
Sondagaand 28 April 2013 (Veneto) 
2 - Verkoop jou goed en gee die geld vir die armes 
Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hom: "Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, 

en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg 

My." Luk 18:22; Luk 12:33 

 

22 Verder het Jesus vir sy dissipels gesê: "Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle 

lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. 

 23  Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. 

 24  Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir 

hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. 

 25  Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een uur verleng? 

 26  As julle nie eens so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die ander 

dinge? 

 27  "Kyk hoe groei die lelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar Ek sê vir julle: Selfs 

Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. 

 28  As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, só mooi 

maak, hoeveel te meer sal Hy julle versorg, julle kleingelowiges! 

 29  Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees 

nie. 

 30  Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het 'n Vader wat 

weet dat julle dit nodig het. 

 31  Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee. 

 32  "Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk 

aan julle te gee. 

 33  "Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg 

raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan 

verniel nie. 

 34  Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees." 

 35  "Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand! 

 36  Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom, sodat 

hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. 

 37  Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker Ek julle: Hy 

sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. 

 38  Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai 

kom. 

 39  Maar dit moet julle weet: as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in 

sy huis laat inbreek het nie. 

 40  Ook julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle Hom nie 

verwag nie." 

 Lukas 12 (AFR1983) 
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  18 'n Man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om 

die ewige lewe te verkry?" 

 19  Jesus het geantwoord: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. 

 20  Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel 

nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder." 

 21  Maar hy antwoord: "Al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou." 

 22  Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hom: "Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, en 

deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My." 

 23  Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. 

 24  Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê Hy: "Hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is, om in 

die koninkryk van God te kom. 

 25  Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die 

koninkryk van God te kom." 

 26  Dié wat dit gehoor het, sê toe: "Maar wie kan dan gered word?" 

 27  Daarop antwoord Hy: "Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik." 

 28  Toe sê Petrus: "Kyk, óns het van ons besittings afgesien en U gevolg." 

 29  En Jesus antwoord: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van 

God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, 

 30  of hy ontvang in hierdie tyd al baiekeer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe." 

 Lukas 18 (AFR1983) 

 

Preek  Wat moet ons doen om die ewige lewe te verkry? 
 
Hier staan: as jy reeds die wet getrou nakom, is dit goed, maar jy moet ook al jou goed verkoop, dan 
sal jy gered wees. 
 
Moet ons nog hier byvoeg: jy moet glo, jy moet weergebore word, ens?  
 
Ons het nog antwoorde wat ons hier sou kon byvoeg, maar ek dink die Here sou vir ons elkeen 
dieselfde woorde gegee het as vir die ryk jongman: Dit is mooi, maar jy kom nog iets kort; jy moet 
alles wat jy het, verkoop en My volg, dan sal jy seker kan weet jy het die ewige lewe. 
 
Wel, nie een mens in hierdie gemeente wat ek van weet het dit letterlik gedoen nie.  Is ons dan nie 
een gered nie? 
 
Wat staan in hierdie gedeelte?  Wat is die Here Jesus se antwoord op hierdie vraag? 
 
Wie kan dan gered word? (vers 26)  As ons alles moet verkoop om die Here te volg, hoe sal een van 
ons dan ooit gered word? 
 
Die antwoord is baie eenvoudig: ons kan nie genooeg doen om onsself vir God aanvaarbaar te maak 
nie.  Enigiets wat jy graag sou wou opnoem wat jy doen, sou nie goed genoeg wees nie. 
 
Enigiets waar jy die woordjie: ek voor sou wou sit, sou verkeerd wees. 
 
Nie een van die mense vir wie die Here Jesus gesê het: jy is gered het gesê Ek is weergebore, of ek 
moet gered word, want ek glo nie.  Begin die sin met want Jesus, in plaas van want ek. 
 
Dit is nie jou geloof wat jou aanneemlik maak vir God nie, dit is Jesus Christus se bloed. 
 
