. 

 

 Lukas 17:11-19 

11. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria 

en Galilea langs gegaan.  

12. Net toe Hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom tien melaatse mans 

Hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan  

13 en roep hard: “Jesus, Here, ontferm U oor ons!”  

14. Toe Hy hulle sien, sê Hy: “Gaan wys julle vir die priesters.” Op pad 

daarheen het hulle gesond geword.  

15. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God 

hardop geprys.  

16. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en Hom gedank. Hierdie man 

was 'n Samaritaan.  

17. Toe sê Jesus: “Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is 

die ander nege dan?  

18. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee 

behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie?”  

19. En vir hom sê Hy: “Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered.” 

 

 Wat is dankbaarheid? 

Die eenvoudigste definisie van dankbaarheid is om waardering teenoor iemand 

uit te spreek of om erkenning te gee aan iets wat gedoen is. 

Dankbaarheid gaan oor meer as net om “dankie te sê.” 

Dankbaarheid omskryf ’n diepe waardering en ’n ingesteldheid van dank en 

erkenning wat ons as mense kan hê. 

Daar word regdeur die eeue oor die begrip dankbaarheid nagedink.  

Selfs by die filosowe van ouds was dit ’n belangrike begrip. 
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Die Romeinse filosoof Cicero het dankbaarheid as “die moeder van alle 

deugde” beskou. 

’n Deug is verwys mos na gedrag of ’n manier van lewe waar ’n sekere morele 

standaard gehandhaaf word. 

 

 Lukas 17 

In Lukas 17 is Jesus op pad vanaf Galilea na Jerusalem toe. 

Die kortste pad was deur Samaria, maar Jode wat daardie reis moes 

onderneem het tipies om Samaria geloop – ons weet al van die vete wat tussen 

die Jode en Samaritane bestaan het. 

Jesus loop aan die grens van Galilea en Samaria, wat belangrik is vir Lukas se 

tema van Jesus wat uitreik na die uitgeworpenes en die mense wat volgens 

Joodse standaarde ontoereikbaar was.  

Net toe Jesus by ’n sekere dorpie wou ingaan, het hy ’n groep melaatse mans 

teëgekom wat op ’n afstand bly staan het en na Jesus geroep het. 

Hulle het duidelik geweet wie Hy is, want hulle roep vir Jesus op die naam.  

 

Melaatsheid in die Bybelse tyd was ’n erge ding wat ’n mens kon oorkom. 

Ons weet nie presies wat dit is nie, maar dit was ’n groepering van velsiektes 

wat hulle gedink het aansteeklik was.  

Levitikus 13 beskryf hoe ’n melaatse persoon moes lyk, dat hulle op ’n afstand 

moes wees en moes uitroep dat hulle onrein is. 

Mense wat met melaatsheid gediagnoseer is, is uit die samelewing verban. 

Dit was ook nie ongewoon dat mense wat melaatsheid gehad het, saam in 

groepe was nie – dit was die enigste manier hoe hulle in kontak met ander 

mense sou kom.  

Hulle is sleg hanteer en is as onrein beskou. 

Die ergste van alles is dat hulle gesien is mense wat nie die guns van God 

geniet het nie. 

Die rabbi’s het die genesing van ’n melaatse in dieselfde lig beskou as om 

iemand uit die dood op te wek: dit was onmoontlik om daarvan te genees.  
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Dis in ’n manier amper hoe sekere mense vandag iemand hanteer wat Covid 

het of gehad het. 

 

So hierdie groep het mans het reggedoen volgens die Joodse wet om nie naby 

Jesus te kom nie, maar om op ’n afstand te staan. 

Daarom, as hulle uitroep: “Jesus, ontferm u oor ons!”, is dit ’n noodroep, ’n 

noodkreet om hulle te help sodat hulle weer normaal kan leef. 

’n Noodkreet sodat hulle weer deur ander aanvaar sou word, sodat hulle nie 

meer uitgeworpenes sou wees nie. 

Hulle het as’t ware in ’n lewenskrisis verkeer en daarom was Jesus hulle laaste 

hoop. 

 

Jesus sê toe vir hulle net een sin: “Gaan wys julle vir die priesters.” 

Dit was ook deel van die Joodse bepalinge indien iemand gedink het dat hulle 

van melaatsheid genees is, moes hulle na die priesters toe gaan om dit te 

bevestig. 

