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KOL 3:1-3 Bedink hemel! 
EF 2:1-10 (10) Sy doel 
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   ROM 6:16 Ons keuse. 
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   JAK 4:12 Jesus lê die wette neer. 
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         GOD EN DIE MENSDOM  

 

GEN 1:1 – TOE GOD -  Begin!    
OPEN 22: 20 – 21     -  Einde!       
ROM 11:36   Alles uit God!       
OPEN 1:8      Alfa en Omega!  

  

GOD 

HG       SEUN 

GOD HET ALLE MAG EN 
GESAG. 

1 TES 5:9       Ons is gered. 
EF 2:6            Sit saam Jesus. 
JOHN 5:24   Reeds Hemelse Wese. 

GEN 1:26 + 27      
God skape ons na Sy 
beeld en gelykenis! 

Koninkryk 
MATT 6:10 

 VADER 
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ROM 6:13 Gereedskap 
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ROM 14:17-18 KK van God /   Kruis 
  

MENS 
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     L  LIGGAAM 

MAT 6:9-13   Jesus leer ons bid.                     
Koningkryk – 1 KOR 2:10-15 Ons kan weet! 
MATT 4:17 – Jesus kondig Koninkryk aan. 
Luk 4:43 Jesus se doel bekend!                              
1 John 2:3-6   Toets – Kind van God!!                       
1 Pet 4:1-4  Gee jou lewe vir God! 

GOD SE WIL EN 
KONINKRYK -  LYK 
SOOS DIE HEMEL!      

SISTEEM 1.          
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JOH 3:16          Seun gegee! 
ROM 10:  10    Bely! 
JOH 1:12          Almal het Reg. 
1 JOH 1:7-9     Bely/Vergewe! 
EF 2:1-2+ 8-9    Net Jesus.      
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  AAN GOD 
  Jes 66:2 
  PS 24:1  TWEE KONINKRYKE/ SISTEME  

MATT 13:24-30 KORING 
ONKRUID. 
Mat 6:22-24 Twee eienaars 
nie! 

ROM 6:23 LOON VAN DIE SONDE IS DIE DOOD  
 

ROM 3:23 Almal het gesondig. 
GEN 3:1-18 Adam +Eva – Sonde. 
GEN 2:17 Gees sterf. 
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WêRELD BEHOORT AAN 
SATAN: 

2 Kor 4:4 Satan beheer wêreld.                                      
Efs 2:1-2 Sonde beheer.            
1 Joh 5:19 Wêreld in satan se 
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Luk 4:5 Jesus en satan op 
tempel. 

 

1Tim2:4-6 Verstaan 
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John 5:24 Ons is 
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plekke saam 
Christus 
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gee dissipels ‘n 
opdrag!  HG       
JOHN 3:3/1 Pet1:3 
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Verduideliking van die Skets. 

God het van die grondlegging van die aarde ‘n plan vir die mensdom gehad, vir Adam en Eva 
en so vir elke fase soos hy dit beplan het.  Aanvanklik moes elkeen ‘n offer gebring het om 
vir sy sonde te betaal en het ‘n hoofpriester gehad wat by God kon gaan offer het vir sy eie 
sonde en so ook vir die volk se sonde.  Dit het verander na Ons Vader in die hemel sy Heilige 
Gees uitgestort in die mens en ons lees daarvan in Hand 2:1-7 en Hand 4:31-37 en gaan ons 
dit in die volgende bladsye bespreek. Vader het deur sy Gees die skrifte vir my duideliker 
gemaak en iets besonders rondom dit in my gees wakker gemaak en gaan ons dit saam 
ondersoek. Ek het die skets geteken soos die Gees my gelei het, dit het vir my alles baie 
duidelik gemaak en wil ek graag gehoorsaam wees aan die Heilige Gees en dit op skrif plaas 
vir ander om dit ook te kan verstaan en te bespreek, en saam na God se koninkryk en sy 
geregtigheid te soek soos dit in die hemel gedoen word.  Jesus se gebed in Mat 6:9-13 het ‘n 
doel gehad en ons gaan dit soek en bestudeer om te kan verstaan wat wou Jesus ons leer en 
dit stiptilik gehoorsaam en toepas op aarde soos in die hemel. Daar in jou dorp en 
gemeenskap – nou -  nie eendag as jy sterf en hemel toe gaan nie.  

Ek en jy het ‘n verantwoordelikheid om ons generasie te dien en nou te leef soos God dit  
van ons verwag in 2018, die verlede en die geskiedenis te gebruik om te leer en die Gees 
van God in ons stiptelik te gehoorsaam en die Bybel as die norm vir alles en almal te gebruik. 
Ons moet ook besef dat God ons bymekaar voeg vir ‘n bepaalde rede en moet ons eenheid 
najaag want daarin is die sleutel opgesluit. 

(A) Ons begin by die belangrikste en dit is by God self wat bestaan uit Vader, Seun en Heilige 
Gees.  (B) God skape die mens en plaas hom op die aarde met ‘n spesifieke opdrag en die 
mens is geskape na God se beeld en gelykenis.  Die mens het egter nie stiptelik geluister en 
gehoorsaam wat God vir hom gesê het nie en volg die slang se leun en dit plaas ons in ‘n 
bepaalde situasie. Die mens se gees sterf en verwyder ons van die perfekte verhouding wat 
die oorspronklike plan van God was.  

Nou is ek en jy, almal sondaars wat Jesus se kruisdood van versoening nodig het om die 
verhouding weer perfek te herstel. Ek en jy is op hierdie aarde en het ‘n keuse om die bybel 
te glo en vergifnis te vra. As ons dit nie doen nie en God weer nie gehoorsaam nie sal ons in 
die Hel eindig. (E)  Jy sal sien Jesus se kruis is op die aarde geplant maar strek tot weer by 
God, want hy sê vir ons in Joh 14:6 Niemand gaan na die Vader behalwe deur My nie. Die 
mens wat vergifnis ontvang het is bokant die aarde geskets (C) want Jesus leer ons in           
Joh 17:16 dat ons dan nie van hierdie wêreld is nie, net so is Hy ook nie.  Ons is nou geregtig 
om hemel toe te gaan. Die kruis is orals betrokke op die skets en dit beeld dan Jesus se rol 
uit waar hy altyd betroke is volgens Joh 1:1-4 Die Woord was van altyd af daar. Hy is die 
Seun van God wat by God was en wat self ook God is. Dit is Hy wat van altyd af saam met 
God was en dit is deur Hom wat God alles geskape het. Daar is niks – nie ‘n enkele ding – 
wat nie deur Hom geskape is nie. Hy besit lewe en kan lewe gee. Dit is hierdie lewe wat vir 
mense lig bring.   Bekering het jou nou tot hier gebring en jou verhouding is nou herstel.  



Die skets beeld die mens uit in ‘n driehoek net soos God want ons is geskape na sy gelykenis 
en beeld. Die Heilige Gees is ook God en is ook ‘n driehoek binne in die mens want dit is wat 
gebeur wanneer die Vader ons weergeboorte skenk soos ons in Joh 3:3-5 geleer word. God 
gee vir ons Sy Gees om in ons te lewe met ‘n bepaalde doel. Nou kan jy die koninkryk van 
God sien, wat deur die ander helfte van die sirkel uit gebeeld word – (F) God se Koninkryk. 
Baie belangrik is om te verstaan dat ons nie die Koninkryk van God kan sien as jy nie 
weergebore is nie. En nou word God se koninkryk uitgebeeld waar die mens in God is en die 
Gees van God is in die mens. Joh 15:4 Bly in My soos ek in julle bly. Want Ek is die ware 
wingerdstok en My Vader is die een wat die wingerd bewerk.  - Ja God werk. - Nou dat jy 
gesterf het om in God te wees en sy Gees is in jou, tree die onse Vader inwerking waar Jesus 
van my en jou verwag om ‘n verhouding met Hom te hê en Sy Koninkryk en Wil hier op 
aarde te laat geskied.   (G) Verteenwoordig dan nou God se koninkryk wat deur die mens 
geleef word en sy dorp en gemeenskap bestuur en bewerk en so leef dat dit eer aan ons 
Vader bring soos wat God dit oorspronklik wou hê. Alles onder sy Koningskap en sy 
geregtigheid. Mat 6:33 

 Gaan lees nou weer die nuwe testament dan sal jy sien Jesus wou my en jou van sy 
Koninkryk geleer het en nie net van die Hemel en hel nie. Wat beteken dit vir my en jou en 
hoe moet ons dit leef en toepas. 

 

=========================================================================== 

 

 

 

Kom ons bestudeer dit saam uit God se Woord. 

 

My gebed is dat die Heilige Gees jou nou totaal sal beheer en dat jy nou onder die Heilige 
Gees se krag sal lees en saam my soek om ons Vader se hart bly te maak en Hom presies te 
gehoorsaam. 

 

 

 

===========================================================================
=========================================================================== 



1. 

GOD SE PLAN VIR DIE MENSDOM: 

MISSIO DEI (God in beweging met Sy Opdrag) 

LAAT U KONINKRYK KOM EN LAAT U WIL GESKIED 
HIER OP AARDE NET SOOS IN HEMEL: Mat 6:9-11 
Ons gebed vandag is dat God, die oë sal oop maak van elkeen wat die 
verduideliking moet verstaan en dit gaan leef.  

2 Kor 3:7-18.  God regeer op ‘n nuwe manier. Blinddoek word af gehaal. 

A 
Alles begin en eindig by GOD: 

Gen 1:1.   In die begin het GOD die hemel en die aarde geskape. 

Open 1:8.   Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat 
is en wat was en wat kom, die Almagtige. 

Rom 11:36.   Dit is God wat alles gemaak het, dit is Hy wat alles in die lewe 
hou, en alles moet Hom eer. 

WIE IS GOD:  God is VADER, SEUN en HEILIGE GEES, drie in een. Ons lees in 
Gen 1:26   dat God praat van “Laat Ons mense maak na Ons beeld en 
gelykenis” Vader, Seun en Heilige Gees almal saam in volmaakte eenheid en 
harmonie.  

Ef 1:19-23 Ek bid ook dat julle sal ondervind hoe sy krag waarmee Hy in ons 
werk sterker as enigiets anders is. Dit is dieselfde krag waarmee God in 
Christus gewerk het toe Hy Hom uit die dood lewendig gemaak het en Hom in 
die Hemel die ereplek aan sy regterkant gegee het. Dit is waar Christus nou 
regeer oor elke vorm van regering of mag of bestuur. Hy is bokant enige rang  



2. 

of ampstitel wat daar vandag mag wees of in die nuwe wêreld wat nog kom. 
God het Hom die gesag oor alles gegee en Hom ook aangestel om in die kerk 
die Hoof te wees sodat almal Hom moet gehoorsaam. Die Kerk is Christus se 
liggaam. Hy woon self in sy kerk en Hy gee ook Homself met alles wat Hy het 
aan elkeen wat aan Hom behoort. God is bo alles en het gesag oor alles en 
almal.  

Open 19:16 verklaar dat God is “Koning oor alle konings en regeerder oor alle 
regerings.” 

B 
Die mens: God skape die mense na Sy beeld en gelykenis, soos Hy is.             
Gen 1:26-27 Die mens bestaan uit gees, siel en liggaam. 1 Thes 5:23. Mag God, 
wat ons vrede gee, julle heeltemal heilig maak, en mag Hy julle geheel en al, 
met gees, siel en liggaam sonder fout bewaar tot by die terugkeer van die 
Here. 

Die mens is God se plan vir die aarde, om sy opdrag en wil te kom leef en uiting 
te kom gee aan ons Vader se plan. God skape ons na sy gelykenis en gee ons 
die mag en gesag om te kom leef en heers op sy aarde saam met Sy mense en 
diere. Die mens moet ‘n opdrag kom leef en dit sal gehoorsaamheid en 
verhouding verg om plaas te vind.   

C 
BEKERING en WEERGEBOORTE:  Hoekom het ons dit dan nodig om tot bekering 
te kom en weergeboorte te ontvang. 

Adam en Eva het gesondig in die tuin en toe het God gesê jy sal sekerlik 
sterwe.(Gen 2:17)  Nou bevestig Rom 3:23 ons dat ons almal het gesondig en 
dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. Almal is in dieselfde plek voor 
God, skuldig en verlore. Dit is die toestand van die mens na Adam en Eva 
gesondig het. 
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Die mens se gees het gesterwe en daarom moet ons gewederbaar word deur 
die Heilige Gees om die koninkryk van God te kan Sien.  Joh 3:3+5 Jesus sê vir 
hom: “Glo nou wat ek vir jou sê: As jy nie weer gebore word nie, kan jy die 
koninkryk van God nie sien nie.” Vers 5: Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar 
Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die 
koninkryk van God nie ingaan nie.  

Vader God skenk en stuur ons Sy Gees en moet ons net die geskenk aanvaar en 
in geloof toelaat dat Hy deur ons leef.  Die Heilge Gees kom woon in ons en 
wederbaar ons en nou leef God in ons deur sy Gees. Kol 2:9-10 Beskryf mooi 
wat ons hier moet verstaan.  9: Dit is alleen in die geval van Christus dat God 
met alles wat Hy het in ‘n mensselewe kom woon. En julle het reeds alles wat 
God vir julle wou gee, want julle is aan Christus verbind. Hy is die hoogste 
gesag wat daar is en Hy het seggenskap oor alles. God drie enig kom woon in 
ons deur sy Gees.  

2 Kor 5:17 beskryf wat gebeur met my en jou as ons weergeboorte ervaar. 
“Want as iemand aan Christus behoort, het hy ‘n nuwe mens geword. Dan is 
die ou lewe verby, en ‘n nuwe lewe het vir hom begin.  God skenk ons Sy Gees 
om ons te verander om ‘n nuwe lewe te ontvang en nou begin die proses na 
volwassenheid om almeer soos Christus te word.  Efs 4:13 sê: Ons sal volwasse 
mense word in die geestelike lewe, mense wie se lewe gemeet sal word aan 
die lewe van Christus self.  Dit sal regverdig wees om gemeet te word aan 
Christus self want as ek toelaat dat Vader God se Gees in en deur my lewe en 
my beheer, sal ek kan verander om almeer soos Jesus te word.   

So die mens is God se plan, beeld en gelykenis met ‘n opdrag van Hom af vir 
hierdie aarde. Ons het net die oorspronklike plan verander toe Adam en Eva 
ongehoorsaam was in die tuin. God het wel weer ‘n plan om ons op die 
perfekte plek te plaas wat Hy vir ons oorspronklik beplan het. Die kruisdood en 
dan bekering en wedergeboorte. 

God het die mens geskape om die aarde te bewerk en te bewoon en mag te hê 
oor alles daarop – Heb 2:8. En U het alles vir hom gegee sodat hy daaroor kan 
regeer. As daar geskrywe staan dat God alles aan die mens gegee het om 
daaroor te regeer, dan beteken dit letterlik alles, sonder uitsondering.  
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“Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied hier op aarde net soos in die Hemel.” 
God wil hê ons moet die aarde oorneem vir hom en dit bestuur en regeer vir Sy 
eer en glorie. 

 Die verskil nou is net ek en jy moet ‘n keuse maak, hoe ons die opdrag gaan 
uitvoer en leef. Rom 6:16 Julle weet tog as ‘n mens jou aan iemand gee om sy 
slaaf te wees, dan moet jy hom gehoorsaam wees. Ons kan kies wie ons wil 
dien. Ons kan die slaaf wees van die sonde wat ons in die dood insleep of ons 
kan aan God gehoorsaam wees en so in die regte verhouding met Hom gebring 
word. Die keuse lê by jou en my. Bekeer jou tot God en Hy sal jou vry maak van 
die sonde las wat op ons lê. 

Ek glo dat tot op die stadium is almal redelik op dieselfde vlak en verstaan ons 
dat elkeen vir homself vergifnis by God moet vra om vergewe te word en dan 
sê die Woord vir ons dat Hy is getrou en regverdig om al ons oortreedinge te 
vergewe, as ons dit met ons mond bely en met ons hart glo. (1 Joh 1:7-9) 

Rom 10: 9-10 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat 
God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo 
ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. 

Elke lewende persoon wat lewe is op hierdie aarde, niemand leef op ‘n ander 
aarde of planeet nie, so alles wat ons lees het van toepassing op jou en my. Ek 
en jy het die reg om hier op aarde te leef en deur bekering om Hemel toe te 
gaan. Jesus het op die kruis gesterf en weer opgestaan en hy leef nou in alle 
glorie en heerlikheid saam ons Vader in die Hemel. 

