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KONINKRYK. SUPPLEMENT 7 
 

[DIE GELYKENISSE VAN JESUS] 

DIE TERUGKEER VAN DIE ONREINE GEES en DIE TWEE SKULDENAARS 
 

“Die gelykenis van die terugkeer van die onreine gees” in Matteus 12:43-45 

en “die gelykenis van die twee skuldenaars” in Lukas 7:40-50 is gelykenisse oor 

SIGBARE LIEFDE IN DIE KONINKRYK VAN GOD. 
 

 

A. DIE TERUGKEER VAN DIE ONREINE GEES 
 

Lees Matteüs 12:43-45. 
 

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Bespreek. Wat is die lewensgetroue elemente van die verhaal? 

Aantekeninge. In die ervaring van sommige mense is die elemente van hierdie verhaal nie lewensgetrou nie. Dit sê 

hulle omdat hulle nie glo dat die satan of bose geeste bestaan nie en daarom hul bose werke niet onderskei kan word 

nie. Hulle besef nog nie dat sommige (nie alle) gebeurtenisse in hul lewe deur die satan of sy bose geeste veroorsaak 

word. Nietemin, in die tyd van Jesus en in ’n groot aantal maatskappye vandag glo mense wel in die bestaan van die 

satan en sy bose geeste en kan ook hul vernietigende werk sien. Hulle weet dat Jesus Christus demone uit besetenes 

gedryf het en weet dat dit ook vandag nog gebeur! Vir hulle is die verhaal van die gelykenis nie vreemd, bygelowig of 

deur die kultuur bepaal nie.  
 

 

2. Bestudeer die verband en bepaal die elemente van die gelykenis. 
  

Inleiding. Die verband van die “verhaal” van die gelykenis kan bestaan uit “die agtergrond” en “die uitleg of 

toepassing” van die gelykenis. Die agtergrond van die gelykenis verwys na die aanleiding (rede) om die verhaal te 

vertel, of beskryf die omstandighede toe die verhaal vertel is. Die aanleiding word gewoonlik vóór die verhaal gevind 

en die uitleg of toepassing word gewoonlik ná die verhaal gevind.  

Ontdek en bespreek. Wat is die aanleiding, die verhaal en die uitleg of toepassing van hierdie gelykenis?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die aanleiding van die gelykenis staan in Matteus 12:22-42.  

Dit sluit die volgende in: 
 

Die teken van die verdoemenis van die satan. Matteus 12:22-37 gaan oor die vraag of die wondertekens van Jesus 

Christus ’n teken van die heerskappy (soewereiniteit) of ondergang (verdoemenis) van die satan is? Die agtergrond is 

die groeiende teëstand van die Fariseërs en skrifgeleerdes teen Jesus Christus en sy taak. Hulle het Hom beskuldig dat 

sy dissipels op die Sabbatdag iets doen wat nie gedoen mag word nie en was al besig om planne te beraam om Jesus om 

die lewe te bring (Matteus 12:2,7,10,14). Hulle het gesien hoe Jesus die gebrek van ’n man wat nie kon sien en nie kon 

praat nie genees het (Matteus 12:22-23). Uiteindelik het hulle Jesus openlik gelaster en gesê dat Hy bose geeste op 

gesag van die satan (Beëlsebul) uitdryf.  
 

Maar Jesus het hulle geantwoord dat wanneer Hy bose geeste deur die Heilig Gees uitdryf, dan het die Koninkryk van 

God inderdaad tot by hulle gekom. Jesus Christus het hulle geleer dat sy wondertekens van genesing en uitdrywing van 

bose geeste tekens is van die nederlaag (verdoemenis) van die satan en sy bose geeste. (Die satan en sy bose geeste is 

nie die heersers van die hele aarde nie)! Hulle is tekens en ’n bewys van die werklikheid en teenwoordigheid van God 

se Koninkryk (koningskap, soewereine heerskappy) op die aarde! Jesus het geleer dat die bind van die satan en die 

uitdryf van sy demone ’n teken is dat die koninkryk van God op die aarde gekom het met sy eerste koms!  
 