En op pad soontoe het hulle gesond geword.  

 

 Dankbaarheid: ’n manier van aanbidding 

Ons weet nie hoe vêr hulle al geloop het nie, maar een, net een het omgedraai 

en na Jesus toe teruggekom.  

Dit is waar ons sy eerste teken van dankbaarheid sien: hy het omgedraai en 

God geprys.  

Daarom gaan dankbaarheid in die eerste plek oor God se eer – dit is ’n manier 

van aanbidding.  

Om vir God die erkenning te gee vir Wie God is en wat God gedoen het. 

Jesus het hierdie mans uit ’n lewensverknorsing kom red – een draai terug en 

die eerste ding wat hy doen, is om aan God die eer te bring wat God toekom. 

Om sy diepe waardering uit te spreek teenoor die een wat Hom gered het en 

genees het. 
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As ons sê dat dankbaarheid ’n vorm van aanbidding is, dan gaan dit in die 

eerste plek oor die manier waarop jy op ’n Sondagoggend na hierdie gebou toe 

kom. 

Met watter ingesteldheid kom jy? 

Kom ons net om te luister, om te ontvang, om te hoor wat sê die boodskap vir 

my of kom ek in die eerste plek met ’n gesindheid van dankbaarheid om aan 

God die eer te bring vir wat God in my lewe doen en wie God is? 

In die tweede plek, wanneer ons sê dat dankbaarheid ’n vorm van aanbidding 

is, kom ons na ’n erediens toe net om te kritiseer en te luister waar daar foute 

gemaak word of watookal? 

Ons almal is deel van hierdie geloofsgemeenskap. 

Daarom moet ons almal, elke een van ons wat vanoggend hier sit, wat lidmate 

van hierdie gemeente is, wat inluister op Youtube, verantwoordelikheid neem 

vir wat in hierdie gemeente gebeur en wat veral in die erediens gebeur.  

Dit is nie net die dominees of die kerkraad of die verskillende bedieninge in die 

gemeente se verantwoordelikheid om eer aan God te bring nie. 

Dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid. 

 

Want gemeente, die realiteit is dat ons steeds met ’n gesindheid van 

ondankbaarheid kerk toe kan kom, al behoort dit nie by ons gelowiges so te 

wees nie. 

Ek kan steeds kom bloot net omdat dit ’n gewoonte is of omdat ek dit moet 

doen. 

Of dat ek dink my verlossing of my saligheid hang van my kerkbywoning af.  

Ek gaan netnou iets daaroor ook sê. 

 

Om hierdie opdrag van God te gehoorsaam om na ’n erediens toe te kom, 

omdat dit gaan oor God se eer en nie myself nie, moet ek eerder vra, waar kan 

ek van myself gee. 

Waar kan ek help?  

Waar kan ek diensbaar wees, eerder as om net hier te kom sit en te ontvang. 
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Dit bring my by die tweede punt 

 

 Dankbaarheid: lewensingesteldheid 

Die man wat omgedraai het het voor Jesus se voete neergeval en hom gedank. 

Die tweede aspek van dankbaarheid gaan nie net oor om dankie te sê nie, dit 

gaan oor ’n fisiese daad wat dit wat in jou hart is, bevestig. 

Dankbaarheid gaan daarom oor ’n ingesteldheid. 

’n Lewenshouding. 

Hy het so ’n diepe waardering gehad oor dit wat Jesus vir hom gedoen het, dat 

hy dit in sy dade gewys het. 

Ja, hy het dankie gesê, maar hy het dit gedoen terwyl hy op die grond voor 

Jesus was.  

 

En dan die kantopmerking van Lukas: Hy was ’n Samaritaan. 

Dit is die Samaritaan in die groep wat omdraai, God prys en fisies sy 

dankbaarheid wys.  

Die Samaritaan wat nie volgens die Jode reg geglo het nie, wat ook onrein was, 

behalwe die feit dat hy melaats was en wat nie op die regte plek aanbid het nie. 

Hy kom leer vir die ander ’n les in dankbaarheid.  

 

Die verrassende van hierdie storie lê vir my in Jesus se reaksie. 

Jesus is diep teleurgesteld.  

Ons sien dit in die drie retoriese vrae wat hy vra – vrae waarvan Hy eintlik die 

antwoorde weet: 

“Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege dan?  

18. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee 

behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie?”  

