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                                                 ELKE MENS 
 
Filippense 2:6-7 
 
Die meeste families hou hul familiegeheime geheim. Meestal word daar nie oor die 
swendelaar oom of die losbandige tante gepraat nie. Sulke stories bly ongerep 
by familie reünies en onopgeteken in die familiebybel. 
 
Dit is‚ tensy jy die Godmens is. Jesus stal die vrot appels van sy familiestamboom 
sommer in die eerste hoofstuk van die Nuwe Testament uit. Jy het nog 
skaars aan Matteus begin lees of jy besef dat Jesus uit die Gemeenskap van Skewe 
Stralekranse kom. Ragab was ’n prostituut in Jerigo. Oupa Jakob was glibberig 
genoeg om vir die galg te kwalifiseer. Dawid se persoonlikheid was so onreëlmatig 
soos ’n Picasso-skildery – die een dag was hy besig om psalms te skryf 
en die volgende dag om sy kaptein se vrou te verlei. Maar het Jesus sy naam van die 
lys af gehou? Glad nie. ’n Mens sou dink Hy sou. Vermaaklikheids programme 
sou ’n hele seisoen se skinderstories uit hierdie manewales kon kry. Waarom het Jesus 
sy familie se vuil wasgoed op die buurt se draad gehang? 
 
Omdat jou familie ook daarvan het. ’n Oom wat in die tronk was. Die pa wat nooit 
huis toe gekom het nie. Die grootjie wat met ’n kollega weggeloop het. 
As jou familiestamboom gekneusde vrugte het‚ wil Jesus hê jy moet weet: ‘Ek ken 
dit.’ 
 
Die frase ‘Ek ken dit’ is die refrein van Christus se temalied. Aan die eensames 
fluister Jesus: ‘Ek ken dit.’ Vir die ontmoedigde knik Christus sy kop 
en sug: ‘Ek ken dit.’ 
 
Kyk maar na sy tuisdorp. ’n Stil‚ nederige‚ vergete klein dorpie. Waar sou ’n mens 
gaan om die dorpie se eweknie in ons wêreld te kry? Nie na die Verenigde 
State nie. Of Europa of Latyns-Amerika nie. Israel was nie ’n wêreldmag of van 
ekonomiese belang of ’n vakansieoord nie. Die land wat Josua bespied het 
en wat Jesus liefgehad het‚ het skaars op die Romeinse Ryk se radarskerm 
geregistreer! Maar dit was daar. Caesar se soldate het dit beset. Maar ’n mens 
wonder of die Romeinse soldate ooit sover noord as Nasaret gevorder het. 
 
Stel jou ’n stowwerige‚ stil dorpie voor. ’n Plek waaroor mense geneig sal wees om te 
sê: ‘Kan enige iets goed uit Nasaret kom?’ ’n Onindrukwekkende dorp 
in ’n onindrukwekkende nasie. Waarheen gaan ons om vandag so ’n plek te kry? Irak? 
Afganistan? Burkina Faso? Kambodja? Kies maar. Vind ’n half woestynagtige 



gebied wat van landbou leef en om die buitewyke van enige sosiale episentrum draai. 
Klim in ’n Jeep en gaan soontoe om ’n gesin soos Jesus s’n te soek. 
Ignoreer die mooier huise in die dorp. Josef en Maria het Jesus se geboorte gevier met 
’n reinigingsoffer van twee tortelduiwe‚ die offer van die armes 
(Luk. 2:22-24). Gaan na die armer deel van die dorp. Nie brandarm of hulpbehoewend 
nie‚ net eenvoudig. Ons soek ’n eenvoudige tuiste met ’n gewone werker. 
Jesus se bure het Hom as ’n werker onthou. ‘Is Hy dan nie ’n timmerman … nie?’ 
(Mark. 6:3). Jesus het vuil hande gehad‚ hemde wat met sweet bevlek was 
en – dit mag jou verbaas – ’n eenvoudige voorkoms. ‘Hy het nie skoonheid of prag 
gehad dat ons na hom sou kyk nie‚ nie die voorkoms dat ons van hom sou 
hou nie’ (Jes. 53:2). 
 
Hartbreker-glimlag? ’n Lyf wat jou asem wegslaan? Nee. Koppe het nie gedraai 
wanneer Jesus verbygestap het nie. Is jou voorkoms alledaags en jou leefwyse 
eenvoudig? Syne was ook. Hy ken dit. Twyfelagtige stamboom. Grootgemaak in ’n 
miskende nasie tussen onderdrukte mense in ’n obskure dorpie. Eenvoudige 
huis. ’n Gewone werker met ’n gewone voorkoms. Kan jy Hom sien? Die 
baksteenhuisie met die grasdak? Ja‚ die een met die hoenders op die werf en die tiener 
wat in die skuur stoele regmaak. Hy ken dit. ‘Daarom moes Hy in elke opsig aan sy 
broers gelyk word‚ sodat Hy ’n barmhartige en getroue Hoëpriester voor 
God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hy self versoek is en 
gely het‚ kan Hy dié help wat versoek word’ (Heb. 2:17-18). 
 
Is jy arm? Jesus weet hoe jy voel. Is jy op die onderste trap van die sosiale leer? Hy 
verstaan. Ooit gevoel dat mense van jou misbruik maak? Christus het 
aan ’n vreemde goewerneur belasting betaal. Hy ken dit. Hy verstaan die betekenis 
van ’n anonieme bestaan. 
 
