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Sondag, 21 Oktober 2018  

Skriflesing: Filippense 4:6-7; 1 Korintiërs 1:7-9; Jesaja 64:1; 

Matteus 13:24-43  

Tema:      Wees teenwoordig in die donker van die wêreld. 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Matteus 13:24-30  

Die onkruid in die koringland 

24“Maar Ek het nog ’n verhaal vir julle. Vergelyk nou hierdie verhaal met ’n geestelike waarheid oor 

hoe God in die wêreld regeer. 

“Daar was ’n boer. Hy het skoon saad, sonder enige onkruid tussenin, in sy land gesaai. 25Daardie 

nag, terwyl almal slaap, kom sy vyand skelm en saai ’n klomp onkruid tussen sy koring. Hierdie 

onkruid het baie soos koring gelyk, maar toe die oes kom, was daar nie ’n enkele koringaar aan 

die plante nie. Die koring en die onkruid het natuurlik lustig saamgegroei. 26Toe die koringare 

begin vorm, kom die plaaswerkers die probleem agter. 27Hulle is toe reguit na die boer toe. 

‘Meneer, jy het dan sulke mooi skoon saad gesaai. Hoe is dit moontlik dat die land so vol onkruid 

staan?’ 28Die boer sê toe: ‘Wie anders as die vyand sal so iets doen?’ 

“‘Moet ons die lande gaan skoonmaak?’ wou die werkers weet. 29‘Nee,’ sê die boer, ‘netnou trek 

julle van die koring saam met die onkruid uit. 30Die onkruid moet nou maar saam met die koring 

groei tot die koring ryp is. As ons begin oes, sal ons eers die onkruid uithaal en verbrand. Dan kan 

ons die koring oes en in die skuur bêre.’” 31Jesus het voortgegaan met nog ’n verhaal: “God se 

nuwe wêreld kan met ’n baie klein saadjie, ’n mosterdsaadjie, vergelyk word. Iemand vat daardie 

klein saadjie en plant dit buite. 32Uit hierdie piepklein saadjie groei so ’n groot struik dat dit bo al 

die ander plante in die tuin uitstaan. Om die waarheid te sê, dit is so groot dat voëls selfs daarin 

nes kan maak.” 

33Jesus het verder gepreek: “Luister nou na die verhaal oor die suurdeeg. God se nuwe wêreld 

werk net so. ’n Vrou vat ’n bietjie suurdeeg en knie dit goed in ’n groot skottel deeg in. Na ’n ruk 

sal die suurdeeg elke stukkie deeg in daardie skottel laat rys.” 

34So het Jesus die een verhaal na die ander vertel. 35Die profete het mos al voorspel: 

“Ek sal verhale gebruik as Ek preek. So sal Ek julle dinge vertel wat niemand nog ooit gehoor het 

nie.” 
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36Daarna is Jesus en sy getrouste volgelinge alleen huis toe. Daar gekom, vra hulle Hom: “Ons 

verstaan nie mooi wat U met die verhaal van die onkruid bedoel het nie. Verduidelik dit asseblief 

vir ons.” 

37Jesus het begin verduidelik: “Die boer wat die skoon saad saai, is die Seun. 38Die land waarin 

Hy saai, kan vergelyk word met die wêreld. Die goeie saad is die mense in die wêreld wat God 

dien. Die onkruid is die mense wat die Bose dien. 39Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel 

self. Die oestyd verwys na die tyd wanneer God die mense finaal kom oordeel. Die mense wat die 

oes insamel, is die engele van God. 

“Nou het ons die sleutel om die verhaal te verstaan. Kom ons sit nou alles bymekaar. 40Ons het 

gesien dat die onkruid ná die oes eenkant gegooi en verbrand word. Wanneer God mense finaal 

kom oordeel, gaan hierdie wêreld net so aan ’n einde kom. 41Die Seun gaan sy engele stuur om te 

kom oes. Hulle gaan eers al die mense bymekaarmaak wat ander so op die verkeerde pad lei en 

nie doen wat God wil nie. 42Vir hierdie mense is daar dan geen uitkoms meer nie, net die vlamme 

van die hel. Daar sal hulle van pyn krul en om hulp skreeu, maar alles tevergeefs. 43Die mense 

wat reg geleef het, sal dan die nuwe wêreld van hulle Vader skitterend versier. 

“Neem hierdie dinge ernstig op. 