As iemand dan vir jou vra: wat moet 'n mens doen om gered te wees? dan moet jy wat antwoord? 
 



Niks, jy kan niks doen om gered te wees nie.  Maar vir God is niks onmoontlik nie, Hy het alles 
gedoen.  Hy het jou gered deur Jesus Christus wat sy bloed vir jou gestort het.  Jesus het vir jou die 
ewige lewe verdien. 
 
As iemand vir jou vra waarom jy dink dat jy hemel toe behoort te gaan - en jy sê nie weer Want ek 
nie, maar want Jesus, dan kan jy Jesus se woorde in jou hart hoor - jou geloof het jou gered. 
 
Onthou altyd - dis nie daad van jou geloof, die werk van jou geloof wat jou red nie, dis die inhoud 
daarvan. 
 
En die inhoud daarvan is in kort dat Jesus Christus in jou plek vir jou die ewige lewe verdien het, 
omdat jy nie self genoeg kan doen om vir God aanneemlik te wees nie. 
 
Die evangelie sê dat Jesus Christus die volkome Verlosser is, nie 'n halwe Verlosser nie.  Hy het nie 
een deel gedoen, en nou is Hy afhanklik van die ander deel wat jy moet doen, sodat Hy die Verlosser 
kan wees nie. 
 
Voordat ek kon kies, kon vra, het U Seun my vloek gedra. 
 
Wat die geloof wel doen, is om jou deel te maak van hierdie verlossing wat vir jou bewerk is.  Die 
geloof gee jou die vrede, die sekerheid dat jy gered is deur Jesus Christus. 
 
Julle ken seker die gewilde kinderpreek waarmee die geloof verduidelik word.  Die dominee roep 'n 
kind om $10 by hom te kom haal.  Hy sê vir die kind: hierdie is jou geld, kom vat dit.  Dan word gesê: 
dit is soos die geloof is.  As jy die ds glo en die geld vat, dan het jy dit.  Anders het jy dit nie geglo nie 
en dit nie gevat nie. 
 
God se redding is nog meer genadig as dit.  Ek sal ook graag eendag daardie preek wil gee, maar 
dan sal ek êrens ongemerk die geld in die kind se sak sit.  Dit is reeds syne, dit is klaar aan hom 
gegee.  Hy moet nog net daarvan weet.  Dan kan jy vir hom sê: weet jy dat jy ryk is, weet jy dat 
iemand vir jou geld gegee het?  As hy dit nie agtergekom het nie, dan kan jy vir hom sê: wel, jy het 
geld, jy kan dit gebruik.  As hy jou glo, wat sal sy reaksie wees?  Baie dankie!  En dan sal hy dit 
gebruik.  'n Mens sal natuurlik met groot verwagting kyk wat hy nou met hierdie geld sal maak.  As hy 
dit nie glo nie, dan sal daardie geld in sy sak uiteindelik in die was beland en van geen waarde vir 
hom wees nie. 
 
Dit is wat die geloof is.  Nie iets wat jy moet doen om gered te word nie, maar iets wat die Helige 
Gees self in jou hart wakker maak sodat jy kan weet Christus het alles gedoen, sodat jy die ewige 
lewe mag hê. 
 
Geloof is om te sê: dankie Here! en om dit dan te gebruik.  Om dan vir die Here met jou hele lewe 
dankie te sê. 
 
Die Here sê aan die einde van hierdie gedeelte dat wie ookal alles ter wille van Hom sal opoffer, in 
hierdie tyd al, en in die lewe hierna, daarvoor vergoed sal word. 
 
Dit is geloof - om met jou lewe dankie te sê.  Dat die Here kan sien jy is dankbaar vir wat hy vir jou 
gegee het. 
 
Die Here het vir ons elkeen die ewige lewe in ons sak gesit, omdat dit vir geen mens moontlik is om 
gered te word nie, maar wel vir Hom wat die Vader is, moontlik is om ons te red. 
 