Die teken van Jona. In Matteus 12:38-42 het Jesus ernstig gewaarsku teen die verlange van die Joodse godsdienstige 

leiers om wondertekens te sien. Ondanks die feit dat hulle baie wondertekens van Jesus Christus in hul midde kon sien, 

het hulle hierdie tekens verwerp as aardse tekens wat in die krag van die satan uitgevoer word. Wat hulle wou sien was 

hemelse tekens wat in die krag van God uitgevoer word, soos byvoorbeeld Elia wat vuur uit die hemel laat neerdaal 

Alleen sulke tekens sou bewys dat Jesus Christus werklik die Messias was (Matteus 16:1). Dus die godsdienstige leiers 

van Israel en hul volgelinge was nie regtig geïnteresseer in die genesing en verlossing van mense nie, maar alleen in 

“tekens”: sensasionele gebeurtenisse en spannende vertonings.  
 

Die enige teken wat Jesus Christus aan hulle gegee het, was die teken van Jona. Die teken van Jona was ’n tipe (’n 

gebeurtenis wat dien as ’n illustrasie) van die dood en opstanding van Jesus Christus. Die dood en opstanding van Jesus 

Christus is die enige teken vir ’n generasie wat verlang en streef na sensasionele tekens.  
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Die teken van ’n godsdiens van negatiewe. Die soort godsdiens wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes bevorder, 

was nadruklik “’n godsdiens van negatiewe”. Hulle het nie die nadruk gelê op wat positief is nie, maar wel op die 

negatiewe aspekte van die Ou-Testamentiese Wet. Hulle het mense geleer:  

- “Julle moet nie omgaan met tollenaars en sondaars nie”  

- “Julle moet nie die wette van die Sabbat breek deur byvoorbeeld koringare te pluk of siekes te genees nie.”  

- “Julle moet nie julle eed wat julle teenoor God gesweer het, verbreek nie”, ens. 

Dink aan die baie “julle moenie” en “julle mag nie” reëls/wette wat godsdienstige leiers vandag van mense eis.  
 

• Negatiewe wette van moderne mense: Jy mag nie:  

- onrein voedsel (bv. varksvleis) eet nie 

- alkohol drink nie 

- rook nie 

- dans nie 
 

• Negatiewe wette van ’n bepaalde godsdiens: Jy mag nie:  

- sing op godsdienstige byeenkomste nie  

- sê dat God Hom in ’n Mens (Jesus Christus) geopenbaar het nie, selfs al het Hy Hom wel geopenbaar in die Engel 

van die HERE (Genesis 16:7), in drie manne (Genesis 18:2,10-14) en in ’n brandende doringbos (Eksodus 3:1-6)!  

- betwyfel dat ’n bepaalde godsdienstige boek as ’n kopie uit die hemel neergedaal het nie. 

- betwyfel as ’n bepaalde man aanspraak maak dat hy die belangrikste profeet is nie  

- met mense van ’n ander godsdiens dan jou eie assosieer nie, ens.  
 

Negatiewe wette vir manne: Jy mag nie: 

- jou baard afskeer nie  

- buitentoe gaan sonder ’n bedekking op jou hoof nie  
 

Negatiewe wette vir vrouens: Jy mag nie:  

- aanbid sonder ’n sluier nie 

- buitentoe gaan sonder ’n sluier 

- herkenbaar in die openbaar verskyn nie (dit is ’n versoeking vir manne) 

- oor God praat met manne nie  

- met manne praat nie  
 

Die Joodse godsdienstige leiers het ’n lys van 365 verbodsbepalinge (naas ’n lys van 248 gebooie) opgestel waaraan 

alle Jode hul moes hou! Hulle godsdiens bestaan uit 365 keer “jy mag nie”!  
 

Dit was in hierdie verband van ’n negatiewe godsdiens van die Jode dat Jesus Christus “die gelykenis van die terugkeer 

van die onreine gees” vertel het.  
 

 (2) Die verhaal van die gelykenis staan in Matteus 12 :43-45a. 
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis staan in Matteus 12:45b.  

Jesus as, “So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag!” Wat Jesus leer oor die leë huis wat met demone gevul 

word, was ’n verwysing na die volk van Israel (en na mensgemaakte godsdienste vandag), omdat hulle Jesus Christus 

nie erken nie en nie glo dat Hy die Messias is nie.  
 