“Luister mooi na wat Ek sê.” 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Broers en susters, ons Christelike geloof is ‘n maraton en nie naellope nie. Ons kan nie vinnig tot 

geloof kom en dink dis nou kant en klaar nie. Sjoe, dit was opwindend en nou is dit oor en verby 

nie.  

Nee, dit vat tyd en soms gaan jy opdraande en soms gaan jy afdraande. Die begin is aanvanklik 

maklik en jou energie is baie hoog, maar dan is daar tye wanneer jou energie afgeneem het en jy 

voel moeg en wens dat die pad ‘n bietjie meer afdraande sal gaan as op. Dit ‘n wedloop vir jou 

hele lewe, waarvan die wenstreep in die ewigheid eindig en na die eindstreep vind ons die ewige 

rus en vrede, die paradys, mits ons enduit volgehou het.   

 

En ek het dit net weer hierdie week besef. U almal het seker na die videotjies gekyk oor SARS se 

hoof van die IT(Internet Tegnologie) afdeling. Ek was geskok en kwaad en kon dood eenvoudig 

nie glo dat dit nou die realiteit op hierdie stadium is nie.  

Hoe kan dit wees?  
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Wat is hier aan die gang?  

Dit was vir my baie duidelik dat daardie mense het Christus in hulle lewens nodig, want hulle is 

besig om droog te maak en baie lewens te ruïneer. Wanneer gaan God intree? 

En so is dit met ons almal. Ons wil hê God moet dadelik intree. Hy moet skoonmaak en uitvee. En 

dan besef ek, ek soek van God ‘n naellope. Ek wil hê dat God moet my nou dadelik wys dat Hy in 

beheer is.  

 

God is altyd in beheer. Hy was van die begin van die wêreld in beheer. Ek moet besef dat ek moet 

konsentreer op my eie wedloop en seker maak dat ek geoefen het en dat dit nie vinnig en kits sal 

wees nie. My opdrag is nie om God op te roep om namens my die onreg te kom weg vat nie, maar 

ek moet eerder hard werk aan fiksheid en my gereedheid vrug te dra en goeie saad te wees.  

 

Vertelling 

‘n Departementshoof het eenmaal by ‘n klas in gestap en die kinders se banke was vol papiere en 

die vloer was vol rommel en die klas het sommer net sleg gelyk. Hy het met die onderwyser 

daaroor gepraat, maar die onderwyser het net sy skouers oplig en gesê dat dit is tevergeefs. Elke 

dag wat die Departementshoof daardie klas binne gestap het was die kinders se banke vuil en 

slordig.  

Op ‘n dag het hy besluit om vir daardie klas te sê: “Julle banke lyk slordig het en julle sal baie 

beter moet doen. As ek julle klas weer besoek sal ek vir die leerling wie se bank en rondom die 

bank skoon is ‘n R1000 gee as beloning.  

Na die departementshoof uit is was die kinders baie opgewonde. Hulle het sommer daar en dan 

begin om hulle banke en rondom skoon te maak. Vir ‘n week lank was die hele klas skoon. Na ‘n 

week het een outjie opgee. Na nog ‘n week het nog ‘n paar seuns die uitdaging laat vaar. ‘n 

Maand later het ‘n derde van die klas maar terug geval na hulle slordigheid en na twee maande 

was daar net ‘n paar kinders wat hulle spasie skoon gehou het. Teen die einde van die jaar was 

daar net een dogter wat haar bank en rondom skoon gehou het. Die Departementshoof het toe in 

die klas in gekom en gesien dat die klas weer slordig was, behalwe vir daardie een dogter. Toe hy 

vra hoekom hulle nie hulle banke kon skoon hou nie was daar baie verskonings.  

Die Departementshoof het te lange gevat om terug te kom... 

Hulle was nie meer lus nie... 

Hulle was nie goed genoeg nie... 
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En so was daar een verskoning op die ander een. Die departementshoof het toe die R1000 aan 

die dogter oorhandig wat die heeltyd haar spasie skoon gehou het en gereed was vir hom om 

terug te kom.  

En dis ons boodskap. Hoe groei God se Koninkryk? Dit groei wanneer ons, ek en jy, altyd gereed 

is. Wanneer ons oefen en oefen en ons eie maraton hardloop, nie om te wen nie, maar ons enduit 

vol te hou! 

