
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om te sien 
 

teks: Lukas 16:19-31 
 
Met verlede Vrydag se miljoene 
kinders dwarsoor die wêreld wat 
weggebly van skool in protes teen 
klimaatsverandering, skree hulle vir 
hulle ouers: Maak oop julle oë, sien 
wat ons sien! Ons planeet is in ‘n krisis! 
 
Toe ek sien hoe die kinders die 
volwassenes probeer leer om te soek 
na volhoubare oplossings en hoop, was 
daar ‘n paar reaksies in myself: 
i. Kwaad, dat my generasie en die 

generasies voor my hierdie 
jongmense liederlik gefaal het. 

ii. Vrees wat kan gebeur wanneer 
hierdie jongmense probeer om ou 
mag strukture, diep verskanste 
sisteme van gierigheid, apatie, 
ontkenning en luiheid aan te 
spreek. 

iii. Moegheid. Dis uitputtend om 
betrokke te bly in ‘n wêreld vol 
gebrokenheid, verlies en soveel 
lyding wat by die dag meer word.   

 
En dis miskien hoekom die naamlose 
ryk man in ons teks kies om nie te sien 
wat reg voor hom afspeel nie. In die 
gelykenis vier die ryk man daagliks 
uitspattig fees in sy weelde; terwyl 
Lasarus honger bedek met swere voor 
sy hek gelê het met die hoop dat hy iets 
van die oorskiet van die ryk man se 

tafel sou kry.  Maar helaas die ryk man 
het Lasarus mis gekyk en nie ‘n vinger 
verroer om sy nood te verlig nie.  
Inteendeel, dit was die buurt se honde 
wat medelye kom toon het en Lasarus 
se wonde gelek het... 
 
Beide van hulle sterf.  Lasarus word 
weggedra deur engele en kry ‘n 
ereplek langs Abraham; terwyl die ryk 
man begrawe word en in die doderyk 
gepynig word deur die helse vuur. ‘n 
Kontras van die vorige bestaan waarin 
die ryk man se versoeke om deur 
Lasarus bedien en gestuur te word, van 
die hand gewys word. Die kloof is te 
groot om oor te kom.  En die broers?  
Indien hulle nie na Moses en die 
profete wou luister nie, hoe sal hulle 
luister na iemand uit die dode. 
 
Nogal ‘n skrikwekkende verhaal… Wat 
uitstaan is die dringendheid van die 
storie – die tyd is besig om uit te 
hardloop. Alternatiewe raak min.   
 
Op sig waarde gaan die gelykenis oor 
rykdom, iets waaroor Jesus baie te sê 
gehad het in die Evangelies.  Die sleutel 
gevaar wat Jesus hier identifiseer in die 
najaag van materiële gemak en 
rykdom, is die gevaar van blindheid. 
Die onvermoë om menslike nood, 



lyding, menslike waardigheid te erken 
en raak te sien. 
 
In die werklike lewe sou die ryk man 
waarskynlik vir Lasarus opgelet het. Hy 
sou darem sekerlik gepoog het om nie 
oor hom te val elke keer as hy by die 
hek uit stap nie, soms ‘n muntstuk vir 
hom te gegooi het, of dalk in die stilte 
gewroeg het of dit goeie of slegte 
sosiale beleid is om vir bedelaars geld 
te gee.  Dalk het hy om die etenstafel 
saam met sy ryk vriende die 
“probleem” van armoede op die tafel 
gesit... 
 
Die probleem is dat nie één van 
bogenoemde maniere van kyk die sien 
is waartoe Jesus ons roep nie. Hoor wat 
sê Debie Thomas hieroor: 
 
To see is to risk the vulnerability of 
relationship… 

 
Om regtig raak te sien, is baie meer as 
om net in die verbygaan jou wenkbrou 
te lig.  Dit is om nader te waag, om die 
ander as ‘n mede-mens te erken, selfs 
die risiko te loop dat dit ‘n vriendskap 
kan raak.  Om te sien is om al jou vrae 
oor waardigheid by die deur te los, om 
in die bloeiende Ander een my eie 
gesig, my eie verwronge beeld van 
waardigheid, my eie pyn, my eie 
sterflikheid raak te sien.  Om soos Jesus 
te sien beteken om myself in die stories 
van ander se honger, siekte, nood en 
verleentheid te plaas. 
 
Om Lasarus raak te sien, beteken die 
ryk man het nodig om sy eie 
medepligtigheid in die arm man se 
lyding te erken.  Hy moet erken dat sy 
onvermoë om te sê Ek het genoeg, ek 
het meer as genoeg, ek het meer as 

genoeg om te deel, hom direk 
verantwoordelik maak vir Lasarus se 
armoede.   
 
Dít is ‘n radikale manier van kyk, sien – 
waagmoedige opofferende kyk wat 
ons tot die dood toe bang maak, juis 
omdat dit so baie van ons vra, omdat 
dit alles van ons vra. 
  
Maar die mees skrikwekkendste van 
die verhaal is dat selfs na die dood die 
ryk man dit nie reg kry om vir Lasarus 
te sien nie. Sy bevoorregting klou só 
vas aan hom dat hy Lasarus as niks 
anders sien as ‘n slaaf, bediende nie: 
Bring vir my water, gaan waarsku my 
broers… Geen wonder dat Abraham vir 
hom sê hierdie kloof is te groot om oor 
te kom.  En laat ons eerlik wees, dis nie 
God wat die kloof bou nie, dit is 
onsself. 
 
Wat ons teksgedeelte die week vir ons 
wil sê val nie gemaklik op die oor nie: 
Die weiering om my eie bevoorregting 
in die gesig te staar en te konfronteer, 
die weiering om die laste van hulle wat 
minder as ek het te dra, is om te weier 
om verantwoordelikheid te neem vir 
die lewe wat regtig saak maak. 
 
Miskien ís die kloof te groot… Maar 
Goddank JESUS het hierdie kloof 
oorbrug. Nou het ons geen verskoning 
nie. Ons het die wet en die profete, die 
Woord wat vlees geword het, sy 
sterwe en sy opstanding. Dit stel my en 
jou in staat om weer te kyk en raak te 
sien …en ‘n tree nader te waag!   
 
Gebed 
Maak oop my oë om te sien…en 
waagmoedig nader te staan. AMEN 
 