Ek en jy ontvang nou die Gees van God en is nie meer skuldig voor God nie. 
Vader noem my en jou nou sy kind en het ons die reg om hemel toe te gaan. 
Dit is egter net die begin van alles en nie die einddoel wat God met die kruis 
dood vir ons gehad het nie. Verseker is Jesus se kruisdood gewees vir my en 
jou om tot bekering te kom en vergewe te word maar nou kom daar ‘n opdrag 
saam met dit. Hy wil jou nou gebruik om iets vir Hom te doen nl. Gaan vestig 
nou my Koninkryk en Wil net soos in die Hemel net so ook op die aarde. 

Net om seker te maak ons verstaan dit wat hier bo verduidelik is baie goed anders kan 
ons die opdrag verkeerd verstaan:  
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Ons as mens het almal gesondig(Rom3:23). Ons is verlore en het Jesus ons Reder 
nodig om tot bekering te kom, Hy moet ons sonde vergewe en ons regverdig verklaar. 
Dit is daarom dat God ons die opdrag in Mat 28:19-21 gee om dissipels te gaan 
maak, hulle te doop en te leer om alles te gehoorsaam en te doen wat die 
Vader ons bevel het om te doen.  Dissipelskap, doop en leer hulle is alles daar 
om ons gereed en bevoeg te kry om dan alles te doen wat God ons Vader ons bevel het 
om vir Hom te doen, en dit is waaroor ons in die stuk graag wil praat. Wat is dit en 
hoe moet ons dit doen. 

Nou gaan ons hemel toe die dag as ons sterf of as hy ons kom haal. Dit is egter net die 
begin, nou moet ek en jy WEERGEBOORTE ontvang van die Vader wat Sy Gees 
vir ons gee om ons gees te weederbaar so dat ons die Koninkryk van God kan sien. 
(John 3.3). 

John 3:5-6 Jesus sê vir hom “Glo nou wat Ek vir jou sê: Die natuurlike geboorte soos 
elke mens gebore word, is nie genoeg nie. ‘n Mens moet ook deur die Heilige Gees 
gebore word, anders kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Die mens kan 
alleen menslike lewe voortbring, maar die Heilige Gees bring geestelike lewe voort.  
God het nou my en Sy verhouding volmaak herstel en kan Hy my gebruik om sy plan 
hier op aarde te laat plaasvind soos in die hemel. Presies waar Hy my wou hê.  Ek 
moet egter stiptelik gehoorsaam wees aan hom en sy Wil bo my wil plaas vir die plan 
om te werk.   

2 Kor 3:14-18 Maar hulle het in elk geval nie verstaan wat God bedoel het nie, 
want hulle verstand was verblind. Tot vandag nog, as hulle die boeke van die 
ou verbond lees, dan is dit asof hulle geblinddoek bly sodat hulle dit nie kan 
verstaan nie. Hierdie blinddoek word nie afgehaal nie, behalwe as hulle in 
Christus glo, Dit is soos dit met hulle gaan tot vandag toe. Al lees hulle die 
boeke van Moses, bly daar ‘n blindoek om hulle harte en hulle verstaan nie. 
Die Skrif sê ook dit is alleen as hulle tot die Here bekeer dat die blinddoek 
weggeneem word. As die Skrif hier praat van “Here” word die Heilige Gees 
bedoel, want waar die Gees van die Here werk, verlos Hy mense. 

Ons almal wat in Christus glo, is soos mense wie se blinddoek afgehaal is. Ons 
sien nou die Goddelike heerlikheid van Christus soos in ‘n spieel. Die Heilige 
Gees wat ook Here is verander ons om al meer soos Christus te word en al 
meer sy heerlikheid te kan weerspieel.  Hier is ‘n baie belangrike en direkte  
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opdrag wat ons ontvang nl:  om al meer soos Christus te word en sy 
heerlikheid te weerspieel. Soos is weer die woord wat ons sal riting gee. Soos 
CHRISTUS.!!! Ons moet sy heerlikheid weerspieel en nie ons eie eer en ego nie. 

Gal 5:13-26 verduidelik ons om deur die Gees van God beheer te word en te 
verstaan dat die Gees en die vlees verstaan mekaar glad nie. Hulle is opposisie 
vir mekaar, twee magte wat mekaar tee staan. 

Weergeboorte maak dit vir gewone mense soos ek en jy moontlik om die 
Koninkryk van God te kan sien en nou kan ons leer wat beteken dit om deur 
God se Gees beheer te word en om al meer soos Jesus te word en Hom te 
verteenwoordig.  

Jak 4:11-12 Broers, julle moet nie van mekaar skinder nie. ‘n Christen wat sleg 
praat van ‘n ander Christen en hom veroordeel, is eintlik besig om hom te 
verset teen die wet van God en dit te kritiseer. As ‘n mens die wet kritiseer, is 
jy nie meer daaraan gehoorsaam nie, maar dan het jy jouself bokant  God se 
wet gestel en dan is jy die een wat besluit of Sy wet reg is of nie.  Daar is net 
Een wat die wet neergelê het, en dit is Hy wat besluit wie reg doen en wie nie.  
Dit is dan ook net Hy wat die mag het om ’n mens te red of te vernietig. Watter 
reg het jy dan om oor ‘n ander mens te oordeel.  

Die mens is God se plan en Hy het die gesag oor die mens en nie ek en jy nie. 
HY wil my en jou Geestelik volwasse maak deur sy Gees sodat Hy ons 
geestelike opdragte kan gee om vir Hom hier op aarde uit te voer om sy 
koningkryk sigbaar te maak soos in die hemel.  Die belangrikste is om ons 
medemens lief hê en mekaar help om dit te maak. 

D 
AARDE:  Gen 1:1 het God die hemel en die aarde geskape, die aarde was een 
groot onbewaakte watermassa. Die mens kon nie die aarde bewoon en bewerk 
nie, en God het orde en doel gebring met die skepping van alles wat nou hier 
op aarde is. Dit is baie belangrik om te verstaan en te weet dat niks bestaan 
wat nie deur Jesus geskape is nie.  
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John 1:1-4 Leer ons die volgende: Die Woord was van altyd af daar. Hy is die 
Seun van God wat by God was en wat self ook God is.  Dit is Hy wat van altyd af 
saam met God was, en dit is deur Hom wat God alles geskep het. Daar is niks – 
nie ‘n enkele ding – wat nie deur Hom gemaak is nie. Hy besit lewe en kan lewe 
gee. Dit is hierdie lewe wat vir mense lig gebring het. 

Kol 1:15-18 - Al kan ‘n mens God nie sien nie, is Christus vir ons die aanduiding 
van hoe God is, want Hy is presies net soos God. Hy is belangriker as alles wat 
God geskape het. Dit is juis deur Hom wat God alles gemaak het. – alles in die 
hemel en op die aarde, die dinge wat ons kan sien en ook die dinge wat ons nie 
kan sien nie, ook die geestelike wêreld met sy engele en al die verskillende 
soorte magte wat daar heers – al hierdie dinge is deur Hom geskape en hulle 
moet Hom eer gee.  Hy het bestaan voordat al hierdie dinge daar was, en dit is 
Hy wat elke ding sy eie plek gegee het. Dit is ook Hy wat Hoof is van die hele 
liggaam, en hierdie liggaam is die kerk. Dit is uit Hom wat die lewe van die kerk 
kom. 

God skape die aarde en alles daarop om Hom heerlikheid en eer te bring, Hy is 
die eienaar van lewe. Hy skape dit vir my en jou om te regeer en te bestuur vir 
sy doel, glorie en eer. Net vir Hom alleen. 

Ps 24:1 Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en 
die wat daarin woon. Ps 50:10-12 en Ps 95:4-7. 

 

E 
Hel: Genoeg is al oor die hel gepraat en ek wil nie in die stuk tyd oor die hel 
spandeer nie. Weet dit is ‘n werklikheid en elkeen het die potensiaal om daar 
te eindig as ons nie gehoorsaam is aan God en sy Woord nie. 
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F 
Laat U Koninkryk kom en U Wil geskied hier op Aarde soos in die 
Hemel: (Mat 6:33 – Soek altyd eers die koninkryk van God en sy 
geregtigheid en al hierdie goed sal vir julle bygevoeg word.) 

Voordat ons die opdrag van Jesus kan bespreek en beplan moet daar eers stil 
gestaan word by ‘n paar belangrike aspekte, veranderings wat ek en jy moet 
ondergaan, lewens patrone wat verander moet word, om die opdrag van God 
te kan verstaan.  

A. Veranderings en verstaan van begrippe: 

NL.  1. My Gedagtes moet vernuwe. 

 2. Deur wie word ek beheer. 

 3. Jesus se lewe 

 4. Wat beteken “Koninkryk” en “Wil” 

    B. TOEPASSING VAN “Laat U Koinkryk kom, laat U Wil geskied, soos in die 
Hemel net so ook hier op aarde.”   

A. Veranderings eb verstaan van begrippe: 

1. My Gedagtes: ‘n Mens is en doen dit wat in sy gedagtes aangaan en daarom 
smeek Paulus ons in Rom 12: 1-5 Broers, omdat God vir ons so goed is, wil ek 
ernstig by julle aandring dat julle, julle lewe aan God sal gee sodat julle ‘n offer 
kan wees wat aan Hom gewy is. Ons moet aan Hom behoort en vir Hom lewe 
en Hom bly maak. Dit is die enigste manier om God werklik te dien. Moenie 
agter die mense van die wêreld aangaan of soos hulle maak nie. Maar laat God 
julle lewens verander en julle gedagtes nuut maak. Dan sal julle verstaan 
wat God wil hê, want die dinge wat Hom tevrede stel, is goed en volmaak.  

Die Gees van God wil jou oortuig dat daar twee verskillende manier van dink of 
leef is, anders sou Hy nie gepraat het van verander of nuut maak nie. Ons moet  
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‘n sekere manier van lewe laat staan en ‘n ander rigting in slaan. Soos Hy dit 
bepaal en beplan het. 

2. Deur wie word ek beheer: ’n Baie goeie verduideliking en van die 
veranderings wat ek en jy moet ondergaan vind ons in Rom 8:1-9: As iemand 
aan Jesus Christus vebind is sal God hom nie veroordeel nie. Want dit is die 
Heilige Gees wat ons met Christus Jesus verbind en ons die werklike lewe gee. 
So het die Heilige Gees ons dan verlos van die mag van die sonde wat ons in 
die dood ingesleep het. Die wette wat God ons gegee het, kon ons nie red nie, 
want ons menslike geaardheid was te swak om hulle te onderhou. Maar God 
het ons gered want Hy het sy eie Seun gestuur om met die sonde af te reken. 
Sy Seun het na die aarde toe gekom met dieselfde menslike natuur as wat ons 
sondige mense het.  

So het God die sonde oorwin wat in die menslike natuur woon. Daarom kan 
ons nou doen wat die wet van God wil hê, want ons lewe nou soos die Gees 
ons lei en nie soos die ou menslike geaardheid ons lei nie. As ’n mens jou lewe 
inrig volgens jou menslike geaardheid, dan word jy oorheers deur jou eie 
begeertes.!!!  Maar as ‘n mens jou lewe inrig soos die Heilige Gees dit wil hê, 
dan word ‘n mens oorheers deur die dinge wat vir die Gees belangrik is.!!!  Om 
net deur jou eie begeertes oorheers te word, lei ‘n mens in die dood in. Maar 
om oorheers te word deur die dinge wat die Heilige Gees wil hê, lei ‘n mens in 
die ware lewe en vrede in. 

‘n Mens wat deur sy eie begeertes oorheers word, is eintlik ‘n vyand van God 
want hy doen nie wat God wil hê nie – in werklikheid kan hy dit nie doen nie. 
As ‘n mens se lewe nog oorheers word deur jou eie menslike natuur, kan jou 
lewe God nooit tevrede stel nie. Maar julle leef nie meer so nie. Julle laat julle 
lei deur die Gees en nie deur die ou menslike geaardheid nie, want die Gees 
van God woon nou in julle. Iemand wat nie die Gees van Christus in hom het 
nie, behoort nie aan Christus nie. As Christus in julle is, is julle liggame wel 
oppad na die dood toe omdat die sonde in die wêreld gekom het. Maar die 
Gees gee julle die lewe omdat God julle in die regte verhouding met Homself 
gebring het. 
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Rom 8 verduidelik baie mooi dat daar twee verskillende lewenspatrone is en 
ons moet die keuse maak om nie gelei te word deur ons eie swak menslike 
geaardhede en begeertes nie, maar deur die Gees van God.  Ons leer hier dat 
as ek my inrig volgens my eie menslike geaardheid sal ek dit volbring, maar as 
ek my inrig volgens wat die Gees van God wil hê, ek dit sal volbring.  Dit in ag 
geneem moet ek tot stilstand gebring word om te weet dat die woord ons leer 
dat daar twee verskillende paaie is, waarvolgens ek kan leef. Ons word egter 
direk uitgedaag om volgens die Gees te leef, want dit is God se plan en sy wil 
vir ons en dan alleen kan ons Sy wil laat geskied. 

Verder lees ons in Gal 5:13 – 26 dat Paulus ons leer hoe ons lewens moet lyk as 
ons deur die Gees van God gelei word: vers 13:  Broers, God het julle geroep 
om vry te wees. Maar dit beteken nie dat ons sonde kan doen en dan die 
Vryheid gebruik as ‘n verskoning nie. Ons moet eerder mekaar liefhê en 
mekaar dien. Al die wette van God kan uitgedruk word in een bevel wat sê: 
Jy moet ander mense net so liefhê as wat jy jouself liefhet. Maar as julle leef 
soos roofdiere wat mekaar byt en verskeur, moet julle oppas dat julle mekaar 
nie dalk vernietig nie.  

Gal 5:16 My raad aan julle is dit(Paulus):  laat die Heilige Gees toe om alles te 
beheer wat julle doen. Dan sal julle nooit toegee  aan die sondige drange van 
julle menslike geaardheid nie. Want wat die menslike geaardheid wil doen is 
teenoorgestelde van wat die Gees wil hê, en die doel van die Gees is heeltemal 
teenstrydig met die doel van die sondige menslike geaardheid. Hierdie twee 
magte werk mekaar teë, en daarom is dit nie ‘n eenvoudige saak van doen 
wat jy wil nie. Maar as julle deur die Heilge Gees gelei word, dan staan julle 
nie meer onder die dwang van die Joodse wette nie. NB! NB ! 

Dit is baie duidelik waarheen die sondige menslike geaardheid ‘n mens lei. Dit 
loop uit op onsedelikheid en seksuele sonde en ‘n toegee aan enige slegte 
begeertes. Mense neem hulle toevlug tot valse godsdiens en toorkuns. Tussen 
mense is daar haat en jaloesie en die humeure wat enige oomblik kan opvlam. 
Hulle probeer om die dinge so te konkel dat hulle alleen voordeel trek. Hulle 
staan teenoor mekaar in vyandige groepe en elke groep sien net vir sy eie ding 
kans, en dit lei tot afguns. Mense hou wilde partytjies en gee hulleself aan  
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dronkenskap oor. Ek sê weer wat ek vantevore al vir julle gesê het – mense 
wat so lewe, het geen plek in God se koninkryk nie. 

Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewens oorheers, bewerk Hy die goeie 
dinge in ons soos die vrug aan ‘n boom gedra word. Hy gee liefde, blydskap, 
vrede, geduld, vriendelikheid, vrygewigheid, betroubaarheid, nederigheid en 
selfbeheersing. Dit is juis die dinge wat nie deur die wet verbied word nie.  

‘n Mens wat aan Christus behoort, het die sondige menslike natuur met al sy 
drange en begeertes teen die kruis vasgespyker om daar te sterf. Die Heilge 
Gees het ons ‘n nuwe lewe gegee. Ons moet Hom dan ook toelaat om ons te 
lei in alles wat ons doen. Dan sal ons los kom van die nuttelose kompetisie 
met mekaar, waar die een mens nie vir ‘n ander mens iets gun nie en elkeen 
net probeer om vir homself ‘n reputasie te verkry wat beter is as ander s’n. 

Paulus leer ons hier dat mense wat deur hulle eie menslike natuur beheer 
word anders leef as die mense wat deur die Heilige Gees beheer word. Die 
Gees en vlees verstaan mekaar glad nie en is teenstrydig met mekaar. Dit 
opsigself plaas elkeen van ons in ‘n bepaalde koninkryk. Daar is slegs een 
verskil tussen die twee groepe, nl. “Wie beheer jou” Die Gees van God of jou 
eie menslike geaardheid. 

Verder leer ons dat die doel van die Gees en die menslike geaardheid ook 
verskil. Dit is hier waar ek en jy baie duidelik moet weet waarheen is ons oppad 
en wat wil jy bereik. Dit is meetbaar deur jouself te vra; “wat wil ek bereik met 
my lewe” Die antwoord sal jou in een van die twee groep plaas.  