  

3. Bepaal watter besonderhede in die gelykenis relevant is. 
 

Inleiding. Jesus het nie bedoel dat elke besonderheid (detail) in ’n gelykenis noodsaaklik ’n geestelike betekenis moet 

hê nie! Gelykenisse is nie allegorieë nie. Die relevante besonderhede in die verhaal van ’n gelykenis versterk die 

sentrale gedagte, die hooftema of die les van die gelykenis. Daarom moet ons nie aan elke besonderheid van die verhaal 

van ’n gelykenis ’n geestelike betekenis toeskryf nie!  

Ontdek en bespreek. Watter details in hierdie gelykenis (verhaal) is werklik essensieel of relevant?  

Aantekeninge.  
 

Die man. Jesus gee geen betekenis aan enige detail in hierdie gelykenis nie. Hy vergelyk alleen die toestand van ’n man 

wat aanvanklik besete was, daarna bevry is en vervolgens nog erger besete geword het met “hierdie geslag” (d.w.s. die 

generasie godsdienstige mense) (Matteus 12:45). Die betekenis van hierdie gelykenis moet in die lig van hierdie 

uitspraak verstaan word. 
 

Die onreine gees. Jesus wil geen kursus oor demonologie gee nie, maar eerder ons aandag vestig op “hierdie afvallige 

geslag” of “die slegte mense van vandag” (Matteus 12:39,45) wat ooreenkomste vertoon met ’n man wat deur agt 

demone besete was. Dus, “die demone” in hierdie gelykenis is nie ’n essensiële of relevante detail nie.  
 

Dor streke. Netsoos goeie engele geassosieer word met orde, skoonheid en volheid van lewe, so word slegte engele 

(demone, onreine geeste) geassosieer met wanorde, woesteny en dood. Hierdie waterlose plekke wat deur mense verlaat 

is het geen essensiële of relevante betekenis nie, maar versterk alleen die verhaal van die gelykenis.  
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Besete deur ’n gees, daarna bevry en vervolgens deur meer geeste besete word. Dit is wel ’n essensiële of 

relevante detail, omdat dit die toestand van die huidige afvallige geslag (slegte mense) beskrywe! Die betekenis van 

hierdie gelykenis kan alleen uit die konteks afgelei word.  
 

Die vroeëre take van Johannes die Doper en Jesus in Israel was soos ’n man wat van ’n bose gees bevry was. Johannes 

het die noodsaaklikheid van bekering en die dra van vrugte wat by die bekering pas, verkondig. Hy het baie aanhangers 

gekry (Matteus 3:5). Ook Jesus Christus het mense opgeroep om hulle te bekeer, omdat die Koninkryk van God naby 

gekom het (Matteus 4:17). Ook hy het baie aanhangers gekry (Matteus 4:23-25). Wat daar gebeur het in Israel was asof 

’n besete man bevry is. “Die man” verteenwoordig “die volk van Israel” in die dae van Jesus. 
 

Maar onder invloed van die godsdienstige leiers in Israel, die Fariseërs en skrifgeleerdes, het die toestand van die volk 

vinnig verander. Steeds meer aanhangers van die Fariseërs en skrifgeleerdes het Jesus Christus weerstaan. Die 

godsdienstige leiers het aanhoudende kritiek op Jesus gehad, Hom beskuldig of die spot met Hom gedryf (Matteus 

12:2,7,10,14,24). Hulle het ook al planne beraam om Hom dood te maak. Uiteindelik het hulle en hul volgelinge 

geskree, “Kruisig Hom! Kruisig Hom! (Matteus 26:59; 27:1,20,41). Wat daar nou in die volk van Israel gebeur het, was 

asof die één demoon deur agt demone vervang is. “Die man” verteenwoordig nog steeds die volk van Israel wat Jesus 

“’n afvallige geslag” noem (vers 39)! Deur Jesus Christus te weerstaan en te verwerp het die toestand van die volk van 

Israel alleen maar slegter geword!  
 

 

4. Bepaal die belangrike boodskap van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die belangrike boodskap (die sentrale boodskap of die hooftema) van die gelykenis word gevind in die uitleg 

of toepassing van die gelykenis of in die verhaal van die gelykenis self. Uit hoe Jesus self sy gelykenisse uitlê of toepas, 

weet ons hoe ons gelykenisse moet uitlê. ’n Gelykenis het meesal maar één hooftema, één belangrike boodskap, één 

sentrale les. Daarom moet ons nie probeer om ’n geestelike waarheid in elke besonderheid van die verhaal van die 

gelykenis te vind nie. Dus, bepaal die belangrike boodskap van ’n gelykenis. 