Hy het dit gedoen.  Hy het sy Seun Jesus gegee om in ons plek daardie verdienste vir ons te doen. 
 
Aanvaar daardie geskenk.  Gebruik dit dan reg.  Die Here sê daar wag 'n beloning vir ons as ons Hom 
opreg dien. 
 
Gebed 

 



Sermon  When we read this passage it can all to easily sound like one of those fairy tales where the 
princess demands something completely ridiculous from the poor knight to show his love for her. 
 
You know those kind of stories?  Once upon a time, in a land far, far away, there was a beautiful 
princess.  The knight in his shining armour wants to marry her and he comes to her and asks her: 
what must I do to win your hand?  And she says:  A thousand miles from here, on the highest 
mountain, near the cave of a dragon with 12 heads, there is a flower.  If you can bring me that flower, 
then I will know that you love me, and I will marry you. 
 
This passage sounds a lot like that.  The young man asks the Lord: what must I do to inherit eternal 
life?  And the Lord Jesus says: (verse 19).  The young man says: I have always done these things.  
And Jesus replies: then you must do only one thing more: you must sell all you have, and give it to the 
poor.  And then you must follow me! 
 
This sounded so impossible that the young man just walked away, because he was rich.  It sounded 
so impossible that the disciples also said: what can we do?  Who will ever be saved if this is the 
case? 
 
These words from the Lord Jesus are so harsh that the church has tried all kinds of ways to make it 
easier to understand and easier to do. 
 
The easiest way out is to say: Money, or anything else,  should not be too important to you.  That is 
true, but unfortunately, not what the Lord Jesus said here.  This is so difficult, that normally people will 
just ignore the fact that the Lord Jesus said this at all. 
 
Why did the Lord Jesus say this, then?  The first reason must undoubtedly be to tell us that the price 
of discipleship is not light.  It is not without giving something up.  It is not without commitment. 
 
Being a disciple of Jesus is serious, and it asks a serious commitment. 
 
Jesus also wanted to tell us that our relationship with poor people is much more important to him than 
we realise.  Your relationship with your neighbour should show the love and commitment you have to 
the Lord Jesus.  The Lord Jesus is not saying: throw away your money.  He reminds us that we have 
an obligation towards the poor and the needy. 
 
For the Jews of those days, the "kingdom of God" meant a very wonderful and prosperous time.  So, 
this young man probably thought that he would become even richer if he would have part of the 
kingdom of God. 
 
And here Jesus teaches him that this is a different kind of kingdom, where relationships will give you 
more wealth than money. 
 
We still react like the young man.  We still walk away with the idea that this is too harsh, or unrealistic.  
We still do not understand it well.  For us, wealth is still measured in money, and not in our 
relationship with the poor. 
 
Jesus tried to explain this to the disciples afterwards.  He told them also that wealth is having a 
community of believers.  People who will love one another, help one another.  New brothers and 
sisters in a new family. 
 
Do we have that wealth?  We do have it, but do we experience it as such?  Do we invest in this 
wealth?  Or do we still compete with one another for money?  Or do we still tread on those who are 
poor? 
 
These are the questions that the Lord Jesus wants us to ask ourselves.  But the Lord Jesus never 
wants us to just ask the questions.  He loves us, just like he loved this young man.  The Lord wants us 
to make this commitment.  He wants us to have eternal life, the life that brings happiness.  He doesn't 
want us to turn our backs on him and walk away with sad faces.  He wants us to share in this wealth 
and invest in this wealth. 
 



This command, like all commands from God, would be impossible for us to obey.  But, for God, 
everything is possible.  It is even possible for him to change our hearts and our behaviour.  We just 
have to make that choice, that commitment, to obey and follow him. 
 

He will do the rest.  He can save sinners like us.  His Spirit can enable us to obey him and to follow 

him wherever he leads us.  Amen 