NL. 1:  Eer, erkening en rykdom vir jouself (Skate op aarde), gierigheid, afguns, 
selfsug, verdeeltheid en liefdeloosheid is, is jy in die koninkryk van die wêreld. 

 2: Maar as dit is om God te behaag in alles wat jy doen deur liefde vir mense 
soos jouself is, of vrygewigheid, dien van mense en eenheid onder mense, 
rentmeesterskap van God se bates soos ons hierbo geleer het is, dan is jy in die 
Koninkryk van God. Die doel van jou lewe, sal net jyself kan bepaal. 

As ek beheer word deur my menslike geaardheid sal die vrugte daarvan getuig 
en as ek beheer word deur die Gees sal daardie vrugte sigbaar wees. Die  
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vrugte sal vanself spreek. Onthou die Woord van God waarsku ons teen 
louheid, God sê ek sal jou uit spoeg as jy lou is. Ons is of warem of koud, daar is 
twee paaie nl: breë pad of die nou pad. Niks tussen in nie. 

Mat 6:24. ‘n Slaaf kan nie vir twee eienaars gelyk werk nie. Hy sal vir die een 
kans sien en die ander een nie kan verdra nie. Julle kan nie aan die eenkant vir 
God en die anderkant vir Mamon (Geld god) dien nie. 

In John 4:24 lees ons dat God is Gees, en die mense wat Hom wil aanbid, moet 
gelei word deur die Heilge Gees en met ‘n eerlike hart bid. Ek en jy word in die 
paar skrifte direk gekonfronteer deur ‘n baie belangrike aspek wat alles bepaal, 
nl. Wie beheer jou. Dit wat jy elke dag dink as jy alleen is en oor jou besigheid 
dink!!  Wie beheer jou gedagtes - Die Heilige Gees of jyself en jou begeertse en 
gedagtes??? 

Om die Koninkryk van God verder te bestudeer en te verstaan wat Hy wil hê 
ons moet doen, is dit uiters belangrik om te weet waar jy nou staan, want dit 
sal bepaal of ek en jy sal verstaan en weet wat God van ons verwag.  Om eerlik 
voor God te kan staan en te erken waar jy vandag staan met jou handeling en 
optrede tot op hede, is baie belangrik. Dit gee jou ‘n vertrek punt, of jy moet 
bely en vergifins vra en rigting verander (Daar is genade vir ons) of jy net moet 
aan hou stap en duidelik luister wat die Gees van God vir jou sê en dit dan 
doen. Laat God se Gees jou lei en oortuig. 

Ons moet net weer na 2 Kor 3:14-18 gaan kyk want dit verduidelik hoe ek en jy 
verander kan word om die Koninkryk van God te kan sien. 14. “Maar hulle het 
in elk geval nie verstaan wat God bedoel het nie, want hulle verstand was 
verblind. Tot vandag nog, as hulle die boeke van die ou verbond lees, dan is dit 
asof hulle geblindoek bly sodat hulle dit nie verstaan nie. Hierdie blinddoek 
word nie afgehaal nie, behalwe as hulle in Christus glo.  

Dit is soos dit met hulle gaan tot vandag toe. Al lees hulle die boeke van Moses, 
bly daar ‘n blinddoek om hulle harte en hulle verstaan nie. Die Skrif sê ook dit 
is alleen as hulle tot die Here bekeer dat die blinddoek weggeneem word. As 
die skrif hier praat van “Here” word die Heilige Gees bedoel, want waar die 
Gees van die Here werk, verlos Hy mense.  
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Ons almal wat in Christus glo, is soos mense wie se blinddoek afgehaal is. Ons 
sien nou die Goddelike heerlikheid van Christus duidelik soos in ‘n spieel. Die  

Heilige Gees wat ook Here is, verander ons om al meer soos Christus te word 
en om al meer sy heerlikheid te kan weerspieël.  

Dit alles in ag geneem moet ons eers weer stil staan en bedink wat is 
gesê. God is drie enig nl. Vader, Seun en Heilige Gees. God skape die 
aarde en alles daarop, skape die mens en gee hom die mag en reg om oor 
alles te regeer en te heers (‘n Sisteem, nie besit nie). As gevolg van die 
sonde is ons almal verlore en oppad na die hel. Vader stuur sy Seun om 
aarde toe te kom om net soos ons sy broers te word en vir ons te kom wys 
hoe ons moet leef. Hy sterf op die kruis om vir ons die versoening te 
bewerkstellig, sodat ons vry kan kom van die sonde las en in Vryheid en 
oorwinning kan leef soos God dit oorspronklik bepaal het. As ek en jy 
Jesus aanvaar as ons saligmaker en dit bely, is ons vergewe, ons gaan nou 
hemel toe. Dit was egter nie die volle plan nie. God wil hê dat ek en jy 
deur weergeboorte die Heilige Gees sal ontvang om Sy koninkryk te kan 
sien en dan deur die Heilige Gees gelei sal word om Sy koninkryk en Sy 
Wil hier op aarde te kom vestig soos dit in die Hemel geskied. God wil 
dus hê ek en jy moet ons verhouding met Hom hier op aarde gebruik om 
Sy wil te leef en so die mensdom te oortuig dat God leef en het ‘n 
bepaalde plan vir elkeen.  

3. Jesus se lewe:  Die Doel van God met die verandering wat Hy wil hê ons 
moet ondergaan, is om almeer soos Christus te word en Sy heerlikheid te 
weerspieël.  Efs 2:10 Sy doel met hierdie nuwe lewe is dat ons sal lewe soos Hy 
dit wil hê – dat ons die dinge sal doen wat Hy vooraf vir ons bepaal het. 

Efs 4: 12-13 Al hierdie vermoëns wat Christus in die gemeente gegee het, is 
om die Christene in staat te stel om hulle werk te kan doen en om die liggaam 
van Christus op te bou. So sal ons dan almal saamgebind word omdat ons 
almal die Seun van God ken en op Hom vertrou. Ons sal volwasse mense word 
in die geestelike lewe, mense wie se lewe gemeet word aan die lewe van 
Christus self. 
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Die twee skrifte in Efesiërs daag my en jou uit om God se doel vir my en jou 
lewe te verstaan en te weet wat het Hy vir my beplan en dan daarvolgens te 
lewe, want my lewe gaan gemeet word met die van Christus self. 

Dit is ‘n baie goeie barometer waar teen ons onsself kan meet. Jesus word soos 
ons mens en noem ons sy broers in Heb 2:9-12: maar ons sien vir Jesus. Vir ‘n 
kort rukkie is Hy ook net soos ons ‘n laer posisie gegee as die engele, sodat Hy 
self gely en gesterf het. Daarom het God Hom die eer en majesteit van ‘n 
koning gegee. Want God was vir ons goed en het dit so beskik dat Jesus in die 
dood sou ingaan ter wille van ons almal. God wat alles geskape het en alles 
onderhou, wou baie mense in die hemel inbring. Daarom was dit ook reg dat 
Hy vir Jesus laat ly het om volmaak te word, want dit is Jesus wat mense in die 
redding inlei. Jesus wat ons heilig maak, en ons wat heilig gemaak word, het 
dieselfde Vader. Dit is daarom dat Jesus nie skaam is om ons sy broer te noem 
nie. Want HY sê in die skrif; “O God, Ek sal my broers van U vertel en Ek sal U 
prys waar die gemeente bymekaar is. Vers 17 : Dit was daarom nodig dat Jesus 
heeltemal net soos ons, sy broers moes word sodat Hy ‘n simpatieke en 
getroue hoofpriester in diens van God kon wees.  Jesus word mens om ons te 
verstaan en dat ons ‘n werklike voorbeeld kon kry om te volg.  

*Baie belangrik om Jesus Christus se lewe te bestudeer en uit te vind - A. wie 
is Christus Jesus, - B. hoe het Hy opgetree, - C. wie het Hom beheer en - D wat 
was Sy doel. Dit is die voorbeeld wat vir ons voor gehou word. 

A. Wie is Jesus Christus: Jesus is die Seun van God en die Vader bevestig dit in 
Mat 3:16: Nadat Jesus gedoop is, het Hy dadelik uit die water uitgekom. Toe 
gaan die hemel oop, en Jesus sien hoe die Gees van God soos ‘n duif afkom tot 
by Hom. Toe kon daar ook gehoor word hoe ‘n stem uit die hemel sê: “Dit is 
my Seun wat Ek liefhet en oor wie Ek bly is”. So - Jesus is die Seun van God. 

B. Hoe het Jesus opgetree: Joh 4:34 Jesus sê: God het my gestuur en as Ek 
doen wat Hy wil hê, en sy werk klaarmaak, is dit soos kos wat My krag gee. 
Jesus verklaar hier dat Hy net die opdragte wat Hy ontvang het klaar gemaak 
het en dit het Hom krag gegee. 
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John 5:19-21   Hierop het Jesus geantwoord: “Hoor nou wat Ek vir julle sê: die 
Seun kan nie iets uit sy eie doen nie. Hy volg die voorbeeld van die Vader en 
doen presies net wat die Vader doen. Die Vader laat die Seun alles sien wat Hy 
doen want Hy het die Seun lief. Julle sal nog verbaas staan, want die Vader sal 
Hom nog wonderliker dinge laat doen as om hierdie man gesond te maak. Die 
Seun gee lewe vir wie Hy wil, net soos die Vader ook die wat dood is weer 
lewendig maak.  Jesus sê: “Ek doen net wat my Vader wil hê ek moet doen. 
Stiptelik gehoorsaam aan sy Vader.” (Soos in die hemel net so op die aarde)  

John 5:30 Ek kan nie iets uit my eie doen nie. Ek oordeel soos die Vader vir My 
gesê het, en my oordeel is absoluut regverdig, want Ek is nie daarop uit om te 
maak soos Ek wil nie, Ek doen wat My Vader wil hê.  

Jesus ken sy Vader se wil en doen presies soos sy Vader van Hom verlang. As 
ons dan Jesus as voorbeeld moet volg, moet ons ook soos Hy presies doen wat 
Hy van ons verwag. Ons moet ook ons Vader ken deur sy Gees om presies te 
weet wat ons moet doen, nou hier op Aarde. Stiptelik gehoorsaam ongeag die 
omstandighede! 

C. Wie het Jesus beheer:  Luk 4:1 Jesus het van die Jordaanrivier af terug 
gekom, vol van die Heilige Gees. Die Gees het Hom na die woestyn toe gelei. 
Hy het nie self besluit om woestyn toe te gaan nie, God se Gees het Hom gely. 
Jesus het self gesien hoe die Gees van God soos ‘n duif op Hom neerdaal toe 
Hy gedoop is. 

Weereens kan ons na bogenoemde skrifte kyk en erken dat God ons Vader het 
Jesus beheer en Hy verwag van ons om deur sy Gees beheer te word. 

D.Jesus se doel op aarde: Luk 4:43   Maar Hy het gesê: Daar is ook nog ander 
dorpe waar Ek die Goeie Nuus oor God se Koninkryk vir die mense moet bring. 
Want dit is wat God My gestuur het om te doen. Hy moet die Koninkryk van 
God bekend stel hier op aarde en mense leer om God se wil toe te pas. 

Hy moet Sy Vader Gehoorsaam deur die kruis dood, (Ek en jy gaan ook moet 
sterf!!) om die opdrag in volle werking te kry. Heb 5:8-10   Al is Jesus die Seun 
van God, het Hy ook gely en daardeur het Hy geleer wat dit beteken om God in 
alles te gehoorsaam. Nadat Hy op ‘n volmaakte manier aan God gehoorsaam  
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was, het ‘n ewige verlossing uitgewerk en Hy gee dit nou vir almal wat aan 
Hom gehoorsaam is. NB! NB!  Want God het Hom aangestel om vir altyd 
Hoofpriester te wees, dieselfde soort priester as Melgisedek. 

Jesus het eers nadat Hy God ten volle gehoorsaam was, deur aan die kruis te 
sterf, die prys of belofte van ‘n verlossing vir al Sy broers bewerkstellig.   

Volwassenheid deur Jesus word hier tentoon gestel. Hy vertrou sy Vader ten 
volle, al kos dit hom Sy lewe, en dit bring die deur braak. (Twee vissies en vyf 
broodjies  - Seun VERTROU Sy Meester met alles wat hy het) 

As ek dan my verduideliking van hier bo verder kan vat, sien ons dat 
Jesus het nie aarde toe gekom om Sy eie koninkryk en wil hier te kom 
vestig nie, of vir homself ‘n reputasie kom vestig nie, maar Sy Vader se 
koninkryk en wil. Dit het hom die grootste prys gekos om dit te bereik 
nl. Sy hele lewe aan God toe vertrou. Om te sterf, en dit bring die lewe. 
God verwag dieselfde van jou en my “sterf” John 12:24 As die 
koringkorrel nie sterf nie, bly hy net een enkele korrel, maar as hy in die 
koringkorrel sterf en tot niet gaan, dra hy baie nuwe koring korrels. (Ek 
en jy kan baie koringkorrels laat lewe as ons sterf). ‘n Mens wat sy lewe 
vir homself probeer hou, sal dit verloor. Maar iemand wat nie sy lewe vir 
homself wil behou nie, sal dit vir altyd behou in die ewige lewe. Ek en jy 
moet soos ter dood veroordeeldes lewe en elke dag ons kruis opneem om 
God se koninkryk en wil hier op aarde te vestig volgens Luk 9:23-26 God 
wil hê ons wil en ons menslike geaardhede moet sterf en dan leef Hy deur 
ons en dit is warlike lewe in oorvloed. 

4. Wat beteken “Koninkryk” ‘n Baie bekende skrif aangaande God se koninkryk 
vind ons in: Mat 6:33 Maar soek altyd eers die koninkryk van God en sy 
geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat wil ons 
Vader deur sy Heilige Gees vir ons leer, of wat wil Hy hê ons moet eers doen en 
verstaan voor ons aan al die ander goed aandag gee. 

Werk ons nie dalk vir die goed wat ons Liewe Vader vir ons wil gee en 
byvoeg nie.?  Ons moet dalk in die stuk bepaal of ons die rangorde reg 
verstaan en toepas, dit is baie duidelik eers God se koninkryk en sy 
geregtigheid en dan volg die res. 
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a. “Koninkryk” en b. “Geregtigheid” is die twee belangrike terme in Mat 6:33 
wat elkeen van ons moet verstaan. 

a. Koninkryk:  Algemene begripe in die woord “Koninkryk” -  Koning en Ryk. 
Koning is die persoon, die een aanbewind van die land, die persoon met die 
gesag en mag om te kan besluit oor wat en hoe dinge moet plaasvind. Hy het 
die finale sê en dit sal gehoorsaam word. Ryk is sy heerskappy of die gebied en 
gesagstruktuur van die Koning oor die bepaalde gebied. Koninkryk is dus nie ‘n 
persoon nie maar wel die spesifieke persoon, die Koning se heerskapy oor ‘n 
bepaalde gebied, regering struktuur en wette. ‘n Sisteem waarvolgens die 
koning wil hê mense moet leef.  Hy bepaal dit en verwag jy moet dit stiptelik 
gehoorsaam en daarvolgens leef. Sy koninkryk en wil en daar word verwag van 
almal om so te leef. 

As ek en jy in Amerika ry en ons ry aan die linkerkant van die pad soos ons 
geleer is om te doen, sal hulle ons toesluit, want die koninkryk daar het bepaal 
dat jy regs moet ry. Ongeag waaraan ek gewoond is of waarvan ek hou is dit 
die sisteem, koninkryk se reels. Jy sal dit gehoorsaam al is jy die president van 
Suid Afrika of meer dalk Amerika se prisendent jy sal gehoor gee aan die 
bepaalde reels.  

God se koninkryk het bepaalde reels en sisteme wat Hy verwag ons moet soek 
en verstaan en dit te leef. Die verskil is net hier, Hy is so volwasse dat Hy ons 
los om ons eie keuse te maak terwyl ons vir ‘n kort rukkie hier op aarde is. Die 
besluit te maak om dit te gehoorsaam en te leef of nie, en dan kom die 
beloning eendag as ons by Hom kom. 

Baie belangrik is om te verstaan dat koninkryk en hemel is nie die selfde begrip 
nie.  Koninkryk is ‘n sisteem of gesag struktuur en hemel is ‘n plek.  God ons 
Vader is in die hemel en Jesus sit aan sy regter kant saam op die troon.  Ons 
word nie geleer dat die Hemel aarde toe moet kom nie maar wel die sisteem 
wat in die hemel geleef word, U koninkryk en wil hier op aarde geleef sal word 
soos in die hemel.  Maak seker jy verstaan dit anders is dit verwarend en kom 
ons nie by die volle waarheid uit nie. 
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b. Geregtigheid: Om reg voor iemand te staan, die persoon se goedkeuring in 
totaliteit te hê. Om die persoon se gedagtes te ken en perfek daarvolgens te 
leef en sodoende sy goedkeuring te verkry.  Om te weet wat hy wil hê en van 
jou verlang en dit te gehoorsaam en uit te leef. 

