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Sondag, 8 September 2019 

Skriflesing:   Matteus 25:14-30 

Tema:    Met rente terug kry.  

      

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Matteus 25:14-30 

14 “Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy 

besittings aan hulle toevertrou. 15 Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir 'n ander twee, en 

vir 'n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. 

16 “Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins 

gemaak van nog vyf. 17 So ook die een wat twee gekry het: hy het 'n wins gemaak van nog twee. 

18 Maar die slaaf wat een gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld 

daarin weggesteek. 

19 “Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra.    

20 Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander vyf saam, en sê: 

‘Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins 

gemaak het.’ 21 Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was 

jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ 

22 “Toe kom die een met die twee goue muntstukke en sê: ‘Meneer, twee goue muntstukke het u 

aan my toevertrou. Hier is dit met twee ander wat ek wins gemaak het.’ 23 Sy eienaar sê toe vir 

hom: ‘Mooi so! Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. 

Kom in en deel in my vreugde!’ 

24 “Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het, en sê: ‘Meneer, ek ken u en weet dat u 

'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. 25 Omdat 

ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug.’ 26 Toe sê sy 

eienaar vir hom: ‘Jy is 'n slegte en 'n lui slaaf! Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het 

nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. 27 Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou 

dit by my koms met rente teruggekry het. 28 Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die 

een wat die tien het. 29 Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van 

hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. 30 En gooi die nuttelose slaaf 

uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ ” 
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Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Oorleef ons as Christene of groei ons elke dag tot vasberade, ywerige diensknegte van God? 

 

Ek dink Jesus se boodskap aan sy dissipels was om te groei. Ons weet dat die dissipels 

aanvanklik nie regtig verstaan het wat Jesus vir hulle geleer het nie. Hulle het baie aards gekyk na 

Jesus, hulle Rabbi. Maar soos wat Jesus wonders begin doen het en al hoe meer bekend begin 

maak het dat Hy die Seun van God was, het hulle gou begin besef dat hulle het hier te doen met 

iets bo die normale.  

Na Jesus se dood, opstanding en Hemelvaart het hulle tot werklike besef gekom dat hulle deel 

was van ‘n bonatuurlike gebeurtenis, maar meer as dit, hulle is bemagtig om nie net te hou by 

die status quo nie, maar hulle is vrygemaak om te groei as individue tot God se eer en verlos 

om die beste weergawe van hulleself te word omdat hulle vir Jesus gelewe het.  

 

Jesus vertel vir ons vandag ook net weer hoe ons te werk moet gaan met wie ons is. Elke een 

van ons is besonders vir die Here! Elke een van ons besef hoe besonders ons is, wanneer ons 

groei in ons lewens en daardie groei begin by jou verstaan van wie jy in God se oë is. Omdat 

God na jou kyk as Syne, kom die vraag na jou toe –  

Hoe moet ek optimaal ‘ek’ wees vir God? 

 

Ons gelykenis, soos wat Jesus dit vir ons vertel lei ons na ‘n self verstaan toe –  

14 “Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en 

sy besittings aan hulle toevertrou. 15 Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir 'n ander 

twee, en vir 'n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis 

gegaan.  

 

Eerste ding wat ons hoor is dat God het aan ons Sy besittings toevertrou. Wat is hierdie 

besittings?  

Ek dink dit is veilig om te sê -alles in jou lewe is God se besittings.  

Ek wil eers begin by die dinge wat die naaste aan jou is –  
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Jou liggaam – JY  

God het vir jou ‘n liggaam gegee. Hoe gaan jy te werk met jou liggaam? Verwaarloos jy jou 

liggaam? Leef jy gesond? Eet ons gesond? Kry daardie voertuig wat God aan jou toevertrou het 

die genoegsame oefening om optimaal te kan funksioneer?  

Die Woord praat ook van – ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees – en ek weet dit is 

waar. As jy moeg is van min slaap is jou maklik geïrriteerd. As jy siek voel dan is die uitwerking 

dieselfde. Maar as ons gesond voel, dan is ons houding en lus ook maar anders.  

 

Mense na aan jou 

God het ook mense na aan jou gebring. Jou huweliksmaat, jou kinders, jou familie, jou 

vriende. God het hulle aan jou toevertrou en hoe vaar ons in ons verhoudings met hierdie 

besondere mense wat in ons lewens is?  

 

Vreemdes en besitting 

Dan kan mens ook kyk na wat het God nog aan ons toevertrou en dit is die wêreldse dinge, soos 

werk, jou besittings ens. Hoe is jy deur jou besittings werksaam tot God se eer? 

 

Vermoëns   

Maar dan kom ons by die eintlike fokus en dit is dat God aan jou sekere vermoëns toevertrou 

het. Jy is in staat om vir God, met jou vermoëns, te dien en ‘n verskil te maak in die stukkie wêreld 

waar jy lewe! 

 

Kyk net weet –  

Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. 

 

Wat gebeur toe –  

16 “Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins 

gemaak van nog vyf. 17 So ook die een wat twee gekry het: hy het 'n wins gemaak van nog twee. 

18 Maar die slaaf wat een gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld 

daarin weggesteek. 
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Ek is oortuig daarvan dat God wil het ons moet bly groei. Ons moet groei as mense. Ons moet 

groei as kinders van God. Ons moet groei in al die fasette van ons lewens, want ons groei, dan 

kan ons vir God tot groter wins wees.  

 

En dit tyd is nou! Ons moet elke dag groei! Ons dink baie keer dat – as ons eers soveel gemaak 

het en dan soveel reg gekry het, dan eers sal ons dit of dat doen. So stel ons elke dag uit. God wil 

hê jy moet dadelik groei!  