Bespreek. Wat is die belangrike boodskap van hierdie gelykenis? 

Aantekeninge.  
 

“Die gelykenis van die terugkeer van die onreine gees” in Matteus 12:43-45 gaan oor “sigbare liefde in die 

Koninkryk van God.”  
 

Die belangrike boodskap van hierdie gelykenis is die volgende: “God se Koninkryk word gekenmerk deur ’n 

positiewe godsdiens in plaas van ’n negatiewe godsdiens. Dit word gekenmerk deur positiewe sigbare liefde in 

plaas van negatiewe na binne gekeerde (dis: onsigbare) godsdiens (met ’n lys van negatiewe wette en reëls).” Dit 

word gekenmerk deur die sigbare liefde van Jesus Christus vir mense wat genesing, bevryding en verlossing 

(redding) nodig het (netsoos Matteus 12:9-14), in plaas van die wetties passiwiteit (Matteus 12:2), sfeer van 

veroordeling (Matteus 12:7), negatiewe kritiek (Matteus 12:24) en dweep met uiterlike tekens (Matteus 12:39) in 

die Joodse godsdiens! 
 

Sigbare liefde is één van die fundamentele kenmerke van God se Koninkryk! Sigbare liefde is die volhardende 

toewyding om te doen wat reg en goed is in plaas van die angs om te doen wat verkeerd en sleg is! Die ware burgers 

van God se Koninkryk is as ’n bewoonde huis, druk in die weer met positiewe aktiwiteite in plaas van ’n huis wat 

leegstaan (Matteus 12:44). Die inwoners is genees, bevry en verlos (gered) uit God se genade deur geloof in Christus en 

druk hul dankbaarheid aan God uit deur aktiewe liefde, geregtigheid en heiliging, en nie door passiewe en 

onbedreigende argeloosheid nie! 
 

 

5. Vergelyk die gelykenis met vergelykbare Bybelgedeeltes. 
 

Inleiding. Sommige gelykenisse het ooreenkomste en kan met mekaar vergelyk word. Maar die waarheid in alle 

gelykenisse het vergelykbare waarhede wat in andere Bybelgedeeltes geleer word. Probeer om die belangrikste 

verwysings in die Bybel te vind wat jou help om die gelykenis uit te lê. Vergelyk altyd die uitleg van ’n gelykenis met 

die direkte en duidelike onderrig van die Bybel.  

Lees. Matteus 15:13; 21:19; 25:18,26-28; 25:41-46. 

Ontdek en bespreek. Hoe kan ons wat hierdie Bybelgedeeltes leer vergelyk met wat hierdie gelykenis leer?  

Aantekeninge. Jesus is nie tevrede met ’n skoon huis wat leegstaan, want dit verteenwoordig ’n negatiewe, passiewe en 

futlose godsdiens (’n godsdiens wat uitgedruk word deur ’n lang lys van wette en reëls).  
 

God is ook nie tevrede met ’n persoon wat alleen maar deur mensehande geplant is (opgelei, onderrig, ontwikkel) 

(Matteus 15:13). Die handeling van Jesus toon aan dat ’n vyeboom wat alleen maar ’n klomp blare het maar geen vrugte 

dra nie, gevaar loop om vervloek te word (Matteus 21:19). Jesus toon dat ’n mens wat sy talente begrawe en sy 

verantwoordelikhede ontduik ook die gevaar loop om verwerp te word (Matteus 25:18,26-28). ’n Persoon wat dink dat 

hy ’n Christen is en nie sorg dra vir ander behoeftige Christene nie (Matteus 25:41-46) is in gevaar om uit God se 

Koninkryk uitgesluit te word.  
 