Maar wat as jy nie ’n laeprofiel lewe lei nie? Wat as jy ’n besigheid het wat jy aan die 
gang moet hou of mense onder jou beheer het of ’n klaskamer vol 
kinders wat geleer moet word? Kan Jesus dit verstaan? Absoluut. Hy het sy eie span 
gewerf en beheer. Sewentig mans plus ’n verskeidenheid vroue het na 
Hom opgesien vir leierskap. Moet jy begrotings opstel en vergaderings lei en 
personeel aanstel? Christus weet leierskap is nie maklik nie. Sy groep het 
’n fanatikus ingesluit wat die Romeine gehaat het en ’n tollenaar wat vir hulle gewerk 
het. Die moeder van sy belangrikste manne het geëis dat haar seuns 
voorkeurbehandeling ontvang. Jesus verstaan die stres van leierskap. 
 
Ooit gevoel jy wil net wegkom? Jesus het ook. ‘Die môre vroeg‚ toe dit nog nag was‚ 
het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ’n eensame plek en daar gebid’ 
(Mark. 1:35). Ooit soveel druk op jou gehad dat jy nie tyd vir middagete gehad het 
nie? Hy begryp dit. ‘Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan 
het‚ sodat Jesus en sy dissipels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie’ (Mark. 
6:31). 
 
Het jy te veel ePos om op jou skerm te pas of te veel oproepe om in een dag te maak? 
Christus ken dit. ‘Baie mense het na Hom toe gekom met verlamdes‚ blindes‚ 
gebreklikes‚ dowes en nog baie ander‚ en hulle voor Hom neergesit. Hy het hulle 
gesond gemaak’ (Matt. 15:30). 
 



Wat van spanning in die familie? ‘Toe sy familie hiervan hoor‚ het hulle gegaan om 
Hom te gaan haal‚ want hulle het gesê: “Hy het van sy kop af geraak”’ 
(Mark. 3:21). Is jy vals beskuldig? Vyande het Jesus ’n wynsuiper en ’n vraat genoem 
(Matt. 11:19). Die nag voor sy dood het mense ‘vals getuienis teen 
Jesus probeer kry sodat hulle Hom kon doodmaak’ (Matt. 26:59). Laat jou vriende jou 
ooit in die steek? Toe Christus hulp nodig gehad het‚ het sy vriende 
aan die slaap geraak. ‘Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie?’ (Matt. 
26:40). 
 
Jesus het kwaad genoeg geword om die tempel te reinig; honger genoeg om rou 
koringare te eet; ontsteld genoeg om in die openbaar te huil; innemend genoeg 
dat kinders tot Hom aangetrokke was; uitgeput genoeg om in ’n boot te midde van ’n 
storm aan die slaap te raak; arm genoeg om op die vloer te slaap en 
’n muntstuk te leen sodat Hy ’n preek kon illustreer; radikaal genoeg om ’n dorp belet 
te word; verantwoordelik genoeg om vir sy ma te sorg; genoeg versoek 
dat hy die reuk van Satan geken het en beangs genoeg om bloed te sweet. 
 
Maar waarom? Waarom sou die hemel se grootste Seun die ergste aardse pyn 
verduur? Sodat jy kan weet Hy kan ‘dié help wat versoek word’ (Heb. 2:18). Wat 
jou ook al in die gesig staar‚ Hy weet hoe jy voel. 
 
As jy na Hom draai om hulp‚ hardloop Hy na jou om te help. Waarom? Hy weet hoe 
jy voel. Hy ken dit. Terloops‚ onthou jy hoe Jesus nie skaam was om sy voorvaders 
sy familie te noem nie? Hy is ook nie skaam vir jou nie. ‘Hy wat heilig maak‚ sowel 
as die mense wat geheilig word‚ is almal uit een Vader. Om hierdie 
rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie’ (Heb. 2:11). Hy skaam Hom 
nie vir jou nie. Hy is ook nie onseker oor jou nie. Jou dade maak Hom 
nie deurmekaar nie. Jou skewe stralekrans bekommer Hom nie. Gaan na Hom toe. Jy 
is tog deel van sy familie. 
 
Gebed: 
O genadige en heilige Vader‚ 
gee my die wysheid om iets van U raak te sien; 
die intelligensie om iets van U te verstaan; 
die ywer en geduld om op U te wag; 
’n hart wat oor U liefde en heiligheid nadink 
en ’n lewe wat U grootheid verkondig. 
Ek vra dit deur die krag van die Gees 
van Jesus Christus. 
 
Groete in Christus. 
 
Ds. Hentie Krüger 
Gereformeerde Kerk Lyttelton 
mailto:hjjk@mweb.co.za 
 
As jy hierdie pos deur iemand anders aangestuur gekry het‚ en jy stel belang om 
gereeld sulke middel van die week boodskappe te ontvang‚ stuur asseblief 
jou epos adres aan 
mailto:hjjk@mweb.co.za 



 
 
Jy is ook welkom om die boodskap aan te stuur vir wie jy ook al wil. Hou asseblief 
die verwysing na die oorspronklike sender (mailto:hjjk@mweb.co.za) in vir navrae en 
konsultasie. 
 
 
 
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