Die eerste twee slawe het dadelik daarmee gaan werk. Hier waar ons sit is daar sekerlik ‘n 

hele klomp dinge waaraan jy dadelik kan werk!  

Hoeveel van u let nog op?  

Sukkel jy met jou konsentrasie?  

Hier is die oomblik om aan jou konsentrasie te werk! 

 

Hoe lyk jou stamina? Wie van ons kan vanmiddag nog om die blok gaan loop om te verbeter? 

Loop om die blok en skop dit onder die bed dan in. 😊 

Maar groei! Ons kan met baie klein treetjies kan ons in alles van die lewe groei. Ons kan met 

klein treetjies, dadelik daarmee werk maak en ons kan met dit wat aan ons toevertrou is – woeker.  

Jy kan nou beter teenoor jou kinders wees en teenoor jou huweliksmaat wees of teenoor jou 

vriende wees of teenoor jou gemeente wees.  

Die belangrike ding is, dat ons dadelik kan werk maak dit wat aan ons toevertrou is.  

 

Maar ons kan dalk ook “’n gat in di grond gaan grawe”.  

Is dit nie wat ons baie keer ook doen nie as ons verskonings uit dink nie. Ons het nie tyd nie of 

ons wag eers vir dit of ons is nou kwaad so daarom sal ons nie dit doen nie of ons het nie geld nie 

of ons weet nie hoe nie.  

We, we, we, we. So stagneer ‘n mens en so raak ons afgestomp vir groei; en verder nog, so 

word ons passiewe kinders van God, i.p.v. aktiewe kinders van God.  

 

Sê nou iemand het na jou ouers toe gekom en vir hulle gevra: “Hoeveel keer gaan jou nou jou 

babatjie laat opstaan en help om regop te loop, voordat jy opgee? Want kyk hoe bly die kind op 

haar of sy boude val?” Wat sou jou ouers gesê het? “Ja, weet jy, jy is reg? Miskien moet ons 

maar opgee.” 
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NEE. Amper die hele wêreld is vol mense wat regop loop! Hoekom, want iemand het iewers gesê 

– hierdie kind sal regop loop en ons sal aanhou en aanhou totdat dit gebeur.  

 

Werk jy dadelik aan dit wat God aan jou toevertrou het of grou jy ‘n gat in die grond? 

Jesus sê vir ons dat Hy sal terug kom en as Hy terug kom hoop Hy om ‘n lewens houding onder 

gelowiges te ontdek waar ons gesê het ons sal werk maak met dit wat U aan ons toevertrou 

het! 

 

19 “Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. 

 

Onthou, die Here gee vir jou volgens jou vermoë.  

Jy kan nie sê jy kon dit nie reg kry nie.  

Jy kan dit nie doen nie.  

Alles wat op jou pad is, kan jy oorkom of kan jy mee werk sodat God se wins groter, deur jou, 

kan wees.  

Saam met God en vir God kan ek en jou, met dit wat ons het, vir God groot wins maak, maar 

ons moet dadelik daarmee gaan werk! Of ons moet dit in die grond gaan begrawe – maar dan 

–  

 

25 Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug.’  

 

Hoekom is ons bang? Die duiwel wil jou bang hê. Ja, want wat in die wonderlikste ding vir die 

duiwel?  

– As gelowige kinders van God dink hulle is tot niks in staat nie, of dat hulle kan nie of watter 

verskoning daar ook mag wees.  

 

Ons kan alleen bang wees as ons dink dat ons probleme is baie groter as God en as ons dit 

glo dan is ons nie meer gelowiges kinders van God nie.  

 

Is dit wat ons is?  

NEE.  

Ek is verseker nie dit nie! Hierdie gelykenis van Jesus moet ons net meer vasberade maak om Sy 

eer te verheerlik! Jy vermoë en my vermoë is genoeg! In teendeel ons vermoëns kan groei!!! 
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Elke dag kan ons woeker met ons talente. Ons kan die vyf wat ons het verander in 10. Ons kan 

die 2 wat ons het 4 maak! Maar ons sal nie die 1 wat ons het, in die grond, in ‘n gat, gaan 

begrawe nie, want ons is kinders van God en hy het aan ons alles in ons lewens toevertrou en 

ons sal dit groei tot Sy eer! 

 

Weet u wat is u nie –  

 

30 En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle 

tande kners.’ ”  

 

Ons is nie nuttelose slawe nie. Ons is verloste sondaars wat onsself kinders van God kan noem!  

Hy het aan ons baie dinge toevertrou en ons kies om aan Hom ons hulde en ons lof te bring! 

 

Ons Here sê vir ons –  

23 Sy eienaar sê toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, 

oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ 

 

Die kommentaar wat ek na gekyk het sê -  

This parable describes the consequences of two attitudes to Christ’s return. The person who 

diligently prepares for it by investing his or her time and talent to serve God will be rewarded. The 

person who has no heart for the work of the kingdom will be punished. God rewards faithfulness. 

Those who bear no fruit for God’s kingdom cannot expect to be treated the same as those who 

are faithful. 

 

Slot  

Tot wat ons is jy nie in staat deur God wat vir jou krag gee nie! 

Die uitdaging is – dat ons dadelik, elke dag, on ophoudend sal groei as mense tot eer van God se 

naam totdat Hy weer terug kom!     

Kyk net vandag se voorbeeld. Hierdie jongmense wat met die hoeveelheid wat God aan hulle 

toevertrou het Sy naam groot maak en Sy eer verheerlik.  

Kom ons doen dit ook so, altyd en ewig.   

Amen 

 