Al hierdie Bybelgedeeltes leer dat Jesus Christus ’n passiewe godsdiens wat beheers word deur menslike wette en reëls 

(“jy mag nie” reëls) veroordeel. Inteendeel beveel Hy aktiewe dienslewering van liefde aan. Mense soos die Fariseërs lê 
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die nadruk op: “Jy mag dit nie doen nie en dat ook nie doen nie!” Maar Jesus Christus lê die nadruk op: “Doen hierdie 

dinge en daardie dinge ook (en jy sal lewe)! Negatiewe godsdienste probeer deur middel van vrees of angs oor mense te 

heers - angs vir die oortreding van tradisionele wette en reëls. Maar Jesus Christus gee aan mense die vryheid om God 

en hul naaste lief te hê!  
 

 

  6. Maak ’n samevatting van die belangrikste leerstellings in hierdie gelykenis. 
 

Bespreek. Wat is die belangrikste waarhede of boodskappe (lesse) van hierdie gelykenis? Wat leer Jesus Christus aan 

ons om te weet, te glo, te wees en te doen?  

Aantekeninge. 
 

 (1) Sigbare liefde of die aanhoudende toewyding aan doen wat reg is  

      in plaas van die voortdurende angs vir doen wat verkeerd is.  

Dit is één van die fundamentele kenmerke van die Koninkryk van God! Die toestand van die volk van Israel in die dae 

van Johannes die Doper was soos ’n man wat bevry is van ’n bose gees. Mense het hul bekeer en het die komende 

Messias verwag, maar het die Messias nie ontvang nie! Dit was dus nie genoeg nie! Die siel van Israel was as ‘t ware 

leeg, onbewoon, geveeg en opgeruim. Maar so ’n toestand kan nie en sal nooit die diepste behoeftes van die menslike 

hart of die vereistes van God bevredig nie.  
 

 (2) Argeloosheid is nie dieselfde as heiligheid nie!  

      Wettiese passiwiteit is nie dieselfde as sigbare liefde nie!  

Mense slaan gereeld ’n nuwe bladsy om, probeer om hul lewens te verbeter of ruim die gemors in hul lewe op. Maar 

Jesus Christus gee soveel meer as ’n leë en opgeruimde huis! Mense ontwikkel hul eie persoonlikheid en karakter, woon 

seminare en kursusse by om beter mense te word.  
 

Maar Jesus Christus leer dat om ’n beter innerlike karakter en uiterlike gedrag te ontwikkel ’n mens eers “deur God 

geplant moet word” (Matteus 15:13), d.w.s. deur God wedergebore en verander moet word (Johannes 3:7)!  
 

Mense kom onder die indruk van uiterlike etiket, voorbeeldige gedrag, godsdienstige seremonies en verpligte 

godsdienstige gedrag. Jesus vergelyk dit met ’n leë en opgeruimde huis! Maar Jesus Christus leer dat ware Christene nie 

alleen leë en opgeruimde harte en lewens moet hê nie, maar ook rein harte (deur die bloed van die Lam) en bewoonde 

harte (deur die Heilige Gees)!  
 

 (3) Ook ander gelykenisse leer die gevaar van uiterlike vertoon  

      in plaas van innerlike werklikheid.  

Mense wat lyk soos ’n boom met baie blare, maar sonder vrugte en mense met baie talente wat hulle begrawe het, word 

vergelyk met ’n leë, geveegde en opgeruimde huis. Hul uiterlike gedrag dui miskien op ’n verandering, maar Jesus kyk 

of die hart bewoon word deur die Heilige Gees en vol sigbare (opregte) liefde is (Romeine 5:5).  
 

 (4) Die Koninkryk van God word gekenmerk deur die positiewe godsdiens van Jesus Christus  

      in plaas van die negatiewe godsdiens van die Joodse godsdienstige leiers en leraars. 

Terwyl die Fariseërs leer, “Jy mag dit nie doen nie”, leer Jesus, “Doen  dit!” Hy leer, “Jy moet God liefhê!” “Jy moet 

jou naaste liefhê.” Die warm en vriendelike houding van Jesus het gebots met die kou wettisisme van die Fariseërs. Sy 

grootmoedigheid het gebots met hul bekrompenheid. Sy opregte liefde het gebots met hul selfsug. Sy nadruk op die 

diepere betekenis van die wet het gebots met hul nadruk op die letter van die wet (sien Matteus 5:17-48). Die 

groothartige Jesus Christus en die kleingeestige Fariseërs kon nie by mekaar woon nie! Daarom het Jesus Christus 

geleer, “As julle geregtigheid (ANV: getrouheid aan die wet) nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die 

Fariseërs  nie, sal julle nooit in die Koninkryk van die hemel ingaan nie” (Matteus 5:20).” 
 

