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Sondag, 15 September 2019 

Skriflesing:   Matteus 25:31-46  

Tema:    Die laaste oordeel    

  

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Matteus 25:31-46 

Die profetiese rede: die laaste oordeel 

31 “Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op 

sy koninklike troon gaan sit. 32 Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die 

mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. 33 Die skape sal Hy regs en 

die bokke links van Hom laat staan. 

34 “Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê:  

‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir 

julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,     35 want Ek was honger, en julle het My iets gegee 

om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle 

het My gehuisves; 36 Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My 

verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’  

37 Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra:  

‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38 En 

wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 

39 Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’  

40 En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die 

geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’ 

41 “Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê:  

‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele 

voorberei is, 42 want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en 

julle het My niks gegee om te drink nie; 43 Ek was 'n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves 

nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie 

versorg nie.’  

44 Dan sal hulle ook antwoord:  
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‘Here, wanneer het ons U honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk 

gesien en U nie gehelp nie?’  

45 En Hy sal hulle antwoord:  

‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle 

dit aan My ook nie gedoen nie.’ 46 En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die 

wil van God gedoen het, die ewige lewe.” 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Wat verwag ons van die eindtyd?  

Het u al na gedink oor die eindtyd van alles?  

Glo ons regtig dat daar ‘n einde aan alles sal kom? 

 

As ons na hierdie gedeelte kyk dan is dit juis wat Jesus vir die mense rondom Hom sê. Daar sal ‘n 

laaste dag aanbreek vir die wêreld en die mensdom soos wat ons dit ken. Aan die einde van alles 

sal daar ‘n oordeel plaasvind en dan sal daar vrae gevra word aan elke mens.  

 

Maar Jesus begin by een groot bekentenis –  

“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy 

koninklike troon gaan sit. 

 

Een uitgemaakte saak is dat Jesus Christus is die Koning van die konings. Of mense dit glo of nie 

glo nie, Jesus sal met majesteit kom en Hy sal op sy koninklike troon gaan sit. Dis dan wanneer 

elke mens net mooi sal besef hoe klein ons eintlik is.  

Is nie waar nie? Hoe baie mense dink so baie van hulleself. Ons beleef dit wanneer mense geen 

gehoorsaamheid toon aan die wette van die land nie. Ons sien dit wanneer mense bombastiese 

raak oor wat hulle bekom het of wanneer mense ongeskik aandring op wat hulle glo hulle toekom 

weens hulle status of posisie.  

Maar wanneer Jesus kom in majesteit, saam met engele en Hy gaan sit op sy koninklike troon, 

hoe klein gaan die mense nie voel. Dis wanneer hulle weer terug geruk sal word aarde toe. Dis 

wanneer mense hulle eintlike posisie besef.  
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En niemand wat lewe en wat reeds gesterf het sal kan weg kruip nie. In ons tyd weet ons daar is 

mense wat dink hulle kan nie aangeraak word nie. Hulle sê wat hulle wil en hulle doen wat hulle 

wil, maar –  

Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos 

'n wagter die skape van die bokke skei.  

 

Niemand kan vir altyd wegkruip nie. Hierdie ‘bymekaar bring’ pas by die beeld wat Jesus hier 

gebruik. In Jesus se wêreld het die skape en die bokke saam gewei. Hulle het natuurlik rond 

gewei. Ons leef ook so op die aarde. Gelowige en ongelowige wei op die aarde rond. En maak nie 

saak waar jy is nie; in ‘n gehuggie onder ‘n boom of in herehuis teen ‘n krans uit, almal sal 

bymekaar gebring word.  

 

En dan sal daar ‘n skeiding plaasvind. Twee dinge word gesê van die bekende prentjie van die 

hoorders wat na Jesus luister as hulle sy gelykenis hoor. 1) skape en bokke word elke aand van 

mekaar geskei in daardie wêreld want bokke hou van die hitte en bly saam in kraal waar hulle 

mekaar se hitte kan waardeer, maar skape hou nou weer van spasie. 2) Die skape word ook van 

mekaar geskei wanneer dit tyd raak dat die skape geskeer moet word.  

 

Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan. 

 

In die antieke wêreld was die regterkant altyd die kan van geregtigheid. Ons hoor in ons 

leefwêreld dit ook. Dink aan die woord – gee mekaar die regterhand – ‘n teken van trou sweer, 

eerlik wees teenoor mekaar.  

Daar kom ‘n dag waar die mens geskei gaan word in net twee groepe. Daar is nie ‘n groep wat 

half in die middel sal staan en ‘n groep wat ‘n bietjie meer na regs sal staan as na links nie. Voor 

God is dit regs of links. Jou lewe is of ‘n lewe wat reg is voor God of nie.   