Jesus is nie teleurgesteld oor die Samaritaan se reaksie of die feit dat hy aan 

die Vader eer gebring het en nie eerste vir hom kom dankie sê het nie.  

Hy is teleurgesteld dat net een van hulle dit gedoen het.  

En dis boonop die Samaritaan in die groep. 
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Ons weet nie hoekom net een van die groep teruggedraai het om vir Jesus te 

kom bedank nie.  

Dalk sê dit iets van hierdie man se verwagting dat Jesus hulle werklik kan 

genees van hierdie ongeneesbare siekte.  

 

Daarom is dit belangrik dat dankbaarheid nie net iets is wat in ons kop of harte 

bly nie, maar dat dit oorvloei in ons dade.  

Hoe wys ons ons dankbaarheid in ’n erediens? 

Ons wys dit deur fisies hier teenwoordig te wees. 

Deur deelname. 

Ons wys dit deur lofprysing en aanbidding – deur ons stemme te gebruik om 

God te dank vir wie Hy is. 

Ons wys dit deur ons rentmeesterskap – deur ons offergawes en dankoffers na 

die Here te bring sodat die Here se werk kan voortgaan. 

Jy gee nie jou 10de of jou 5de of watookal vir die kerk nie. 

Ons gee dit vir God wat die kerk en die personeel en die bedieninge gebruik dit 

om God se werk te doen. 

 

Ons doen dit deur ons gedagtes en dit wat ons hoor – deur die gebede, ons 

geloof wat ons bely en die Woord wat ons hoor. 

Maar die Woord wat ons hoor, in ons dankbaarheid moet nie net in hierdie 

gebou bly hang nie. 

Dit wat hier in die erediens gebeur is net die begin. 

Die Woord wat ons hoor, moet in ons lewens sigbaar word en moet daar buite 

gaan getuig. 

Die erediens is elke week eintlik die uitstuur plek van ons as God se getuies die 

wêreld in. 

Na ons gesinne toe, na ons families toe, ons werk, ons ontspanning, daar waar 

jy leef.  
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Die derde aspek of kenmerk van dankbaarheid wat ons uit hierdie teks hoor is 

die groot motivering hoekom ons met dankbaarheid na ŉ erediens toe kom om 

God te loof en te prys en hoekom dit belangrik is dat ons dankbaarheid sal leef.  

 

 Dankbaarheid: die ander kant van die muntstuk 

Jesus sê vir die man wat in dankbaarheid omgedraai het om sy dankbaarheid 

te kom wys: “Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered.” 

Jesus erken sy dankbaarheid en gee hom iets meer. 

Dit wat Jesus hier sê veronderstel dat Jesus vir hierdie man wat sy 

dankbaarheid kom wys het, iets meer as net genesing kom gee het. 

Sy geloof dat Jesus hom kan genees het hom genoodsaak om vir Jesus te kom 

dankie sê en sodoende het Jesus aan hom sy ewige verlossing ook gegee, wat 

dieper is as net die sigbare vel. 

 

Ek wil ons terugneem na die Heidelbergse kategismus toe, want die kategismus 

help ons om hierdie aspek van dankbaarheid te verstaan. 

Die HK begin Sondag 1 vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in 

sterwe? Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie 

aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort 

(c). Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d) en 

my uit alle heerskappy van die duiwel verlos ens. 

Vraag 2 vra dan: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te 

kan lewe en sterwe? 

Antwoord: Drie dinge (a): Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is (b); 

ten tweede; hoe ek van al my sonde en ellende verlos word (c) en ten derde 

hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees (d). 

 

Ons as Gereformeerdes se geloofsverstaan bestaan dus volgens die HK uit 

ons sondebesef, die verlossing wat gebring is en ons dankbaarheid teenoor 

God daarvoor. 

Die HK word dan volgens hierdie drie dele opgedeel.  
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Nou, Sondag 32 vraag 86 vra dan die volgende vraag:  

86 Vraag: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog 

sonder enige verdienste van ons 

kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? 

Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook 

deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe 

bewys (a) dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys (b) 

word: Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan 

kry. (c), en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan 

wen (d). 

 

Gemeente, wat dit beteken is dat dankbaarheid die ander kant van die muntstuk 

van ons geloof uitmaak. 

Aan die een kant is ons sonde so groot dat ons verlossing nodig het, Jesus gee 

vir ons daardie verlossing. 