 

B. DIE TWEE SKULDENAARS 
 

Lees Lukas 7:40-50.  
 

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Bespreek. Wat is die lewensgetroue elemente van die verhaal? 

Aantekeninge. Die verhaal oor twee manne wat skulde gehad by ’n geldskieter, is ook vandag ’n bekende verskynsel. 

Vyfhonderd denarii (ANV: rand) was ’n bedrag waarvoor ’n dagloner ongeveer twintig maande moes werk. Vyftig 

denarii (ANV: ’n rand) was ’n bedrag waarvoor ’n dagloner ongeveer twee maande moes werk. Dit was twee groot 

bedrae. Geen van beide was in staat om sy skuld terug te betaal nie. In plaas van hulle in die gevangenis te gooi totdat 

hulle alles sou terugbetaal, het die geldskieter op grootmoedige wyse hul skulde kwytgeskel. Hy het alles afgeskryf!  
 

Jesus sluit hierdie gelykenis met ’n vraag om die toehoorders aan die dink te sit: “Wie van die skuldenaars sal hom die 

meeste liefde bewys?” Simon het goed geantwoord deur te sê, “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste 

kwytgeskal het.”  
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Toe het Jesus die toepassing gemaak en die vrou wat sy voete gesalf vergelyk met die Fariseër wat Hom vir die ete 

genooi het. “Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min 

vergewe is, bewys min liefde.” 
 

 

2. Bestudeer die verband en bepaal die elemente van die gelykenis. 
  

Ontdek en bespreek. Wat is die aanleiding, die verhaal en die uitleg of toepassing van hierdie gelykenis?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die aanleiding van die gelykenis staan in Lukas 7:36-39.  
 

Die Fariseër. ’n Fariseër het Jesus uitgenooi vir ’n ete. Hoekom, weet ons nie. Miskien het hy gehoor dat Jesus ’n groot 

profeet was en het Hom uit nuuskierigheid uitgenooi (Lukas 7:16). Miskien het hy vir ’n rede gesoek om Jesus te 

beskuldig (Lukas 6:7). Dat hy Jesus nie uitgenooi het uit liefde of hoogagting nie, blyk uit sy behandeling van Jesus. 

(Lukas 7:44-46). Nietemin het Jesus sy uitnodiging aangeneem. Jesus het nie alleen met tollenaars en sondaars geëet nie 

(Lukas 5:29-30), maar ook met Fariseërs (Lukas 7:36; 11:37; 14:1).  
 

Die vrou. In Israel was dit nie ongewoon as iemand ’n huis inloop terwyl daar ’n maaltyd was. Dan het hulle teen die 

muur gaan sit en geluister na die gesprekke of selfs deelgeneem aan die gesprekke.  
 

’n Berugte vrou het die huis ingeloop terwyl hulle besig was om te eet. Sy het by die voete van Jesus gaan staan.  Dis 

nie reg om haar ’n prostituut te noem nie, omdat sy ook ’n sondares kon wees wat nie ’n prostituut was nie. Ook is dit 

duidelik dat sy nie meer geleef het soos vroeër nie. Sy het Jesus al eerder gehoor preek en het die evangelie geglo, 

omdat haar hele houding en handeling getuig het van haar dankbaarheid aan Jesus. In haar hart het sy gevoel dat sy 

vergewe was! Daarom het sy ook ’n baie duur dankoffer saamgeneem na Hom wat haar lewe so verander het.  
 

Haar daad was uit dankbaarheid. Oorweldig deur opreg berou oor haar verlede, het sy in trane uitgebars en haar 

trane oor die voete van Jesus laat vloei. Toe het sy sy voete met haar hare drooggemaak en sy voete met olie gesalf. Die 

naam van die Fariseër was Simon hy het aanstoot genaam aan haar gedrag. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat 

Jesus nie ’n profeet kon wees nie, want ’n profeet sou nie toelaat dat ’n slegte vrou hom aanraak nie. Na aanleiding van 

die houding van die Fariseër, het Jesus hierdie gelykenis vertel.  
 