In Mat 6:33 verwag Jesus van ons om voor enige iets anders in die lewe, voor 
my vrou, kinders, werk en gemeenskap - eerstens God se koninkryk te soek en 
Sy geregtigheid. As jy dit verstaan en dit stiptelik gehoorsaam en leef, sal Hy 
die res gee. 

Op die stadium moet ons weer tot stilstand kom en die regte vrae begin 
vra nl. Weet ek wat is en behels God se koninkryk en Sy geregtigheid. 
Verstaan ek dat daar twee koninkryk stelsels is en dat die duiwel is in 
beheer van die koninkryke hier op aarde. Duiwel is in beheer van sy 
koninkryke en God is in beheer van sy koninkryke. Waar regeer elke 
koninkryk en wat behels dit en waar pas ek en jy in en wat moet ons doen 
om God se koninkryk hier op aarde te vestig. Kom ons ondersoek dit 
deeglik. 

Twee verskillende koninkryke:  

a. Satan se koninkryke:  Ons word gekonfronteer met ‘n vraagstuk in Luk 4:5-7 
waar die duiwel vir Jesus versoek en neem Hom na ‘n hoë berg en wys Hom al 
die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir Hom. 
“Dit behoort alles aan my, en ek kan dit gee vir wie ek wil. Ek sal jou die mag 
gee oor al hierdie koninkryke en die eer wat saam met dit gaan”. Dit kan alles 
joune wees as jy net voor my neerkniel en my aanbid. Duiwel weet hy is nie die 
hoogste gesag nie en erken dit hier, God is bo almal en alles en hy is jaloers op 
dit en begeer dit. Hy vat Jesus aan na Jesus 40 dae in die woestyn was en 
gedink hy staan dalk nou ‘n kans.  ‘n Berekinings voutjie, God bly God, al lyk Hy 
swak. 

Koninkryke en aarde is dus nie dieselfde begrip nie, want God sê dat die aarde 
en die volheid daarvan behoort aan Hom, en die duiwel sê dat die koninkryke 
op aarde behoort aan hom. Ons het reeds in bogenoemde skrifte bevestig dat 
die aarde behoort aan God.  Die koninkryke van die aarde behoort aan die 
duiwel volgens, 2 Kor 4:4   Hulle glo nie want Satan, wat die god van die wêreld  
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is, het hulle verstand verblind.  John 16:11 Jesus self sê:  God sal almal oordeel, 
want die regeerder van hierdie wêreld is klaar geoordeel. Ook in 1 John 5:19 
verklaar die woord dat die hele wêreld is in die mag van satan. 19. On sweet 
ook dat ons aan God verbind is, al is die hele wêreld in die duiwel se mag. Die 
wêreld met al sy aanloklikhede is is satan se beheer. 

1 John 2:15-17 sê: Moenie lief raak vir hierdie sondige wêreld nie of die dinge 
wat dit ‘n mens bied nie. Want as ‘n mens se hart vol word van hierdie dinge 
van die wêreld, is daar nie plek om die Vader lief te hê nie.(‘n Baie duidelike 
stelling) Kyk wat bied die wêreld alles aan, die sondige drange van die menslike 
geaardheid, die begeerte om alles te hê wat jou oë sien en die sieklike trots op 
die dinge wat vir mense so belangrik is. Dit is nie die Vader wat wou hê dit 
moes so gewees het nie, maar dit is die sondige toestand waarin die wêreld 
nou is wat aanleiding gee tot hierdie dinge. Die wêreld met sy aanloklike dinge 
daarin sal vernietig word. Maar iemand wat doen wat God wil hê, sal lewe tot 
in ewigheid.   

 Wêreld is ‘n sisteem (satan se koninkryk) en nie ‘n plek nie en dit is waar die 
satan tans in beheer is en God verwag van ons om deur sy Gees, vernuwe te 
word. Erken dit en sien raak wat Vader se Gees in ons bewus maak en dan die 
opdrag ernstig op te neem en getransformeer te word deur sy Gees. Vader 
God te gehoorsaam en sy koninkryk en wil deur ons te laat plaasvind en vir 
Hom die wêrld sisteem te verander na sy koninkryk en sy wil, net soos in die 
hemel so ook op die aarde. Dit sluit alles in, nie net sondag en bybelstudie nie 
maar my en jou werk en alles wat ons doen elke dag.  ALLES! 

Kom ons meet dit aan die hand van Gal 5:19-26. Wêreld soos ons dit nou ken: 
Satan se koninkryk. vers 19-21: Dit is duidelik waarheen die sondige menslike 
geaardheid ‘n mens lei. Dit loop uit op onsedelikheid en seksuele sonde en ‘n 
toegee aan enige slegte begeerte. Mense neem hulle toevlug tot valse 
godsdiens en toorkuns. Tussen mense is daar haat en rusie en jalousie en die 
humeure wat enige oomblik kan opvlam. Hulle probeer om dinge so te konkel 
dat hulle alleen voordeel trek. Hulle staan teenoor mekaar in vyandige groepe 
en elke groep sien net vir sy eie ding kans. En dit lei tot afguns. Mense hou van 
wilde partytjies en gee hullseself aan dronkenskap oor. Ek sê weer wat ek  
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vantevore al vir julle gesê het – mense wat so lewe, het geen plek in God se 
koninkryk nie. 

In die satan se sisteem (menslike geaardheid) is elkeen van ons net vir 
homself en alles draai om jouself, jou plaas of jou besigheid net vir jou 
eie welvaart en gemak. Die fokus is gebou om ons begeertes en ons eie 
wil. Plesier, welvaart en gemak word as belangrike kriteria gebruik en 
dan kom eer en trots nog daarby. Ons maak soos ons dink dit goed is en 
alle besluite word gebaseer op die sigbare goed en wat ons daaruit kan 
kry (Teenstrydig met 2 Kor 4:18). Ons hele beplanning vir die toekoms is 
gebaseer op ons aftrede en gemak, ons familie se welvaart en trots en eer. 
Ja, met ‘n stukkie goed saam met dit waar ons ietsie weggee en dalk ons 
tiende betaal of eintlik net een present gee en arm mense sal help binne 
ons vermoë natuurlik. 

Dalk loop ek nou op dun ys, maar wil graag die volgende stelling maak, 
nie om ons aan te kla of skuldig te laat voel nie, maar net om ons te laat 
dink:  “Sjoe  -  God seën my darem vanjaar met die groot mielie oes” – 
“Dit gaan darem nou goed met my besigheid, God seen my”  so as ons 
dan ‘n jaar beleef soos 2015 met die droogte, straf hy ons nou of het Hy 
sy seën ontrek?  - Ons gaan bid almal saam vir reen om ons oeste te seen 
of om vir my water te voorsien, sodat ek voordeel uit dit kan kry en my 
voorentoe te vat, want ons sê mos die volgende as daar ‘n groot oes staan 
of as dit goed gaan met my besigheid. “kyk hoe geseend is daardie 
persoon, sy besigheid doen so goed.”  Ons Koppel “seën” aan “welvaart”.  
Ons vra eintlik vir welvaart vir my en my huisgesin en my besigheid en 
dalk ook dan vir ons medemens.  

Ek weet dit klink kras, maar God ken ons gedagtes al spreek ons dit nie. 
God stuur reen oor regverdige en onregverdige, Hy maak geen 
onderskeid nie want Hy het vir almal gesterf en het almal ewe lief.  Die 
arm man in Meqheleng wat nie die weelde en velvaart het nie, kan dus nie 
geseën word nie. Is seën noodwendig gekoppel aan welvaart of aan iets 
anders. Hoe kan Paulus dan in die tronk blydskap en vreugde ervaar. 
Hoekom sê Abraham vir Lot kies jy die stuk grond waar jy gaan boer en 
hy vrees nie die dorre stuk aarde waar hy dan sal moet boer nie. Het 
Abraham iets verstaan wat ons dalk nie verstaan nie? Ware seën van  
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God, wat beteken dit. Ons sal later in die stuk bespreek wat God van 
rykmense verwag en hoe Hy wil hê ons moet optree. God sal jou nie ryk 
en gemaklik maak sodat jy hoogmoedig kan word en belangriker sal wees 
as wat Hy graag wil hê jy moet wees nie. Onthou ons is in sy diens en Hy 
wil ons gebruik om sy koninkryk en wil hier op aarde te laat geskied soos 
in die hemel so ook op die aarde. 

b. God se koninkryk.  Gal 5: 22-26: Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewe 
oorheers, bewerk Hy die goeie dinge in ons soos die vrugte wat aan ‘n boom 
gedra word. Hy gee liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, 
vrygewigheid, betroubaarheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is juis die 
dinge wat nie deur die wet verbied word nie. ‘n Mens wat aan Christus 
behoort, het die sondige menslike natuur met al sy drange en begeertes teen 
die kruis vasgespyker om daar te sterf. Die Heilige Gees het ons ‘n nuwe lewe 
gegee. Ons moet Hom dan ook toelaat om ons te lei in alles wat ons doen. Dan 
sal ons loskom van die nuttelose kompetisie met mekaar, waar die een mens 
nie vir ‘n ander mens iets gun nie en elkeen net probeer om vir homself ‘n 
reputasie te verkry wat beter is as die ander. 

Ja -  Gal 5 beskryf presies die stellings wat ek hier bo gemaak het. In God se 
koninkryk gaan dit oor wat Hy wil hê plaas moet vind, liefde vir mekaar, 
vrygewigheid en al die ander eienskappe wat hier bo genoem is. Is dit wat ons 
elke dag in die besigheidswêreld beleef, is dit hoe mense te werk gaan met jou 
as jy besigheid met hulle doen? Hulle plaas jou belang voor syne en is 
lankmoedig en is verdraagsaam en so vriendelik met een doel om eenheid te 
kry en ons Vader te gehoorsaam.  Ek glo nie, elkeen soek net voordeel vir 
homself en wil maksimum wins maak om vooruit tegaan en welfaart te skep.  

Satan beheer dus huidig die koninkryke op die aarde. In Mat 13: 24-30 vertel 
Jesus self die gelykenis van die onkruid tussen die koring; Die koninkryk van 
die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die 
mens slaap het sy vyand gekom en onkruid in die land kom saai en weggegaan. 
Die onkruid en koring het saam gegroei en volle wasdom bereik. Toe het God 
die bevel gegee om die onkruid uit te trek en te verbrand en dan sal die koring 
geoes word. Jesus erken hier dat daar twee koninkryke is en Hy sal self met  
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oestyd die duiwel se koninkryke vernietig. (Dit is nie ons taak nie/Ons moet 
beskikbaar wees vir Hom om ons te bebruik om Vader se koninkryk te vestig.) 

Uit bogenoemde sien ons dat Jesus ons daarop attent maak dat die aarde is 
Syne en alles daarop, die satan het dit reggekry om die goed wat aan God 
behoort te beheer en te bestuur en sy koninkryk en wil op aarde te vestig. Dit 
sy koninkryk te maak, sy sisteem en wil op dit af te dwing. Die mens is dan 
sonder dat jy dit weet blootgestel en uitgelewer aan die satan se sisteem. Die 
menslike manier en geaardheid is onder die duiwel se beheer en daarom moet 
ons getransformeer en gewederbaar word om God se natuur en heerskapy te 
ontvang, om sy koninkryk te kan sien en te leef.  

God verklaar in John 18:36 die volgende: Jesus antwoord: My koninkryk is nie 
van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my 
dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is 
my koninkryk nie van hier nie.  -  God is baie duidelik dat sy heerskapy en 
koninkryk nie van die wêreld is nie, dit is op ‘n ander plek gesetel. Dit word op 
‘n ander plek toegepas en uitgeleef, en word op ‘n ander plek gehoorsaam. 
Ons sal God se koninkryk in diepte bestudeer later in die opsomming.   

God skape dus die aarde, plaas die mensdom op hierdie aarde en gee 
hulle ‘n baie direkte opdrag: Gen 1:26+28 & Gen 2:15 – Hê mag oor die 
skepping, bewerk en bewaar dit, vermeerder en vul die aarde. Hy het wel 
sekere riglyne daar gestel in Gen 2:17 – Van die boom in die middel van 
die tuin mag julle nie eet nie. God is so groot en volwasse dat Hy vir ons 
die vermoë gee om self te kies wat ons wil doen, al weet Hy ons kan dalk 
die verkeerde keuse maak. Hy staan terug met volle vertroue dat ons die 
regte keuse sal maak en as ons die verkeerde keuse maak sal Hy dit ook 
hanteer al gaan dit die kruisdood van sy Seun verg om ons weer op die 
regte pad te kry. Wat ‘n groot God dien ons nie. 

God het vir Adam en Eva in die tuin van Eden geplaas met ‘n spesifieke 
opdrag, reels en ooreenkomste wat hulle mag doen en nie. Dit was Sy 
aarde onder Sy heerskappy in Sy koninkryk. Adam en Eva leef en pas God 
se heerskappy toe onder Sy koninkryk.  Hulle het gekies om dit nie te 
gehoorsaam nie en die gevolg daarvan was die sterwe van die mens se 
gees en die oorname van die satan oor die koninkryke van die aarde (Die  
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Wêreld). Van daar was dit al die pad ‘n keuse wat die mens moes maak. 
Aan wie se koninkryk gaan hy gehoorsaam wees. 

Koninkryk van God het dus nie net te doen met jou geestelike lewe en 
erfarings, hemel en hel nie. Of jy kerk toe gaan en bybel lees en nie sonde doen 
nie. Ook nie, na watter kerk toe jy gaan en wat jy by die kerk doen nie, is jy in 
‘n kleingroepie of is jou kinders in ‘n kinderklas nie. Dit is alles deel van die plan 
en is uiters belangrik om in God se Kerk - Gemeente opgevoed en geleer te 
word, vir die dienswerk wat Hy van ons verwag. God se koninkryk is baie groter 
en sluit alles in wat die mens doen en beleef en die kerk speel ‘n belangrike rol 
in Sy koninkryk. Kerk soos ons dit ken is deel van God se koninkryk en is nie die 
koninkryk nie, maar deel van dit. 

Dit alles in aggeneem moet ons vir mekaar sê dat ons nie altyd geleer is om te 
verstaan dat Jesus sterf aan die kruis om vir ons die pad te baan na verlossing, 
om tot bekering te kom en dan beskikbaar moet wees om nou vir Sy koninkryk 
te werk nie. Die algemene verstaan was as ek vir God wil werk moet ek ‘n 
Dominee, Pastoor of ‘n sendeling in een of ander land word anders werk ons 
nie vir God nie.  === Nagelaat is om ons te leer, dat daar waar jy is in jou bedryf 
die sisteem (Wêreld se koninkryk sisteem) waaronder jy werk te verander om 
te lyk soos God se koninkryk en sy Wil.  

‘n Totale sisteems verandering waar God inbeheer is van elkeen 
wat vir Hom werk, geld maak vir Hom en mense leer om ook so te 
maak. God wil die besigheidswêreld oorneem vir Hom tot Sy glorie 
en eer. Ons enigste skat moet Hy wees en nie my plaas of 
besigheid nie, ons besigheid, familie, vriende en alles is net die 
gereedskapsstuk wat Hy wil gebruik om Sy doel te beryk. Hy werk 
nie vir my op my plaas of besigheid, in diens van my om my te 
beskerm en te versorg nie.  NEE ek werk vir Hom op sy plaas en sy 
besigheid tot sy eer en glorie in diens van my Meester om sy goed 
te bewerk en te versorg en te vermeerde sodat Hy dit kan gebruik 
waar en hoe Hy wil. Hy gee vir ons standaarde oor hoe dit 
gehanteer moet word soos die geld word betuur deur die Apostels 
en nie ek self nie.  
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Mat 25:14-19 By die instelling van God se koninkryk sal dit ook so gaan soos 
die keer toe ‘n man op reis wou gaan. Hy het sy slawe (ek en jy) geroep en 
hulle die verantwoordelikheid oor sy bessittings gegee. (Baie belangrik om te 
verstaan hy gee nie sy geld vir hulle nie hy gee hulle verantwoordelikheid oor 
dit vir ‘n bepaalde tyd met ‘n bepaalde verwagting). Hy het vir elkeen gee wat 
hy kan behartig. (Baie belangrike stelling) Vir een van die slawe het hy vyf 
waardevolle goue geldstukke gegee en vir ‘n ander een twee. Vir ‘n derde slaaf 
het hy een goue geldstuk gegee. En toe het hy vertrek. Die een wat die vyf 
geldstukke gekry het, het dadelik daarmee gaan besigheid doen, en die wins 
wat hy gemaak het, was nog vyf goue geldstukke. Die een wat twee geldstukke 
gekry het, het ook wins van nog twee geldstukke gemaak. Maar die een wat 
net een geldstuk gekry het, het ‘n gat in die grond gaan maak en sy eienaar se 
geld weg gesteek.  