 

 Een van die redes dat Jesus hierdie gelykenis vertel is om vir die gelowiges te sê dat hulle 

GETROOS moet voel. Waar hulle reg lewe en doen wat God van hulle verwag, mag dit voel of 

daar geen geregtigheid is nie. Jesus het ook geweet wat op die dissipels wag. Hulle gaan vervolg 

word en hulle gaan aangevat word en hulle gaan kan voel dat niks na hulle kan toe kom nie. Maar 

daar kom ‘n oordeel en alles wat nou skeef is sal mooi reg getrek word. Daar was en sal net regs 

of links voor die Here wees.  
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Nou begin Jesus deur vir die mense te vertel wat die Hy, die Koning, van die mens verwag het –  

“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die 

koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. 

 

Onthou Adam en Eva? Hulle was geskape in ‘n paradys. God het bedoel, van die begin af, dat 

ons saam met Hom in eerlike opregte liefdevolle lewe sal saam leef. Maar Sonde het alles 

omvergegooi. Sonde wat deur die mense skeiding gebring het tussen God en mens. Nou se 

Jesus dat ons wat God weer gevind het, wat deur Jesus, ons Koning, weer vir God lief het, deel 

gaan word aan die koninkryk van die skepping af bedoel was vir mense soos gelowiges, soos 

ons.  

 

Dan sê Jesus vir sy volgelinge –  

Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee 

om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het 

vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek. 

 

Hier lees ons van basiese behoeftes! Jesus noem dat die gelowiges het gehelp met die basiese 

behoeftes van ander. Hierdie mense het klein dade van genade verrig.  

Ons hoef nie ryk te wees om hierdie dade van genade te doen nie. Ons kan mense help met kos 

en water en teenoor mense gasvry wees, hulle help as hulle siek is.  

Hierdie gedag wat Jesus noem van – in die tronk en julle het My besoek – gaan eintlik oor die 

gedagte wat mede gelowiges sal in die tronk beland omdat hulle oor Jesus getuig. 

Ons weet Paulus was verskeie kere in die tronk en hy is besoek deur medegelowiges. Dis waarna 

Jesus hier verwys. Gelowiges sal gelowiges ondersteun selfs al beland hulle in die tronk om dat 

hulle Jesus volg en verkondig.  

 

En wat vir my hier uitstaan is dit –  

‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 

 

Wanneer sê sal iemand so ‘n vraag vra? Jy sal net wonder wanneer het jy hierdie dinge gedoen, 

as jy reeds ‘n karakter het wat hierdie dinge outomaties sou doen, nie waar nie. Hoe is dit 
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moontlik dat hierdie mense nie agter kom dat hulle dit gedoen het nie. Dit kan net wees om dat 

hulle dit so vanselfsprekend gedoen het dat hulle nie eers bewus was daarvan nie.  

Het ons al so ‘n karakter ontwikkel wat sommer net help en mense oplig sonder om ‘n groot debat 

of redenasie daarvan te maak? Wanneer ons Jesus volg en in Hom glo en Sy bepalings nakom, 

dan ontwikkel ons in mense wat outomaties Sy wil doen en dit nie eens agter kom nie, want ons 

het veranderde harte. Harte van liefde.  

 

Hierdie gedagte van outomaties dinge doen wat vir Jesus belangrik is lei ons na 

SELFONDERSOEK. Hoe vaar jy daarmee? Help jy om ander mense by te staan met net die 

basiese menslike behoeftes? Het jou hart al nader aan Jesus gegroei sodat jy klein dade van 

genade gereeld kan verrig, sonder dat dit vir jou moeite is?  

 

En dan hoor ons by Jesus die waarskuwing –  

‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy 

engele voorberei is, want Ek was... 

 

Hierdie woord – gaan weg van My af – laat mens besef dat hier ‘n groot stuk realiteit is! Die mens 

kan gevra word om weg te gaan Jesus af. In teendeel, dis nie ‘n vraag nie, maar ‘n bevel. Daar is 

of ‘n lewe in liefde of ‘n lewe in selfsug.  

As ons werklik vir Jesus leer ken en Hom na volg dan groei ons tot mense van liefde; dit word 

deel van jou karakter. Maar wanneer ons kies om sonder Hom te lewe is daar ‘n nare werklikheid 

en dit is mense die duiwel en die bose engele die ewige vuur sal agter na sit. In ‘n plek beland 

waar daar nie liefde is nie, en dit is Hel.  

 

Slot 

As Jesus dan met die mense rondom hom praat dan doen hy hierdie drie dinge –  

Hy Troos – deur te sê dat alles wat nou skeef is weer reg getrek gaan word.  

Hy bring ons tot by Selfondersoek – deur dat ons moet groei in ons karakter, nader aan Sy wil.  

Hy Waarsku ons – dat ons die realiteit van Sy verwagting aan ons sal besef en dat ons waak teen 

selfsug en meer neig en groei na die gee van ware liefde sodat ons ook kan vra –  
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‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En 

wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 

Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’  

En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die 

geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’ 

Amen 