 (2) Het verhaal van de gelykenis staat in Lukas 7:41-42. 
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis staan in Lukas 7:43-50. 

In die teenwoordigheid van almal in die huis het Jesus Christus die vrekkerige behandeling van die Fariseër aan die lig 

gebring. Die gasheer het Jesus nie ontvang volgens oosterse gewoonte van gasvryheid nie. Hy het geen water aan Jesus 

aangebied nie om sy stoffige voete te was nie (Genesis 18:4; Rigters 19:21). Hy het Jesus nie met ’n soen verwelkom 

nie – ’n uitdrukking van geneentheid (Genesis 29:13; 45:15; Romeine 16:16; 1 Petrus 5:14). Hy het die hoof van Jesus 

nie met olie gesalf nie – ’n teken van blydskap (Psalm 23:5; 45:7; 141:5). Kortliks, die behandeling van Jesus deur die 

Fariseër was kil, neerbuigend en onhoflik.  

 

Jesus sê dat die vrou Hom op teenoorgestelde wyse behandel het. In plaas van water het sy haar trane gebruik om sy 

voete te was. Dit was trane van berou en bekering. In plaas van ’n soen op sy wang het sy sy voete gesoen. Dit was ’n 

simbool van nederige dankbaarheid. In plaas van goedkoop olie op sy hoof het sy kosbare en welriekende salf op sy 

voete uitgegiet! 
 

Toe het Jesus gesê, “Haar sondes wat baie was, is vergewe. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.” Hierdie 

toepassing van Jesus het die volgende betekenis: Die Fariseër het nie in die evangelie geglo nie. Hy het nie geglo dat hy 

’n sondaar was nie en daarom het hy ook geen behoefte gevoel om vergewe te word nie en het hy ook geen uitdrukking 

van dankbaarheid gehad nie! Hy wys sy gebrek aan geloof deur sy gebrek aan liefde vir Jesus Christus.  
 

Die vrou het egter wel in die evangelie geglo (Lukas 7:50). Haar sondes het haar oorweldig, maar nou was haar sondes 

vergewe! Haar geloof in die boodskap van Jesus Christus het haar die besef gegee dat al haar sondes vergewe was. En 

sy het haar oortuiging dat sy vergewe was uitgedruk deur haar liefde vir Jesus Christus. Jesus het bevestig wat sy al 

geweet het: “ Jou sondes is vergewe” ... Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede” (Lukas 7:48-50). Romeine 5:1 sê, 

“God het ons dan nou vrygespreek (Grieks: geregverdig) deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God 

deur ons Here Jesus Christus.” Hierdie vrou het geglo en daarom het sy vrede met God en toon sy liefde teenoor Jesus 

Christus! Vergelyk hierdie woorde met Jesaja 57: 20-21, “Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God!”  
 

  

3. Bepaal watter besonderhede in die gelykenis relevant is. 
 

Onderrig. Jesus gee geen besondere betekenis aan enige detail in die verhaal van die gelykenis  
 

 

4. Bepaal die belangrike boodskap van die gelykenis. 
 

Bespreek. Wat is die belangrike boodskap van hierdie gelykenis? 

Aantekeninge.  
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Die gelykenis van die twee skuldenaars in Lukas 7:40-50 gaan oor “sigbare liefde in die Koninkryk van God”.  
 

Die belangrike boodskap van hierdie gelykenis is die volgende: “Liefde gee kom voort uit ’n besef dat jy vergewe 

is en dit kom voort deur jou geloof in die evangelie.” Hy vir wie baie vergewe is, het baie lief. Maar hy wat min 

vergewe is, het min lief.  
 

Om Jesus Christus lief te hê is één van die fundamentele kenmerke van God se Koninkryk! Die ware burgers van God 

se Koninkryk wat besef dat hul sondes vergewe is ongeag hoeveel sondes daar was, druk hul dankbaarheid aan God uit 

deur opregte liefde aan Jesus Christus! 
  

Jesus vergelyk die gebrek aan ’n besef van vergewing van die Fariseër met die sterk besef van vergewing van die vrou. 

Die Fariseër het gedink dat hy regverdig was en dus geen behoefte gehad om vergewe te word nie. Omdat niks vir hom 

vergewe was, het hy niks liefgehad nie. Omdat hy geen vergewing van Jesus Christus ontvang het nie, het hy Jesus 

Christus nie liefgehad nie.  
 