Dit het nie lank geduur nie voordat die eienaar teruggekom het en van hulle 
verslag gevra oor sy geld. Die een wat die vyf goue geldstukke gekry het, bring 
toe nog vyf geldstukke: ‘Meneer sê hy, u het my vyf geldstukke gegee. Hier is 
dit, plus nog vyf wat ek daarby verdien het. Die eienaar sê toe vir hom: Dit is 
baie mooi. Jy het my goed gedien en jy was getrou. Met die bietjie wat ek jou 
gegee het, was jy betroubaar. Nou sal ek jou baie groter verantwoordelikheid 
gee (Nie geld nie maar verantwoordelikheid) Kom in en ek sal jou vreugde gee.  
(Intresante belonig). 

Die een wat twee geldstukke gekry het, kom voor sy meester en sê: Meneer, u 
het vir my twee geldstukke gegee. Ek het dit, plus nog twee geldstukke daarby 
verdien. Die eienaar sê toe vir hom: Dit is baie mooi. Jy het my goed gedien en 
jy was getrou. Met die bietjie wat ek jou gegee het, was jy betroubaar. Nou sal 
ek jou baie groter verantwoordelikheid gee. Kom in en ek sal jou vreugde gee.   

Die een wat die een geldstuk gekry het, kom toe ook en sê: Meneer, ek ken u 
en ek weet dat u ‘n moeilike mens is wat wil oes waar u nie gesaai het nie en 
wat iets in die hande prober kry waar u niks uitgegee het nie. Daarom was ek 
bang en het u geldstuk in die grond gaan begrawe. Hier is die geld wat u aan 
my gegee het. Maar die eienaar sê: Jy is ‘n slegte lui slaaf! As jy dan so goed 
geweet het dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en iets in die hande probeer  
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kry waar ek niks uitgegee het nie, moes jy my geld in die bank gesit het. Dan 
sou ek, noudat ek teruggekom het, ten minste die geld saam rente kon kry. 

Hy bevel toe die ander: Vat die geldstuk by hom en gee dit vir daardie een wat 
nou tien geldstukke het.  Want as iemand iets het, sal hy meer kry sodat hy 
genoeg sal hê, maar as hy niks het nie, sal selfs die bietjie wat hy het van hom 
weggeneem word. Gooi daai nutelose slaaf uit in die donker daarbuite. Daar 
sal die mense huil en op hulle tande kners van spyt. 

Ons Meester wil hê ons moet met sy talente wat hy in elkeen van ons geplaas 
het woeker vir Hom werk end it vermeerder waarmee hHy ons toevertrou en 
Hy gaan rekenskap eis by elkeen van ons end an ons beloon. 

Kan jy dink aan ‘n Ficksburg waar almal saam in eenheid en harmonie werk 
almal met een doel, waar die gemeenskap almal binne die koninkryk van God 
oppereer met die kerk soos ons dit nou ken as die opleidings arm en die 
besigheidwêreld as die finasieële arm en so elke aspek van die lewe deel is van 
die koninkryk van God en ons doen dit wat ons Vader van ons verwag. Ons 
gebruik ons talente in die liggam van ons Vader om sy koninkryk sigbaar te 
maak en die aarde oor te neem vir Hom.  

Dit word beskryf in Efs 4:4-6. Ons word geleer dat daar vir ons almal net EEN 
liggaam van Christus is – EEN KERK (nie 14 in een dorp nie) waar van ons almal 
deel uitmaak en daar is ook net EEN Heilge Gees. God het ons almal geroep 
sodat daar vir ons net EEN vooruitsig(DOEL) vir ons voorlê. Ons aanbid 
dieselfde Here, en daar is net EEN geloof en EEN doop. Daar is net EEN God en 
Hy is ons almal se God. Ons moet erken dat God se Hy bly in sy kerk, sy liggaam 
en Hy is die hoof van sy kerk. So hy kan nie in ‘n gebou bly nie so dit is nie die 
kerk nie, dit is die plek waar ons as kerk saam sing, Hom loof en prys en geleer 
word. Maar sy kerk is besig in sy koninkryk elke dag met die taak aan ons 
opgelê. 

Dit uitgeleef sal God se koninkryk sigbaar maak en Sy wil laat geskied soos in 
die hemel net so ook hier in Ficksburg. Daar sal dan volgens Jes 58 geleef word, 
waar ons almal vir mekaar werk met die fokus “wat kan ek vir my medemens 
doen om hom te help” en dan so werk te skep waar almal ‘n werk het en ons  
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almal se geld word gebruik vir dit waarvoor Hy ons geroep het. Siekes te 
versorg, arm mense te help om ‘n werk te hê en vir sy eie familie te sorg en 
dan die daklose ‘n huis te gee en die wedewee en wees kinders huisvesting te 
verskaf. “‘n Ficksburg waar daar nie korruptheid en gierigheid bestaan nie, 
slegs omdat ons vir mekaar begin liefde wys”.  

Die Woord leer ons in Jes 45 dat hy ons roep om vir Hom te werk net vir Sy eer, 
Sy trots en glorie. Vers 6: Want Ek wil hê dat al die mense, van die eenkant van 
die aarde tot by die anderkant, moet weet daar is geen ander God behalwe Ek 
nie.  Hy gee dan in vers 2-3 ‘n belofte dat Hy vir ons die skatte sal gee wat 
toegesluit is en Hy sal die koperpoorte oopbreek en vir ons die skatte gee om 
sy koninkryk te bou soos Hy dit beplan het. Jy mag dalk dink ek droom, maar ek 
kan jou vandag waarborg dat ek nie droom nie, dit is wat God nou hier by ons 
gaan doen net omdat Hy kan.   

 God wil nie net vir jou ‘n morele God wees nie, morele waardes sal volg uit ‘n 
uitverkoopte verhouding tussen jou en God. Jy sal Hom nie wil teleurstel en Sy 
hart seermaak as jy ‘n verhouding met Hom het nie. Omdat jy jou vrou lief het 
sal jy nie met ander vrouens rond voeter nie. ‘n Intieme verhouding met jou 
enigste vrou sal al die ander morele waardes vir jou bepaal en uitsorteer.  God 
vergelyk baie ons verhouding met Hom met ‘n huwelik.   

Hy wil jou gebruik in sy koninkryk hier op aarde om sy heerskappy en wil te laat 
geskied. Morele waardes sal vanself uit jou verhouding met Hom te voorskyn 
kom want dit is hoe Hy is. Kerk en opleiding in ‘n gemeente is baie belangrik 
maar is nie die enigste opdrag gewees nie. Dit het te doen met, om by die kerk 
van Jesus geleer te word en dan dit te gaan toepas soos Hy dit van ons verwag 
hier op aarde soos dit in die hemel geskied. Efs 4:12 Om deur die kerk toegerus 
te word vir die dienswerk wat Hy van ons verwag, naamlik om sy koninkryk en 
wil hier op aarde uit te leef soos dit in die hemel geskied. 

As ek dit dan moet verklaar:  Jesus se koninkryk moes deur Adam en Eva 
in die tuin gehoorsaam en geleef word soos hulle Vader in die hemel dit 
van hulle verwag het. Hy het hulle self kom leer en saam hulle in die aand 
windjie kom stap om te hoor waarmee sukkel hulle en te hoor wat 
vertsaan hulle nie van die baie direkte opdrag wat hulle van Hom  
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ontvang het, en hulle te leer en toe te rus vir hulle diens werk. Met die 
wete dat Hy hulle ‘n volmaakte wese gemaak het, net soos Hy is, met ‘n 
sterk wil en die vermoë om keuses te maak. 

Adam en Eva het die verantwoordelikheid gekry om in die tuin God se 
koninkryk en Sy wil daar in Eden op die aarde, plante en diere uit te leef. God 
het hulle vryheid gegee om te leef met slegs ‘n paar beperkings, wat sekerlik in 
vandag se terme onbenullig is, maar God het geweet die mensdom gaan dit 
nodig hê om Hom te gehoorsaam en Hy moes dit toets.  

Ja God toets ons – Heb 11:17 Toe God wou kyk of Abraham werklik op Hom 
vertrou, het Hy gesê Abraham moet sy seun Isak offer. Abraham was gewillig 
om dit te doen omdat hy geglo het. God het vir hom belowe dat hy ‘n nageslag 
sou hê, en tog was hy gewillig om die enigste kind wat hy gehad het vir God te 
offer. God het juis belowe: Dit is die kinders van Isak wat jou nageslag genoem 
sal word. Abraham het geglo al sou hy vir Isak doodmaak, kan God hom weer 
uit die dood lewendig maak.’n Mens kan sê dat Abraham wel vir Isak geoffer 
het, maar dat hy weer sy seun uit die dood teruggekry het.  Dit is die rede 
waarom God sê – Abraham is ‘n man na aan My hart, sy onwrikbare geloof op 
God se belofte. “n Droogte of teenstand van iemand het hom nie visie laat 
verloor nie, al wat getel het is die belofte.” 

Wel Adam en Eva het gekies om ongehoorsaam te wees en daarom het ons 
vandag die omstandighede wat ons nou ken. 

God het die aarde gemaak met alles daarop, vir die mens om te geniet. Hy het 
dit moontlik gemaak, deur die kruisdood van Jesus Christus en Sy opstanding 
uit die dood, vir my en jou om die omstandighede waarin Adam en Eva ons 
geplaas het te herstel en om in vryheid te leef met die wete dat ons saak by 
God herstel is en ons nou vergewe is van al ons sondes. (John 3:16). Want so 
lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  

So, God het reeds weer vir ons dit moontlik gemaak deur sy Gees om in die 
regte verhouding met Hom te kom en dan Sy wil uit te leef. 
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Rom 10: 10 sê as jy met jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus gesterf 
het en opgestaan het, Hy jou vergewe het en vry spreek en jy dan in die regte 
verhouding met God staan. 

TOEPASSING VAN “LAAT U KONINKRYK KOM, LAAT U WIL GESKIED, SOOS IN DIE 
HEMEL NET SO OOK HIER OP DIE AARDE.”   

Dit is die gedeelte wat ek glo ons die meeste tyd moet aan spandeer!! 

Die OPDRAG.  

Mat 6:9-10 Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word; Laat U 
koninkryk kom; laat U wil geskied , soos in die hemel net so ook op aarde. 

Jesus leer ons as ons bid moet dit so gedoen word; Laat U Koninkryk kom, laat 
U Wil geskied hier op aarde net soos dit in die hemel geskied. Dan moet ek en 
jy tot stilstand kom om te besef dit het met ons te doen, en ons vra die Vader 
om sy wil te laat geskied. Ons moet weet hoe werk God se koninkryk in die 
hemel en wat is God se wil, want ons moet dit nou hier op aarde kom uitleef 
en toepas.  

Koninkryk het ons deeglik bespreek. Kom ons kyk na “WIL” 

Wil -  As ons van iemand se wil praat, verklaar ons dat die persoon se gedagte 
of wens geopenbaar moet word en dan stiptelik gehoorsaam moet word. Niks 
kan verander of by gevoeg word nie, anders is dit nie meer die persoon se wil 
nie. As die persoon in ‘n gesagsposisie is dan het die onderdane nie die reg om 
die wil van so ‘n persoon te bevraagteken of te verander soos hulle wil nie. 
Verder moet die mense eers presies gaan uitvind wat die persoon se spesifike 
wil is, anders kan dit nie stiptelik nagevolg en uitgevoer word nie. 

Dit is die twee terme wat uitstaan in die eerste vers in die gebed van Jesus wat 
ons moet verstaan en gaan leef. Dan is daar die vergelyking van “soos in die 
hemel”. Ons kan nie ons eie afleiding maak van hoe die koninkryk van God lyk 
nie, ook nie wonder oor Sy wil nie. God het vir ons die a. Heilige Gees gegee, 
wat in elke kind van God  
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leef, geskenk van die Vader met wedergeboorte, om ons te leer, te lei en te 
herhinder en dan het Hy vir ons die b. Woord van God gegee in die vorm van 
die Bybel. Ons het geen verskoning nie, behalwe om te sê ek het dalk nie nie 
tyd geneem om dit te ondersoek nie. 

a.Heilige Gees. As ons dan by die Heilige Gees kan begin wat die Gees van God 
self is volgens - 1 Kor 2: 10-16; Maar ons weet nou daarvan omdat GOD sy 
GEES gestuur het om ons daarvan te vertel. Die Heilige Gees ken alle dinge 
deur en deur, selfs die diepste gedagtes van GOD.  Wie kan ooit weet wat 
werklik in ‘n ander mens omgaan? Dit is net hyself wat dit weet. Daar is ook 
niemand wat kan weet wat in GOD omgaan nie – dit is net die GEES van GOD 
wat dit weet. En nou het GOD vir ons juis sy GEES gegee nie een of ander gees 
uit die wêreld nie – en die GEES vertel ons hoe goed GOD vir ons is en wat HY 
alles vir ons gee. Dit is van hierdie dinge wat ons praat, en dan gebruik ons nie 
die taal van menslike wysheid nie maar ons praat soos die HEILIGE GEES ons 
geleer het. So verklaar ons dan geestelike dinge met die hulp van die HEILIGE 
GEES.  ‘n Mens wat nie ‘n Christen is nie, kan nie aanvaar wat die GEES van God 
vir ons leer nie. Vir so iemand klink dit na bog en hy kan dit nie verstaan nie, 
want dit is net die HEILIGE GEES wat dit vir ‘n mens kan duidelik maak.  Maar 
iemand wat die GEES van GOD het, kan oor alle dinge ‘n opine vorm al kan 
ander mense hom nie verstaan nie. Hoe sou hulle Hom ook verstaan.? Wie 
weet wat die Here dink en wie kan Hom raad gee?  Maar ons het die Gees van 
Christus.  

God se Gees is vir my en jou gegee om te weet wat Hy van ons verwag.  

b.Woord van God.  2 Tim 3:16 Die hele Skrif kom van God af en dit help ons om 
te weet wat die waarheid is en wys ons hoe om ‘n verkeerde leer teë te gaan. 
Die Skrif wys ons ook as daar iets in ons lewe verkeerd is en leer ons om so te 
lewe soos God wil hê. Op die manier kan ‘n mens wat aan God behoort, 
bekwaam en voorbereid wees om vir die Here te werk. NB! NB! 

Kol 3:16 Maak plek in julle harte waar die Woord van Christus met al sy rykdom 
kan woon. Help mekaar om die dinge te verstaan en gee mekaar die 
verstandigste raad wat daar is.    Ons moet mekaar help!! 
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Mat 13:23 Die saad wat in die goeie grond geval het, is soos iemand wat die 
boodskap hoor en hom verstaan.   Hosea 4:6 My volk gaan te gronde weens ‘n 
gebrek aan kennis. Ons moet ondersoek instel oor God se Koninkryk en Wil, en 
dit uitvoer want dit is ‘n opdrag. 

Tussen die Heilige Gees, die Woord van God, en al sy kinders in eenheid, sal 
ons en kan ons voorbereid wees om Sy koninkryk te vestig en Sy wil uit te leef 
hier op aarde soos in die hemel, en dan ‘n strategie te bepaal om dit toe te pas. 
Koning Salomo was ‘n wyse man en het in Spr 24:6 geskryf dat ‘n mens kan tog 
mos net ‘n oorlog wen as daar ‘n behoorlike aanvalsplan uitgewerk is, en dit is 
weer net moontlik as daar baie raadgewers is.  

Ons is volgens Efs 6:12 in ‘n oorlog betroke. Vers 12 Daar is ‘n oorlog aan die 
gang en ons veg daarin. Maar die vyand met wie ons te doen het, is nie ‘n 
mens nie. Ons veg teen onsigbare engele van die Satan en teen sy magte wat 
in hierdie donker tyd waarin ons lewe die wêreld oorheers. Hulle is bose 
geeste wat van buite die aarde af kom. 13. Gebruik dan al die wapens wat God 
ons gegee het sodat julle julle kan verdedig as julle aangeval word, en as die 
geveg verby is, sal julle nog onoorwone wees.   So moet julle julle voorberei: 
die lyfband wat julle moet vasgespe, is die waarheid en die harnas wat die bors 
beskerm, is God se verklaring dat Hy ons skuld weggeneem het.  Die skoene 
wat julle moet aantrek, is die gewilligheid om ander te vertel van die Goeie 
Nuus oor Jesus Christus vir ons kan bring. Die belangrikste van alles is die 
vertroue op God want dit is die skild waarmee julle al die brandende pyle kan 
keer wat die satan op julle skiet. Die helm wat julle kop kan beskerm, is die 
redding, en die swaard wat die Heilige Gees julle gee, is die Woord van God. 
Julle moet altyd en onder alle omstandighede bid, onder die leiding van die 
Heilige Gees. Moenie verslap nie maar bly altyd gereed. Die antwoord kom uit 
die skrif vir my en jou om indiens van God te staan nl: Heilig Gees en God se 
Woord. 