En ons is dankbaar daarvoor – dit is hoekom ons ’n lewe van dankbaarheid 

lewe. 

Dit is hoekom ons diensbaar is. 

Dit is hoekom ons God se opdrag om saam as geloofsgemeenskap Hom te 

aanbid, gehoorsaam, omdat ons dankbaar is dat God ons van ’n donker 

bestaan kom red het. 

Soortgelyk aan die 10 melaatses wat Jesus genees het van hulle bestaan as 

uitgeworpenes, het Jesus ons kom genees en red van ’n goddelose bestaan en 

die pad na die ewige verderf waarheen ons op pad was. 

Daarom is ons dankbaar en daarom kan ons nie Jesus teleurstel soos die ander 

nege deur nie ons geloof te leef en sigbaar te maak sodat ander ook deel van 

Christus se geloofsfamilie kan word nie.  

 

Daarmee sê nie ek of die Bybel of die Heidelbergse kategismus dat ons dade 

van dankbaarheid doen om God gelukkig te hou of om God se guns te wen of 

om hemel toe te gaan nie.  
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Want ons weet ons kan niks doen om God se genade te verdien nie.  

Ons gaan uit, Jesus stuur ons weg die wêreld in, om ons geloof te deel en 

daardeur wys ons ons dankbaarheid vir ons verlossing, vir alles wat Jesus 

opoffer het, vir die lewe wat Hy vir ons kom gee het.  

En ja, my kerkbywoning assulks bepaal nie my verlossing nie en gaan nie vir 

my in die hemel kry nie. 

Jou kerkbywoning gaan oor hoe jy jou verlossing en die dankbaarheid daarvoor 

verstaan. 

Om kerk toe te kom, is deel van ons verhouding met God en hoe jy God as deel 

van hierdie verhouding ag en respekteer. 

 

Om deur Jesus verlos te wees gee nie vir ons die reg om net te doen wat ons 

wil en God moet maar net vergewe nie. 

Nee, ons bywoning van eredienste, om saam as geloofsfamilie God te eer, om 

fisies ons dankbaarheid te wys, is deel van ons geloofsreis saam met God wat 

op die ou einde sal lei tot ons teenwoordigheid by God as ons eendag nie meer 

hier op aarde is nie.  

Ons word hier, ook in die erediens deur alles wat ons doen, voorberei vir die 

bruilof van die Lam.  

Daarom kan ons ongehoorsaamheid teenoor God se opdrag waarvan Willem 

in die eerste preek gepraat het, ons wel uit die hemel hou, as mens dit so wil 

stel.  

 

Wat die Heidelbergse kategismus ook vir ons kom duidelik maak, is dat as ons 

werklik die wonder van ons verlossing verstaan en daarvoor dankbaar is, sal ’n 

klomp ander waardes of deugde vanself in ons lewens vorm kry en groei. 

Dan sal bv. die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar word omdat ons 

dankbaar is vir ons verlossing. 

Dan sal ons geduldig wees as ons hierdie week deur die klavier begelei word 

omdat ons dankbaar is vir ons verlossing en omdat dit nie saak maak op watter 

manier ons God loof en prys nie. 
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Dan sal ons liefde teenoor mekaar toon omdat ons dankbaar is dat ons saam 

as geloofsfamilie vir God elke Sondag kan dankie sê vir die verlossing wat Hy 

vir ons kom gee het. 

Ons neem deel aan die sakramente – dit is tog betekenisvol dat die Griekse 

woord eucharistos wat ons met nagmaal vertaal, in die kern daarvan 

“dankbaarheid” beteken.  

Die nagmaal is een van die sigbaarste tekens van ons dankbaarheid teenoor 

die Here vir Sy verlossing.  

 

Dan sal ons nederig wees en mekaar dien in ons gemeente eerder as om net 

krities en veroordelend te wees omdat dinge nie noodwendig gedoen word soos 

wat ek dit wil hê nie.  

Dan sal ons vrede nastreef en dit ’n prioriteit maak om mekaar te verdra eerder 

as om mekaar te vermy of om nie kerk toe te kom as ’n sekere predikant preek 

nie, of wat die geval ook al mag wees.  

 

Gemeente, ek hoop hierdie reeks het u gehelp om te verstaan hoekom ons 

saamwees as geloofsfamilie op ’n Sondag so belangrik is.  

 

 

 


