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Luk 10:20   
“En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar… 

 wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is.” 
 
Wat ware blydskap in ons harte moet wees, is om die wil van God te doen.  In ons Skrifgedeelte lees 
ons van die sending van die 72 dissipels.   Dit moet nie verwar word met die uitstuur van die 12 apostels 
nie.   Die twaalf postels is uitgestuur om die evangelie in die hele Galilea te gaan verkondig, maar die 72 
is uitgestuur om in Judea te gaan preek.  Hierdie 72 word nie by name genoem nie, hulle is anoniem, maar 
hulle het net so ‘n belangrike opdrag, van dieselfde Jesus ontvang om die evanglie te gaan verkondig.   
Dit is baie duidelik dat die evangelie aan alle volke nasies en tale verkondig moet word.    Hierdie 72 is 
nie net gestuur om die evangelie te gaan verkondig nie, maar ook om die pad vir Jesus Christus te gaan 
voorberei. 
  
Ware blydskap kom nie sommer maklik nie, dit is nie ‘n blote emosionele gevoel nie.  
 

• Evangelisasie is ‘n moeilike opdrag.  Om die evangelie uit te dra was nog nooit maklik nie, Om 
die woord te verkondig, om evangelisasie te doen, om te oes is nie maklike werk nie. Dit is klip-
harde werk.  Dit vra toewyding en sweet en opregtheid.  Die oes is groot en die arbeiders is min. 

 
• Evangelisasie is ‘n gevaarlike opdrag.  V3  Hulle is soos lammers tussen die wolwe.   ‘n Lam 

het nie ‘n kans teen ‘n wolf nie. Maar ‘n kind van God is alreeds beskerm deur Jesus Christus se 
soenverdienste aan die kruis.  Enige mens wat die evangelie ernstig benader en doen word ‘n 
teiken van Satan.   ‘n Sekere Vance Havner het gereeld vir gemeentes gesê;   “Die meeste kerk-
lidmate gee Satan  nie genoeg moeilikheid, sodat hulle sy aandag om hulle aan te val opwek nie.” 
“Most church members do not give Satan enough trouble to arouse his opposition.” 

 
• Evangelisasie vra geloof en dissipline en volharding.   V4-8   Hulle moet in geloof gaan.   

Hulle moet in geloof die gawes wat mense gee in terme van verblyf en kos aanvaar.  Hulle moet 
nie tyd aan oosterse lang groetery spandeer nie, maar moet vrede verkondig en die evanglie 
uitdra.   Hulle moet die goeie nuus van verlossing bring vir alle mense. 

 
Dit is belangrik om te onthou dat die spesiale mag en krag wat die dissipels en die 72 ontvang het, is nie 
‘n oordraagbare mag en gesag, wat ons vandag ook ontvang nie.   Dit was spesiale gawes vir daardie tyd.  
Luk 9:1  “Jesus het die twaalf bymekaargeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit 
te dryf en siektes te genees.”  God het nie hierdie gawes as permanente gawes gegee nie.  
 
Ons opdrag vandag is om die evangelie uit te dra, om die Goeie Nuus van Jesus Christus as ons  
Verlosser aan ‘n verlore wêreld te bring. 
 
En dit geliefdes bring ware blydskap.        Dit is soos ‘n atleet wat hard geoefen het en die wedloop 
voltooi het, hy is bly en dankbaar daaroor.    Dit is soos ‘n boer wat geploeg en geplant het en die oes 
insamel, hy is dankbaar dat hy hard kon werk. 
Ons lees van die 72 se blydskap.   Luk 10:17  Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en 
gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam.” 
 

• Is daar in jou lewe blydskap omdat jy hard werk om christen te wees en die evangele uit te dra? 
• Is daar in jou lewe blydskap oor die swaarkry van christenskap? 
• Is daar in jou lewe blydskap omdat jy ‘n christen is? 
• Is daar blydskap omdat jy ‘n kind van God is? 
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