Die mens is dus op hierdie aarde geplaas met ‘n baie direkte opdrag en 
voorwaardes met sekere vergelykings om seker te maak dat ons die opdrag 
stiptelik en presies so moet toepas en dit te kan verstaan. 
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Net om dit weer vas te maak - leer die Woord ons in Mat 6:33 dat ons 
altyd eers die Koninkryk van God moet soek en sy geregtigheid en die 
res sal vir ons bygevoeg word. Werk ons nie dalk vir al die ander goed 
wat Hy vir ons wil gee en hoop Hy sal sy Woord verander om dan vir ons 
Sy koninkryk en geregtigheid te gee?? 

Soek is ‘n werk woord. Ons sal ‘n effert, intense poging moet aanwend, tyd 
moet spandeer en soek om te verstaan wat God van elkeen van ons verwag, 
hoe ons dit dan moet gaan toepas hier op aarde.  

Heb 4:12 Want as God vir ons iets sê, het dit lewe en krag. Sy Woord is 
skerper as ‘n vlymskerp sward, wat tot in murg en been sny, want dit dring in 
die siel en gees van ‘n mens in en wys hoe sy diepste begeertes en gedagtes 
lyk. Die Woord van God sal elkeen van ons wys dat in onsself en in ons 
menslike geaardheid dit onmoontlik is om Sy koninkryk en wil hier op aarde te 
vestig. 

God se Gees sal elkeen van ons ten volle moet beheer om die groot opdrag uit 
te kan leef. Paulus gee vir ons raad oor hoe ons moet leef, om bruikbaar te kan 
wees in God se Koninkryk in Gal 5:16-18 My raad aan julle is dit: laat die 
Heilige Gees toe om alles te beheer wat julle doen. DAN sal julle nooit toegee 
aan die sondige drange van julle menslike geaardheid nie. Want wat ons 
menslike geaardheid wil doen, is teenoorgestelde van wat die Gees wil hê, en 
die doel van die Gees is heeltemal teenstrydig met die doel van die sondige 
menslike geaardheid. Hierdie twee magte werk mekaar teë, en daarom is dit 
nie eenvoudige saak van doen wat jy wil nie. 

Soos ons geleer het, is die duiwel in beheer van die koninkryke van die wêreld 
en God in beheer van die koninkryk van die hemele en nou verwag God van 
ons om sy koninkryk hier te vestig. Dit is Sy wil en gedagte van die begin af 
gewees en daarom het Hy ons as Sy ambassadeurs op aarde kom vestig. 

Daar is egter nog aspekte wat ons moet verstaan en bevestig wat ‘n belangrike 
rol speel in die vestiging van God se Koninkryk. 

Leef reeds saam Christus in ere plek in Hemel! 
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John 5.24; Jy wat na Christus luister en in Hom glo sal nie skuldig bevind word 
nie maar het reeds oor gegaan in die ewige lewe.  Efs 2:6 Ons is aan Christus 
verbind en so is ons saam Christus uit die dood, lewendig gemaak en is saam 
Hom in ereplek in die Hemel.  

Jesus wil hê ons moet verstaan dat Hy ons uit hierdie sondige wêreld gehaal 
het, ons leef nou saam met Hom, is nie meer skuldig nie, Hy het ons vergewe 
en die verhouding is herstel in totaliteit, soos Hy dit oorspronklik beplan het. Ja 
ons is nou nog hier op aarde maar die verhouding is herstel en daar is vrede 
tussen jou en God. Efs 1:4 Hy het ons in Hom uitverkies voor die grondlegging 
van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees. God 
sien jou nou sonder gebrek in ere herstel voor hom. 

Die beginsels van die wêreld is nie meer van toepassing op jou, kind van God, 
Kol 2:20 Julle het saam Christus gesterf sodat die beginsels van hierdie 
wêreld nie op julle van toepassing is nie. Hoe kan julle julle dan nou nog steur 
aan voorskrifte asof julle nog van die wêreld afhanklik is. God het die 
verhouding tussen ons en Hom so volmaak herstel dat Hy ons nou leer dat niks 
van die voorskrifte van die wêreld nog ‘n invloed op ons moet hê nie.  

‘n Byl kan nie in water dryf nie, dit sal sink as gevolg van swaartekrag, maar by 
God in sy sisteem, laat hy ‘n persoon ‘n stok in die water gooi en die byl dryf. 
“God se Koninkryk” by hom is niks onmoontlik nie (Fil 4:13). Die wyn raak op, 
Jesus sê hulle moet die kanne vol water maak en dit word wyn (John 2: 9-11).  
Jesus is saam met sy dissipels en daar is 12 000 mense wat honger is. Sy 
dissipels wil dorp toe gaan om kos te gaan koop (die mens) en besef dat dit 
eintlik onmoontlik is. Jesus vra wie het iets om te eet. Jong seun het twee visse 
en vyf broodjies. ‘n Baie belangrike beginsel van Jesus, “wie het iets”, nie 
hoeveel het jy nie, die wêreld wil altyd weet hoeveel het jy. Die seuntjie kon 
een vissie en ‘n broodjie vir homself gehou het of gou weggesteek het en die 
res vir Jesus gegee het of dalk heeltemal stilgebly het en net vir homself gesorg 
het(baie natuurlik vir ons om so te redeneer, ek het vir my gesorg). Maar hy 
gee alles vir sy Meester en dit bring die oorvloed aan kos vir hom en sy 
medemens. Dit is as ons in God vertrou en weet wat is Sy plan.  Hy bid en die 
kos is genoeg vir al 12 000 mense en daar bly nog genoeg oor, die seun het toe  
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ook genoeg om te eet. God wil jou nie gebrek laat ly nie, Hy wil net jou 
vertroue toets!!!  (Mat 14:13-21).  

Moses staan in opdrag van ons Lewende God voor die Rooi see en weet hy as 
persoon het moeilikheid met die volk wat mirmereer en die Egiptenare wat 
oppad is. Hy weet dat hy homself nie gestuur het nie, en kyk op en vra sy God – 
wat nou - Sit jou staf in die water en die res weet ons.  Dit wat vir jou 
onmoontlik is, is nie vir God onmoontlik nie. Die opdrag mag dalk nie sin maak 
nie (sit jou staf in die water???), maar stiptelike gehoorsaamheid word verwag 
om die uitwerking te kry wat God jou wil gee. Dit gaan oor Hom en sy glorie en 
nie jou vermoëns en eer nie. Ek is tot alles instaat deur Christus wat my die 
krag gee. Nie my vermoëns of my krag of kennis nie, maar ons Lewende God se 
vermoë en krag deur ons. Ons dien werklik die God met die vermoë om met ‘n 
woord die glansende son te skep. 

Soek eers God se koninkryk en al die ander goed sal by gevoeg word is 
hier sigbaar en prakties sigbaar.  

 Efs 2:10 Sy doel met hierdie nuwe lewe is dat ons sal lewe soos Hy dit wil hê, 
dat ons die dinge sal doen wat Hy vooraf vir ons beplan het. Wat is dit wat hy 
vir ons beplan het, hoe lyk dit, hoe moet ons optree en reageer. Ons gaan dit 
dan nou verder ondersoek en bestudeer, anders kan ons dalk die doel mis 
waarvoor Jesus gesterf het. 

Efs 2:1-2  Besef julle wat God vir julle gedoen het? Ons wat ongehoorsaam was 
aan God, was geestelik dood. Die sonde wat deel is van hierdie wêreld het julle 
lewenspatroon geword. Julle het julle laat lei deur die Satan die leier van al die 
onsigbare slegte geeste. Dit is hy wat in almal werk wat nie gehoorsaam is aan 
God. Hier wil die Heilige Gees hê dat ons die onderskeid moet verstaan tussen 
Gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid.   

GEHOORSAAMHEID Gehoorsaamheid is uiters belangrik, sonder stiptelike 
gehoorsaamheid sal ons nie hier op aarde kan leef soos God dit wou hê nie. 
Ons moet nou eers die fokus skyf na Jesus se opdrag om aarde toe te kom.  
Lukas 4:43 Jesus sê: Ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die 
koninkryk van God bring, want daarvoor is Ek gestuur. Jesus maak sy doel  
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bekend wat Hy van sy Vader in die Hemel ontvang het. Om die koninkryk van 
God aan die gang te kry en seker te maak dat ten minste 12 mense dit verstaan 
en begin leef. Jesus was volmaak en stiptelik gehoorsaam aan sy Vader want 
Hy sê in Joh 14:31 - Ek sal doen net wat die Vader My bevel het sodat die 
wêreld kan weet dat Ek my Vader liefhet.  John 4:34 God het my gestuur en as 
Ek doen wat Hy wil hê, en sy werk klaarmaak, is dit vir My soos kos wat My 
krag gee.  

Ps 40:7 U wil nie offers en geskenke hê nie, u vra nie brandoffers en sonde-
offers nie, maar U het my ore gegee wat kan hoor sodat ek aan U gehoorsaam 
kan wees. Daarom sê ek: “Ek is gewillig. Ek wil graag doen wat U wil hê my 
God, want die dinge wat U my leer, bly in my hart.  God verwag 
gehoorsaamheid van ons bo enigiets anders, nie eers offers (Jou geld of goed) 
tel by Hom soveel as gehoorsaamheid nie.  Maar ek moet gewillig wees om 
Hom te gehoorsaam, die keuse lê by my.  

Die rede waarom ons gehoorsaamheid so breedvoerig bespreek, is omdat die 
koninkryk van God sal net gevestig word hier op aarde as ons stiptelik 
gehoorsaam is en God volkome gehoorsaam en vertrou. 

1 Sam 15:22 Beteken brandoffers en ander offers vir die Here net soveel as 
gehoorsaamheid?  Nee, om aan die Here gehoorsaam te wees, is vir Hom meer 
werd as die beste offerhande, en om te luister wat Hy sê, tel meer by God as 
die vet van offers. 

Baie belangrik - ‘n Toets om te kyk of ons God lief het, kry ons in 1 John 2:3-6 
Hoe kan ‘n mens weet dat hy God werklik ken? As ‘n mens doen wat Hy wil hê, wys 
dit dat jy Hom ken. Want as ‘n mens sê hy ken God, maar hy doen nie wat God wil 
hê nie, is dit ‘n leun. Dit is net as ‘n mens bly by wat God gesê het dat jy Hom werklik 
geheel en al liefhet, en dit is dan ook vir ons die bewys dat ons in die regte verhouding 
tot Hom lewe. ‘n Mens wat, sê dat hy aan God behoort, moet leef SOOS 
Jesus Christus geleef het.   Wat ‘n skrif – Ons Vader dink aan alles!!! 

Ek en jy moet net doen wat God vir ons sê en in die woord leer en dit sal ‘n 
bewys wees dat ons Hom werklik lief het. Mat 5:17-20 Julle moet nie dink Ek 
het gekom om opsy te skuif dit wat daar in die Skrif staan nie. Ek het gekom 
om die dinge wat in die Skrif staan te laat uitkom  
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en dit klaar te maak, nie om dit tot niet te maak nie. Luister nou wat Ek vir julle 
sê: So lank as die hemel en die aarde bestaan, sal daar nie een lettertjie van 
alles wat daar in hierdie wet geskryf is, weg geneem word nie, totdat dit alles 
gebeur het. As iemand dan een van hierdie bevele van God, hoe klein dit ook al 
mag wees, nie wil gehoorsaam nie, en hy leer ander mense om dit ook te doen, 
sal hy in God se koninkryk die minste eer ontvang. Maar as iemand sy bevele 
gehoorsaam en ander ook leer om dit te doen, sal hy in God se koninkryk geëer 
word. Maar ek waarsku julle:  as julle nie meer gehoorsaam is aan God se 
vereistes as die Fariseërs en Skrifgeleerdes is nie, sal jule nooit in die Koninkryk 
van God kan kom nie. Hier word nie van hemel gepraat nie maar van God se 
koninkryk hier op aarde nou terwyl ons hier leef.  

God gee ons die heeltyd ‘n barometer waar teen ons vergelyk kan word – 
Gehoorsaamheid meer as die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Hulle het wel gedink 
hulle is op die regte plek en gehoorsaam, maar volgens Jesus was hulle nie. 
Pasop dat ek en jy nie dink ons is reg voor God en in werklikheid is ons nie 
waar ons nou in 2018 moet wees nie. Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My 
sê: Here, Here het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels 
uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Dan sal Ek vir hulle reguit sê: 
“Ek het nooit met julle iets te doen gehad nie. Gee pad van My af, want julle 
was nooit aan God gehoorsaam nie!” 

Weet jy of leef jy net voort?  Kom ons soek saam na die perfekte wil van God 
en gehoorsaam dit, soos Jesus dit uit geleef het. 

Noudat ons die begrippe hier bo bespreek en uit die bybel verklaar het kan ons 
oorgaan na die praktiese toepassing van ons opdrag: NL. Laat U Koninkryk 
kom, laat U wil geskied hier op aarde net soos in die Hemel. 

Ons leef in ‘n moderne era, met tegnologie, komputers, selfone, voertuie, 
vliegtuie en alles wat ons vandag ken. Dit opsigself maak dit baie moeilik om te 
onderskei tussen wat God van ons verwag en wil hê ons moet uitvoer. Ons lees 
die bybel in die verlede en in omstandighede waar daar geen tegnologie en 
vordering was nie. 

 



36. 

Die Woord leer ons dat, as Hy die redder terug kom sal dit gaan soos in die dae 
van Noag. Mat 24:37 As Ek die redder, weer kom, sal dit weer gaan soos vroëer 
in Noag se tyd. Voordat die groot vloedwaters gekom het, het mense geëet en 
gedrink en getrou, en die lewe het soos gewoonlik voortgegaan totdat Noag 
die dag in die ark ingegaan het. Die mense het eers besef wat aan die gang is 
toe die vloedwater kom en hulle almal wegspoel. As Ek weer kom, sal dit ook 
so gaan. 

Waar twee mans die lande werk, sal die een weggeneem word en die ander 
een agterbly. Waar twee vroue besig is om saam meel te maal, sal die een 
weggeneem word en die ander een sal agterbly. Daarom moet julle gereed 
wees, want julle weet nie watter dag julle Here terugkom nie. As ‘n man vooraf 
kon weet presies hoe laat in die nag ‘n inbreker na sy huis toe kom, sou hy 
wakker bly en nie by sy huis laat inbreek nie. Daarom moet julle altyd 
voorbereid wees, want Ek kom terug wanneer julle dit nie verwag nie. 

Wie van julle sal wees soos die slaaf wat getrou en verstandig was? Die eienaar 
het hom aangestel oor die ander slawe om hulle gereeld kos te gee. Hy kan bly 
wees as die eienaar terugkom en vind dat dit presies is wat hy gedoen het.  
Hoor nou wat Ek vir jou sê: die eienaar sal daardie slaaf verantwoordelikheid 
gee oor alles wat hy besit. Maar as dit ‘n onbetroubare slaaf is, sal hy dink dit Is 
nog lank voor die eienaar terugkom. As hy dan die ander slawe begin slaan en 
saam met die drinkers begin eet en drink, sal sy eienaar terugkom op ‘n dag 
wat hy dit nie verwag het nie en sonder dat hy vooraf daaraan gedink het. Sy 
eienaar sal hom laat doodmaak op dieselfde manier as iemand wat bedrog 
gepleeg het. Daar sal hy op sy tande kners van spyt. EINA!! 

Ek wil die gedeelte gebruik om die praktiese uitvoering van ons “slawe” se 
opdrag tentoon te stel. God gee ons die geleentheid om die Bybel te lees en 
Noag se lewe te bestudeer en dan ons eie “ark” te bou, presies soos Hy dit wil 
hê. Ons sal ook presies weet wat om te doen en wanneer om in die ark in te 
gaan. God se eie Gees sal ons lei en leer. Ons het die verantwoordelikheid om 
ons generasie te dien met liefde en wysheid en die voorbereidings te doen wat 
baie ander mense ook sal red. Twee sal op die lande werk, twee maal en net 
een sal dit maak.  



37. 