In teenstelling hiermee het die vrou ’n diep besef van haar sondes (en sondige natuur) en tegelyk van haar volkome 

vergewing. Omdat sy baie vergewing vir haar sondes van Jesus ontvang het, het sy Jesus ook baie lief..  
 

In hierdie gelykenis is die teenstelling tussen ’n man wat min vergewe is en ’n vrou wat baie vergewe is! Maar by 

Christene is daar geen teenstelling tussen min vergewing en baie vergewing! Wanneer die God van die Bybel iemand 

vergewe, dan verklaar Hy hom 100% regverdig (vergewe) in sy oë en bly Hy hom beskou en behandel as 100% 

regverdig (vergewe) gedurende die res van sy lewe op die aarde (sien Romeine 4:4-8)! Alle Christene wat hulle van hul 

sondes bekeer het, glo in Jesus Christus en sy volledige vergewing (Hebreërs 8:12)!  
 

Terwyl Christene in hul geestelike lewe groei, groei hulle ook in hul besef van hul sondige natuur, in hul besef wat 

Jesus Christus alles vir hulle in hul plek gedoen het en in hul besef dat Hy hulle vergewe het. Die gevolg is dat 

Christene ook groei in hul liefde vir Jesus Christus. ’n Ouer Christen is dikwels meer bewus van sy sondige natuur as ’n 

jong Christen. Hoe meer ’n Christen bewus is van sy sondige natuur, hoe meer is sy behoefte om te besef dat hy 

heeltemal vergewe is. En hoe meer hy besef dat hy heeltemal vergewe is, hoe meer sal hy sy dankbaarheid vir Jesus 

Christus uitdruk in ’n opregte liefde vir Jesus Christus!  
 

 

5. Vergelyk die gelykenis met vergelykbare Bybelgedeeltes. 
 

Lees. Lukas 5:17-26. 

Ontdek en bespreek. Hoe kan ons wat hierdie Bybelgedeelte leer vergelyk met wat hierdie gelykenis leer?  

Aantekeninge. In Lukas 5:17-26 het Jesus Christus ’n verlamde genees wat deur sy vier vriende na Jesus gebring is. 

Jesus het besef dat die werklike probleem van hierdie verlamde sy besef van sonde was. Jesus kon in sy hart kyk en sien 

dat hy sy sondes besef en hom vir sy sondes skaam. Jesus kon ook in die harte van sy vier vriende kyk en hul geloof in 

Hom en wat Hy doen sien. Toe Jesus die geloof van die verlamde man en van sy vier vriende sien, was hy geraak en sê, 

“Mens, jou sondes is jou vergewe” (Lukas 5:20).  
 

Die Fariseërs en skrifgeleerdes was verontwaardig, omdat hulle Jesus Christus as ’n godslasteraar beskou het. Hulle het 

Hom beskuldig dat Hy voortgegee het dat Hy kon doen wat God alleen kan doen, naamlik: om sondes te vergewe. In 

hul harte het hulle gedink dat dit makliker vir iemand was om ’n paar woorde te sê soos, “Jou sondes is vergewe” dan 

om met ’n daad iets vir die verlamde te doen. Jesus het hulle gedagtes geken en het toe bewys dat sy aanspraak waar is, 

naamlik dat Hy God is1 wat die menslike natuur2 daarby aangeneem het, dat Hy gesag gehad het om sondes te vergewe 

deur met ’n daad die verlamde man onmiddellik te genees! Jesus Christus het sy sondes vergewe op grond van sy 

versoeningsofferande wat Hy aan die kruis sou bring. Omdat Hy versoening vir sondes maak, het Hy ook die reg het om 

sondes te vergewe en het Hy die gesag om hierdie vergewing uit te spreek!  
 

Terwyl die Fariseërs hulle besig gehou het met ’n negatiewe godsdiens met baie verbodsbepalinge soos byvoorbeeld: 

“Jy mag op die Sabbat niemand genees nie”, het Jesus Christus Hom besig gehou met positiewe handelinge deur liefde 

te bewys aan behoeftige mense in die wêreld.  
 

 

                                                           
1 Die Seun van God 
2 Die Seun van die mens 