 

Broers en susters, ons werk as gelowiges was nog altyd om Jesus se voorbeeld na te boots. Ek 

en jy is meer ‘n spieëlbeeld van Jesus as wat ons vinger wyser is of ‘n aanklaer is. Ons roeping is 

om dissipels te wees en dit beteken dat ons demonstreer die eienskappe van ons leermeester. Dit 

is nie – Here straf hulle – en kyk hoe mooi leef ons nie. Nee, dis eerder ongeag hoe hulle lewe, 

lewe ek naby aan u en wil ek die teendeel bewys om dat ek ‘n dissipel van U is.  

 

Dit beteken nie dat ons nie teen die sondigheid van mense moet praat en optree nie. Ons moet 

kan aandui dat ons nie hou van onreg en sondigheid nie. Dit beteken wel dat ons energie, ons 

selfbeeld, ons ywer en ons vasberadenheid word nie gevoed deur of mense rondom ons reg en 

opreg en goed en wonderlik lewe nie, maar ons ywer en energie is gewortel in ons lief wees en 

gehoorsaamheid aan God wat ons reeds beloon het met ewig lewe en liefde wat uit Sy genade na 

ons gekom het deur Jesus Christus.  

 

Daarom dat die boer sê – wag maar eers tot die oes tyd, dan sal God die oordeel uitdeel. Jong 

onkruid en jong koringplante lyk baie dieselfde. Die een kan nie van die ander onderskei word 

voordat hulle gereed is vir die oes nie. die onkruid (ongelowiges) en die koring (gelowiges) leef 

almal saam in die wêreld. God laat toe dat die ongelowiges nog ‘n rukkie so voortgaan, net soos 

die wat die boer die onkruid nog ‘n rukkie op die land laat staan sodat die koring nie dalk daarmee 

saam uitgetrek word nie. met die oes word die onkruid egter uitgetrek en weggegooi. God se oes, 

die oordeel oor die ganse mensdom, kom beslis. Ons moet ons daarop voorberei deur seker te 

maak dat ons geloof opreg is.  

 

Die gelykenis oor die mosterdsaadjie en die suurdeeg wil vir ons sê die koninkryk het klein begin, 

maar sal aanhou groei en versprei. Uiteindelik sal die hele wêreld die invloed daarvan ervaar.  

 

Maar wat van ons gemoed in tye waar ons hierdie onreg rondom ons waarneem?  
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‘n Mens wil ook uitroep soos in Jesaja 64:1 -  

1As U tog maar net die lug wou oopskeur en van bo af hiernatoe wou afkom! Die berge sal dan 

voor U skud en bewe  

 

Wat ons moet doen, leer Paulus -  

 

Filippense 4:6-7 

6Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met 

Hom. Vertel Hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir Hom dankie dat jy met Hom daaroor kan praat 

en dat Hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. 

Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter 

weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. 7Hierdie wete dat Jesus by jou 

is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van voor 

af begin bekommer. 

 

En Paulus herinner ons ook –  

1 Korintiërs 1:7-9 

7Ja-nee, julle het niks nodig nie, want God sorg dat julle kry wat julle op geestelike gebied nodig 

het. Julle sien ook opgewonde daarna uit dat ons Here Jesus Christus weer na ons toe kom sodat 

almal Hom kan sien. Niemand sal dan ’n enkele skewe woord teen julle kan sê nie. Hy sal julle nie 

in die steek laat nie. 8Hy sal julle enduit gee wat julle moet hê. 

9Julle kan God vertrou, want Hy doen altyd wat Hy beloof. Hy self het julle uitgenooi om Jesus 

Christus, ons Here, se goeie vriende te word. 

 

Slot  

En weet u waarop kom dit neer?  

En weet u dat ons daarin moet oefen? 

Ons is besig met ‘n maraton – dit kom daarop neer dat ek en jy teenwoordig moet wees in die 

duisternis! Ek en jy is die lig in ons donker wêreld. Ek en jy word die tekens van hoop wanneer 

ons werklik ons leermeester naboots in lewe, liefde en hoop!  

Die onkruid sal van die koring geskei word en die evangelie sal in die wêreld bly versprei soos 

mosterdsaadjie wat klein begin of suurdeeg wat oral intrek, want ek en jy deel en wys hoe die evangelie 

lyk.  
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In hierdie Koninkrykstyd, mag u lig skyn en mag ons nie ontmoedig word deur die boosheid wat rondom 

ons aan die gang is nie, maar laat ons die oordeel oor aan God se grootheid, terwyl ons voorgaan om ons 

maraton enduit te hardloop! 

“Wie ore het, moet luister”. 

Amen 

 