In Mat 25 gee Jesus vir ons die gelykenis van die tien maagde: Vyf sal luister en 
voorbereid wees vir die koms van hulle Meester en vyf sal onverwags betrap 
word. Die dag as die Meester gekom het en ek of jy was nie voorbereid nie sal 
die deure toe wees soos die ark se deure en jy sal op jou tande kners van spyt 
en die wete dat jy ‘n geleentheid gehad het om gehoorsaam te wees en dit nie 
gebruik nie. 

Ek en jy weet in ons menslike geaardheid is daar geen kans om dit te doen nie, 
so die Heilige Gees is ons enigste hoop.  

Jesus kondig sy plan om sy koninkryk te vestig en sy wil sigbaar te maak 
aan:  Luk 9:27 Dit is waar wat Ek vir julle sê: party van julle wat hier staan, sal 

nog voor julle sterf sien hoe God se koninkryk sal begin.  Jesus praat hier met sy 
dissipels en sê vir hulle, hulle gaan God se koninkryk sien as dit op aarde 
gevestig word en sigbaar gemaak word.  Onthou dit was Jesus se doel wat hy 
verklaar in Luk 4:43 Jesus loop op aarde rond en vertel vir mense wat sy plan is 
en doen die voorbereiding vir die groot gebeurtenis. 

Die dissipels is almal saam op ‘n bepaalde tyd na Jesus gekruisig is en is 
verward en soek na antwoorde.  Hulle het geweet hulle antwoord lê in gebed 
en daarom kom hulle saam in die bovertrek. 

Vader God maak sy Hart en plan bekend: 

“KONINKRYK VAN GOD EN SY WIL WORD GEVESTIG OP AARDE IN SY MENSE 
SOOS IN DIE HEMEL.” Hand 2:1-5 toe die Heilige Gees oor mens vaardig word 
verander God se Gees die mens deur weergeboorte om nou sy koninkryk, 
geregtigheid en Sy Wil te sien en te leef. Ons gaan dit nou bestudeer en saam 
soek na ons Vader se spesifieke Wil. 

Hand 2:1-5 Al die gelowiges was bymekaar op die dag van die Joodse 
pinksterfees. Skielik het daar ‘n dreuning uit die lug bokant hulle gekom wat 
geklink het soos ‘n verskriklike sterk wind wat waai. Die geluid het dwarsdeur 
die gebou getrek waarin hulle gesit het. Toe sien hulle iets wat lyk soos 
vuurvlamme met die vorm van tonge, en op elkeen van hulle het so vlammetjie 
gekom. Die Heilige Gees het geheel en al van hulle almal besit geneem (die  
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enigste manier om God se plan te kan verstaan en te leef), en hulle het in 
ander tale begin praat, want die Heilige Gees het hulle die vermoë gegee om 
so te praat. 

Hier moet ons iets verstaan wat gebeur het en dit het die verskil gemaak. Die 
Gees van God het die gebou geskud en het in elke persoon kom woon en het 
hulle vermoeëns gegee wat hulle nie voorheen gehad het nie. Hulle het in 
ander tale gespreek. Die Gees gee hulle die vermoë. Dit is nie iets wat jy kan 
aanleer of oefen en dit dan reg kry nie, God se Gees gee jou die vermoë. 
Verder sien ons dat dit die eerste keer is dat dit gebeur en dat die Heilige Gees 
die mense op daai oomblik totaal en al beheer het. 

In Hand 2:14 – 21 verduidelik Petrus vir die mense wat hier gebeur het. Hy sê 
vir die mense julle dink die mense is dronk, so dit was iets wat hulle nie geken 
het nie en het baie verdag gelyk. Hy verduidelik toe dat dit al lankal 
geprofeteer is in Joël se tyd: 17. God praat oor wat Hy in die laaste dae gaan 
doen. Hy sê “Ek sal my Gees ten volle gee aan elkeen. Die seuns en dogters 
onder julle sal my boodskap aan mense oorbring. Ek sal met die jongmense 
praat deur visioene wat Ek hulle sal laat sien, en met die ouer mense sal Ek 
praat deur die drome wat Ek hulle sal laat droom. In hierdie dae sal Ek my Gees 

ten volle gee aan elke man en vrou wat vir my werk en hulle sal my 

boodskap aan mense oorbring. Ek sal wonderwerke bo in die lug laat gebeur 
en buitengewone tekens onder op die aarde. 

 ‘n Baie belangrike gedeelte uit bogenoemde is dat God sy Gees ten volle sal 
gee aan die mense wat vir Hom werk. Nie vir almal nie, jy moet vir hom werk. 
Wanneer werk ek vir Hom en hoe werk ek vir Hom  Baie belangrik om dit met 
jou Vader uit te sorteer want dan het jy die belofte dat Hy sy Gees oor jou sal 
uitstort. 

Hand 2:41 Die mense wat sy boodskap aangeneem het (nie die wat dit net 
gehoor het nie, maar aangeneem het – deel van homself gemaak het) is 
gedoop sodat daar op daardie een dag drie duisend by die gemeente bygekom 
het. Hulle het veral gekonsentreer op die dinge wat die Apostels hulle geleer 
het en die manier waarop hulle mekaar kon help, die maaltye waar hulle saam  
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geëet het en die tye wat hulle saam gebid het. God het die Apostels in staat 
gestel om baie wonderwerke en buitegewone tekens te doen sodat al die 
mense groot ontsag vir hulle gekry het. Almal wat gelowig geword het, het in 
aanraking met mekaar gebly, en wat hulle gehad het onder mekaar gedeel 
(twee vissies en vyf broodjies).  Hulle het alles gesamentlik besit en het hulle 
besittings verkoop en die geld onder al die ander verdeel het soos elkeen nodig 
gehad het. Hulle het gereeld elke dag in die tempel bymekaargekom en in 
eenvoud maar met blydskap in hulle huise saam geëet terwyl hulle God prys. 
Die hele volk het ‘n goeie opinie van hulle gehad. Elke dag het die Here nog 
mense wat gered is by hulle gevoeg. 

Die gevolg is dat Petrus en Johannes loop by die tempel poort verby en daar is 
‘n man wat van sy geboorte af verlam is, hy vra hulle vir geld(ons dink mos dat 
ons net geld nodig het) maar Petrus en Johannes sê: “silwer en goud het ons 
nie, maar dit wat ons het sal ons vir jou gee en dit sal jou lewe gee”, Petrus vat 
toe sy regterhand en trek hom op totdat hy STAAN (geloof in aksie.)  Sy voete 
het sterk geword en hy het gespring en gejubbel. Nou kyk die mense na hulle 
in vers 12 en dink hulle is besonders, maar die manne het geweet dit het niks 
met hulle te doen nie en antwoord “En waarom kyk julle so na ons asof dit ons 
is wat hierdie man laat loop het deur ons eie krag of deur ons toewyding aan 
God. Dit is die God van ons voorouers Abraham en Isak en Jakob wat dit 
gedoen het, en hier deur het Hy Goddilike eer aan sy Kneg Jesus gegee.”  

Ewe skielik het gewone mense die geloof om te glo dat God deur hulle 
wonderwerke kan laat gebeur. Hulle weet dit is nie hulle nie maar God. Hulle is 
bereid om na ‘n man te stap, sy hand te vat en op te trek en God genees die 
verlamde man omdat ander mense( Perus en Johannes) geweet het God sal dit 
laat gebeur.  Alle eer aan God niks vir hulleself. 

In Hand 4:27-36 Bid die gelowiges saam omdat hulle nou vervolg word vir hulle 
geloof en vra “Dit is presies wat gebeur het Herodus en Pontius Pilatus het in 
hierdie stad saamgemaak met die Israeliete en mense van ander nasies om op 
te tree teen die heilige Kneg Jesus wat deur U aangestel is om Redder te wees. 
Wat hulle gedoen het, is soos U dit vantevore bepaal en beplan het, omdat U al 
die mag het.  Here, ons bid nou dat U sal sien hoe hulle ons gedreig het. Gee vir  
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ons wat U dien die vrymoedigheid om U boodskap vir mense te bring sonder 
om bang te wees. Sit U hand op mense om hulle gesond te maak en gee dat 
wonderwerke en buitegewone tekens sal gebeur deur die naam van U heilige 
Kneg Jesus. Nadat hulle gebid het, het die gebou waarin hulle bymekaar was, 
geskud. Die Heilige Gees het geheel en al van hulle almal besit geneem, en 
hulle het die boodskap van God met vrymoedigheid gebring.  

Vers 32. Die hele groep mense wat gelowig geword het, was met hart en siel 
eensgesind. Nie een van hulle het sy besittings net vir homself gebruik nie, 
maar hulle het alles met die ander gedeel. (Twee vissies en vyf broodjies)  Die 
Apostels het met krag vir die mense bevestig dat hulle self gesien het dat Jesus 
weer lewendig geword het, en God het hulle almal groot seen(nie bates nie) 
gegee. Daar was nie een van hulle wat gebrek gely het nie, want die van hulle 
wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die geld waarvoor dit verkoop 
is vir die Apostels kom gee. Aan elkeen is dan uitgedeel soveel as wat hy nodig 
gehad het. So was daar byvoorbeeld Josef, ‘n Jood uit die Levistam wat op 
Siprus gebore is. Die apostels het hom die bynaam Barnabas gegee. – dit 
beteken “iemand wat ander kan bemoedig” Die grond wat hy besit het, het hy 
verkoop en die geld vir die apostel gegee. 

As ons die gedeelte lees en ons gees beskikbaar stel vir die Heilige Gees om ons 
te laat verstaan wat het hier gebeur glo ek dat Hy dit vir ons baie duidelik sal 
maak.   

As ek mag, wil ek dit so verduidelik: Die was gewone mense met hulle 
daaglikse roetiene en gewoontes. Hulle het geleef soos ons vandag elke 
dag ons taak verig. Hulle het saam gebid en was seker nuuskierig oor wat 
die apostels hulle kon vertel wat het met Jesus gebeur en het baie vrae in 
hulle harte gehad (soos jy nou het). Die mense het saam gekom om te bid 
vir leiding en insig.  

Die volgende oomblik het die Gees van God oor hulle gekom en soos ons 
hier bo gelees het, het Hy totaal beheer geneem oor elke persoon 
teenwoordig in die gebou. Hulle was in totaliteit eensgesind en hulle het 
anders opgetree as in die verlede. Dit wat waarde gehad het in die  
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verlede het daardie waarde verloor toe die Heilige Gees oor hulle vaardig 
geword het. 

Dalk moet ek en jy eers die volgende erken nl. As ek of jy sterf dan verloor elke 
stukkie bate en fiesiese vermoë wat ons mag besit hul waarde. Ons het met 
niks in die wêreld in gekom nie en ons gaan met niks hier uit nie. 1 Tim 6:7 
Want ons het niks met ons saamgebring toe ons in die wêreld gekom het nie, 
en daar is ook nie ‘n enkele ding wat ons sal kan saam vat as ons van die 
wêreld weggaan nie.  

Mat 6:19-24 sê: Moenie vir julle hier op aarde kosbaarhede versamel nie. 
Hierdie dinge kan met tyd verweer of dalk deur inbrekers gesteel word. Maar 
julle moet vir julle rykdom versamel in die hemel, want iets wat daar is, kan nie 
verweer nie en ook nie deur ‘n inbreker gesteel word nie. ‘n Mens se hart is 
waar jou rykdom is. ‘n Mens se oë is soos ‘n lig wat oor jou hele lewe skyn. As 
jy op die regte manier na dinge kyk, sal jou lewe helder verlig wees. Maar as jy 
op ‘n verkeerde manier na dinge kyk, sal jou lewe donker wees. As die lig wat 
in jou lewe moes wees, donker geword het, in watter verskriklike donkerheid 
leef jy dan nie.  ‘n Slaaf kan nie vir twee eienaars gelyk werk nie. Hy sal vir die 
een lief wees en die ander een haat. Hy sal vir die een kans sien en die ander 
nie kan verdra nie. Julle kan nie aan die een kant vir God en die ander kant 
ook die geldgod(mamon) dien nie.!!!!   

Ons het vroër in die stuk dit duidelik gemaak wat beteken bekering en 
weergeboorte. Ons moet weederbaar word deur God se Gees om die 
koninkryk van God te kan sien. Die stuk in Matteus is baie reguit en moet ook 
so verstaan word. Moet nie vir jou kosbaarhede “Skatte” hier op aarde 
bymekaar maak nie. Dit is ‘n opdrag. Wat beten dit vir ons, mag ek nie bates of 
besighede wat geld maak bestuur nie?? 

Wat ek verstaan is dat ek en jy nie skatte moet versamel nie, iets wat 
meer waarde het as jou verhouding met God is ‘n skat, iets wat meer 
waarde het as jou verhouding met mense is ‘n skat. Mat 22:36-40 As jy 
jou besitting wat God jou toelaat om te bestuur so bestuur dat Hy 
tevrede met dit is is dit net ‘n instrument wat jy kan gebruik om jou 
Vader se koninkryk en sy Wil sigbaar te maak. Dit beteken om die  



42. 

besigheid, plaas te bestuur vir God en ‘n rentmeester vir Hom te wees. 
Jesus leer ons in vers 21 ‘n mense se hart is waar sy skatte is. Vers 22 
praat van ons oë is die antwoord. Die manier waarop ek na ‘n ding kyk, 
bepaal of dit ‘n skat is of nie. Verder leer ons dat ons defnetief nie albei 
sisteme gelyktydig kan uitleef nie, jy sal of die een of die ander moet 
kies. Dit is as jy die Bybel glo en weet dit is wat God ons wil leer.  

God gee vir ons die aarde met alles wat daarop is om te bewerk, bestuur en te 
heers. Nêrens lees ek dat ons dit moet besit nie, ons kan ook nie want dit 
behoort alles aan Hom en daar is nie ‘n “FOR SALE” bordjie iewers opgehang 
nie. Die duiwel en sy sisteem of koninkryk wat vals is wil my en jou laat glo dat 
ons die aarde, jou sogenaamde plaas of huis kan besit. Ons kan tydelik daar bly 
of die plaas bestuur vir myself -  of vir God soos Hy dit wil hê. Daar is net twee 
sisteme en ek en jy bepaal deur ons optrede in watter koninkryk ek oppereer. 

Die woord leer ons in 2 Kor 5:1-10 die volgende: Ons weet dat ons hier op 
aarde lewe soos iemand wat êrens tydelik tent opgeslaan het. As die tent weer 
afgeslaan word, dan het ons ‘n permanente huis in die hemel wat gebou is 
deur God self en nie deur mense nie. Ek en jy is net tydelik hier op aarde, kom 
ons leef so, want dit is wat God van ons verwag. 

So nou dat ons, ons opdrag, van bestuur, heers en oppas beter verstaan kan 
ons verder gaan kyk na wat gebeur het met die mense wat totaal deur die 
Heilige Gees beheer word in Handelinge 2 en 4. Die vraagstuk moet die hele 
tyd in ons gedagte wees van: 

“Laat U koninkryk kom laat U wil geskied, net soos in die hemel net so op die 
aarde” Hoe wil God hê moet ek en jy optree, Hy wys vir ons in die gedeelte dat 
hy nie waarde aan bates heg soos wat ons dit doen nie. Die gewone mense het 
alles wat hulle “besit” het met mekaar gedeel sodat niemand ‘n tekort gehad 
het nie. Hulle het so ver gegaan dat hulle die opbrengs van dit wat hulle 
verkoop het na die apostels toe gebring het en hulle het dit uit gedeel. ‘n Baie 
belangrike gedrag. Hulle “bates” het toe geen waarde en hulle het dit nie nodig 
geag om self dit te beheer en te verdeel nie want hulle was almal eensgesind 
en doelgerig om die Gees beheer te gee van alles. Hulle het erken dat God 
gesag aanstel en die apostels vertrou om God se bestuur toe te pas. 
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Wat verder belangrik is die Gees van God het hulle eensgesind gemaak nie 
enige iets anders nie. Efs 4: 1-6 Leer die woord ons: leef soos God wil hê ons 
moet leef, want dit is Hy wat julle geroep het. Wees altyd nederig en 
vriendelik. Julle moet gedulddig wees met mekaar en mekaar verdra met 
liefde. Die Heilige Gees verbind ons aan mekaar en gee ons eenheid, maar julle 
moet moeite doen om die eenheid te beskerm en in vrede met mekaar te 
lewe. Dan net weer om duidelik God se plan vir eenheid te bespreek vers 4-6 
Daar is mos net een liggaam van Christus waarvan ons almal deel uitmaak en 
daar is ook net een Heilige Gees. God het ons almal geroep sodat dieselfde 
vooruitsigte vir ons voorlê. Ons aanbid dieselfde Here, en daar is net een 
geloof en een doop. Daar is net een God en Hy is ons almal se Vader. Dit is Hy 
wat oor ons almal regeer en deur ons almal werk en in ons almal woon. 
Eenheid kom net deur die Heilige Gees en nie deur al ons menslike planne en 
idees nie. 

Die eenheid en oortuiging om deur die Gees van God beheer te word het die 
mense laat besluit om saam te eet, saam te bid, saam te leef en alles met 
mekaar te deel. ‘n Stukkie Hemel op aarde, (Sy koninkryk en wil sigbaar op 
aarde) slegs moontlik as die Gees jou totaal beheer. Ek glo nie dat daar ryk, 
hoogmoedige en selfgesentreerde mense of sisteme in die hemel is nie, want 
Jesus wat God is het dit nie minderwaardig geag om aarde toe te kom toe Sy 
Vader dit van Hom verwag het nie. Hy het dit presies gedoen soos dit van Hom 
verwag is.  

Fil 2:1-11 Glo julle dat dit ‘n mens help om aan Christus verbind te wees en dat 
die liefde van Christene mekaar bemoedig? Glo julle dat ons almal deel het aan 
die Heilige Gees en dat ons ware liefde en meegevoel vir mekaar het? Ek weet 
julle glo dit, en daarom sê ek julle moet hartlik saamstem, want julle het 
dieselfde liefde, dieselfde gesindheid en dieselfde doel in die lewe. As julle dit 
werklik doen, sal my hart oorloop van blydskap. Moet nie net aan julleself of 
julle eie voordeel dink as julle iets doen nie.  Moet ook nie daarop uit wees om 
eer by mense te soek nie, want dit beteken niks nie. Wees eerder nederig en 
dink meer van ander mense as van julle self. 
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Elkeen moet nie net aan sy eie sake aandag gee nie, maar julle moet ook ander 
mense onthou en aan hulle belange ook dink. Oor hierdie dinge moet julle ook 
dink soos Jesus Christus daaroor gedink het. Al was Hy ook God, het hy nie 
gedink dat Hy sy Goddelike status (ons status) iets was waaraan Hy ten alle 
koste moes vasklou nie. Hy het self sy Goddelike eer prysgegee en ‘n 
slawelewe aanvaar toe Hy ‘n mens geword het. Hy was werklik ‘n mens soos 
ander mense, maar Hy het Homself nog verder verneder.  Hy was aan God 
gehoorsaam selfs al het dit beteken dat Hy soos ‘n misdadiger op ‘n kruis 
doodgemaak is. Dit is daarom dat God Hom die hoogste eer en naam gegee het 
wat belangriker as enige ander is. Almal wat in die hemel is en op die aarde en 
in die doderyk sal voor Jesus die knie moet buig om Hom te aanbid, en almal 
sal moet erken dat Hy die Here is. Daar deur sal hulle God die Vader ook eer. 

Ons leer hier dat ons mekaar moet lief hê en mekaar met meegevoel moet 
hanteer, verder sien ons dat ons dieselfde liefde, gesindheid en doel op aarde 
het. Dit verander die gedagte dat ons elkeen kan doen wat ons wil en hoe ek 
wil, God wil Sy wil en koninkryk hier verstig en dit is net moontlik as die Gees 
van God ons dieselfde liefde, gesindheid en doel gee. Jesus het alles prys gegee 
dat ons vandag deur Sy Gees dit kan verstaan en uitleef. 

Ek wil die punt ernstig benadruk en uit die Woord bevestig want dit is kardinaal 
belangrik vir ons om te verstaan en dan te leef. In Fil 3:3-11 leer Paulus ons 
weer God se koninkryk soos hy dit verstaan en geleef het. So eers is dit hoe 
Jesus gedink het en nou soos Paulus dit geleef het. Vers3: Dit is ons wat 
Christene is wat die werklike besnydenis het en ons is die volk van God. Dit is 
ons wat deur die Gees van God gelei word as ons Hom aanbid. Ons reken 
hoegenaamd nie op iets wat ons gedoen het of op wat ons is nie. Al rede wat 
ons het om op trots te wees, is oor wat Christus Jesus vir ons gedoen het. 
Moenie dink dat ek nie ook rede gehad het om op myself te vertrou nie. As 
daar iemand is wat dink hy kan op sy agtergrond en prestasies vertrou het, dan 
was dit ek en nog meer rede om dit te doen. Ek is besny toe ek agt dae oud 
was omdat ek ‘n Israeliet is uit die Benjamin stam. Ek is van suiwer Joodse 
bloed en het volgens die strengste eise van hulle wette geleef sodat ek as ‘n lid 
van die Fariseërsgroep gereken is. Die Joodse wette het ek so stiptelik gehou 
dat daar geen fout was waarop iemand sy vinger kon lê nie. Ek het die Joodse  
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geloof so ywerig ondersteun dat ek self die kerk vervolg het. Dit is die dinge 
wat vroeër vir my getel het en belangrik was.  

Maar toe het ek besef dat al die dinge eintlik skadelik is as ‘n mens dink aan 
wat Christus vir ons gedoen het. Dit is werklik so. Ek het besef dat enige iets 
wat ek kan hê eintlik ‘n verlies is as ek dit vergelyk met die voorreg wat ek het 
om Christus my Here te ken. Noudat Christus in my lewe gekom het, beskou ek 
al daardie dinge as ‘n dooie verlies. Dit is vir my net so min werd as vuilgoed, 
want Christus is al wat nou vir my waarde het. As God ons oordeel, wil ek hê sy 
uitspraak moet wees dat ek aan Christus behoort en dat ek nie probeer het om 
myself te red deur die wette te gehoorsaam nie.   Dit is God self wat my skuld 
weggeneem het omdat ek op Christus vertrou.  So neem God enige iemand 
aan wat op Jesus Christus vertrou. My begeerte is om Christus so te ken dat 
die krag wat Hom uit die dood lewendig gemaak het, ook in my sal werk. Ek 
wil ook in sy lyding deel hê en saam met Hom sterwe sodat ek ook saam met 
Hom uit die dood lewendig kan word.  

Jesus en Paulus het ook ‘n lewe gehad soos ek – ja Jesus was ‘n mens soos ek 
en jy en het op ‘n stadium ‘n besluit gemaak wat hulle lewens dramaties 
beinvloed het. Paulus het baie gehad om op trots te wees wat in daardie tyd 
baie waarde gehad het. Hy kom toe tot die besef dat dit wat Jesus gedoen het 
vir ewig gaan tel en hy alles prys sal gee vir dit. 

Luk 9:23-26 Jesus sê toe vir hulle: “as iemand my volgeling wil wees, moet hy 
sy eie belange prys gee en elke dag sy kruis dra soos ‘n mens wat ter dood 
veroordeel is en saam met My kom. Want as ‘n mens sy lewe vir homself wil 
behou, sal hy dit verloor. Maar as ‘n mens gewillig (My en jou keuse) is om sy 
lewe prys te gee ter wille van My, sal hy werklik lewe. Wat sal dit ‘n mens help 
as hy alles besit wat op aarde is maar hy verwoes of verloor sy eie lewe. As 
iemand hom skaam vir My en my boodskap, sal Ek die Redder, My ook skaam 
vir hom as Ek weer kom met my Goddelike majesteit, want dit is dieselfde 
majesteit waarin God die Vader en sy heilige engele ook leef. 

As ons God wil volg en sy koninkryk en wil hier wil uit leef moet ek my 
koninkryk en wil prys gee en soos ‘n ter dood veroordeelde Hom volg, anders 
sal ons nie saam Hom sy koninkryk tentoon kan stel nie. 
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Verder mag en moet my en jou verlede ook geen invloed hê op wat ons nou 
gaan doen en leef nie. Jou sondes is vergewe en God het dit verwyder so ver as 
die ooste en die weste van mekaar af is. (Ps 103:12) So ver as die ooste 
verwyder is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Waar 
is die ooste en waar is die weste??  Daar is ‘n noordpool en ‘n suidpool, as God 
dit gebruik het sou ons kon bepaal waar is my oortredinge, maar daar is nie ‘n 
ooste of ‘n weste nie. As jy in Amerika staan bly die ooste weer oos en die 
weste weer wes. God vergewe jou totaal en weet nie meer wat het jy verkeerd 
gedoen nie, dit is net ek en jy wat onsself herhinder en dan wil ons God ook 
attent daarop maak. Hy weet nie waarvan jy praat nie, jy is vergewe. 

Luk 9:62 leer ons: “Maar Jesus antwoord: Iemand wat begin ploeg en dan 
gedurig om kyk agtertoe kan nie in die koninkryk van God gebruik word nie.”  
Maak klaar met jou verlede en vertrou God as Hy sê, Hy het jou vergewe en 
skoon gewas, dan alleen kan ons gebruik word in sy koninkryk.  

In Mat 19 :16-20 Kom die ryk jongman na Jesus en vertel vir Jesus wie hy is en 
wat hy alles al gedoen en bereik het. Hy wil graag soos Jesus wees, volwasse 
Christen. Jesus antwoord hom in vers 21: As jy volmaak(volwasse) wil wees, sê 
Jesus “gaan verkoop alles wat jy besit en gee die geld vir die arm mense. Daar 
deur sal jy ‘n kosbare besitting in die hemel hê. Dan moet jy terug kom en 
saam met My gaan.” Toe die jongman hoor wat Jesus sê, het hy hartseer 
geword en weggeloop, want hy was baie ryk.  Jesus sê toe vir sy dissipels: 
“Hoor nou wat Ek vir julle sê, dit sal vir ‘n ryk mens moeilik wees om in die 
koninkryk van God in te gaan. Ek wil dit nog ‘n keer sê: vir ‘n kameel is dit 
makliker om deur ‘n naald se oog te gaan as wat dit vir ‘n ryk mens is om in 
God se koninkryk in te gaan. Die dissipels was heeltemal uit die veld geslaan 
toe hulle dit hoor. “Nou wie kan dan gered word” wil hulle weet.  

Jesus het hulle reguit aangekyk en sê toe “As dit van mense afgehang het om 
gered te word, sou dit onmoontlik gewees het, maar omdat dit van God 
afhang, is dit moontlik want God kan enigiets doen. Petrus sê toe. “Kyk, ons 
was darem gewillig om alles te laat staan en saam met U te kom. Watter 
belonging sal ons daarvoor ontvang.?  Jesus antwoord. “Hoor nou wat Ek vir 
julle sê, As God alles nuut gemaak het en Ek die Redder, op my Goddelike  
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troon sit, sal julle wat by My gebly het ook op twaalf trone sit en oor die twaalf 
stamme van Israel regeer. Elkeen wat iets prysgegee het ter wille van My – of 
dit nou sy huis, of sy broers en susters of sy pa en ma of kinders en grond is, sal 
honderd maal meer gegee word, en die ewige lewe sal sy erfinis wees. Maar 
baie van die wat nou vooraanstaande mense is, sal dan die onbelangrikste 
wees, en baie wat nou as onbelangrik beskou word, sal dan die hoogste eer 
hê.” 

Sjoe - nou het Jesus eintlik sy hart vir sy dissipels en vir ons gewys.  Die ryk 
jongman wil maar net soos ons die beste vir homself hê en wil deur dit wat hy 
doen en wie hy is vir Jesus beindruk, hy wil graag verander en soos Jesus word, 
maar die dinge van die wêreld, bates, eer en status hou hom weg van die plan 
wat God eintlik vir hom gehad het.  

Vergewe my as ek nou baie reguit word, maar die dinge van die wêreld gaan 
baie mense weg hou van die groot en kosbare pad wat God vir elkeen beplan 
het om sy koninkryk en wil hier op aarde te leef soos dit geleef word in die 
hemel.   

Ek glo die meeste mense het die stuk gelees soos ek dit altyd gelees het en 
eerstens soos die dissipels gereageer en gedink nou wie kan dan hemel toe 
gaan. Dit het niks met hemel toe gaan te doen nie, dit het met sy koninkryk 
en sy Wil hier op aarde te doen. Ryk mense (Ek en jy is ryk) se besittings, 
status en eer is so lekker om te hê en daarmee te leef, want jy verdien dit mos 
of jy het hard gewerk daarvoor so jy geniet dit so baie dat jy eintlik God se plan 
vir jou om sy koninkryk te bestuur en oor alles wat Hy besit te regeer, totaal 
mis. ‘n Ryk man kan nie God se koninkryk gebruik word volgens vers 23 nie.  Dit 
is so belangrik dat Jesus dit herhaal en sê dat dit vir ‘n kameel makliker sal 
wees om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in God se 
konikryk in te kom. Kan ons dit mooi verklaar dat ons mekaar nie nou mis nie.   

Ryk mense het ‘n bepaalde denkpartone en handels wyse en is gewoonlik 
gesentreer rondom die eie “EK”.  En in God se koninkryk moet ek en jy strerf 
om saam God te wandel.  Die beginsels is teenstrydig met mekaar.  Die een 
werk vir sy eie eer en “legacy” en God wil hê ons moet net vir Hom werk. 
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So die stuk wat vir ons in die bybel geplaas is, is daar om my en jou te help om 
‘n keuse te maak om eerder alles prys te gee en saam Jesus deur sy Gees te 
wandel en Hom stiptelik te gehoor saam en sy koninkryk en Wil laat gesied tot 
sy eer en glorie, dan sal Hy sorg vir die res. 

Want jy het die vermoë om goed bymekaar te maak en te bestuur by Hom 
gekry, defnetief nie om ryk te word en dan hoogmoedig en belangrik te word 
nie want Hy haat hoogmoed en status in daardie vorm. Hy is regeverdig, Hy is 
net ‘n jaloerse God, Hy wil al die eer en glorie vir Homself hê. Daarmee saam 
sal hy op die regte tyd jou beloon vir dit wat jy gedoen het hier op aarde.  

2 Kor 5:9 sê Paulus.  Daarom is dit my hoogste ideal om vir Hom aanvaarbaar 
te wees, of ek nog in hierdie lewe is of nie. Want die dag wanneer Christus al 
die mense sal oordeel, moet elkeen van ons voor Hom verskyn. Hy sal kyk wat 
elkeen gedoen het terwyl op aarde geleef het – of dit goed was of sleg, en dan 
besluit watter belonging Hy hom sal gee. 

Ons moet onthou God is nie in jou storie en geskape vir jou nie, jy wil Hom dalk 
gebruik soos jy wil en net vir jou gemak, eer en vir jou rykdom, Here gee reën 
dat ek ryker en gemakliker kan word.  NEE, NEE  Jy is geskape vir Hom en vir sy 
glorie en eer, Hy wil jou gebruik soos Hy wil en net vir Homself soos en wanneer 
Hy wil. Hy het jou en my gemaak en weet wat is die beste vir ons, dit gaan jou 
iets kos. Jou koninkryk en jou wil vir Sy koninkryk en Sy wil en eer.  

Die ryk jongman kon dit nie verstaan nie en so kan baie mense vandag nog nie.  
Nou dat ons die Gees van God het en die Woord in sy volheid het, dit 
nogsteeds nie raaksien nie. Daar is skille voor die mense se geestelike oë en die 
Gees van God kan dit verwyder soos ons dit behandel het. Ek en jy leef hier op 
aarde net vir Hom en vir sy plan, dit wat Ons Vader voor die grondlegging van 
die aarde beplan het.  

Ek dink as die ryk jongman vandag weer kan kies sal dit anders lyk. Ek glo God 
wou sy vermoëns wat Hy vir hom gegee het gebruik om Sy koninkryk hier op 
aarde te vestig en ‘n sisteem hier te laat vestig wat anders as die wêreld se 
sisteem lyk en die aarde met sy sisteme en stelsels so verander dat elke mens  
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bloot gestel kon word aan God se sisteem, soos in die hemel net so op die 
aarde.  

As Jesus ‘n onregverdige God was, sou die ryk jongman terug kon kom en met 
reg gevoel het hy is onregverdig behandel, want hy wil net ook hemel toe 
gaan.  Ek glo jy kan hemel toe gaan as jy ryk is met baie besitting as jy vergifnis 
gevra het vir jou sonde en Jesus as jou redder aanvaar het. So ek glo die ryk 
jongman is in die hemel, hy het net nie gehelp om Ons Vader se nuwe sisteem 
en gedagtes hier op aarde te vestig nie. 

Nog ‘n bewys dat God my en jou vermoëns vir hom in sy koninkryk wil gebruik 
vind ons in Rom 12:1-8 : Broers, omdat God vir ons so goed is wil ek ernstig by 
julle aandring dat julle julle lewe aan God sal gee(‘n aksie) sodat julle ‘n offer(‘n 
geskenk, geen eie ek of wil nie) kan wees wat aan Hom gewy is. Julle moet aan 
Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. (baie duidelik). Dit is die 
enigste manier om God werklik te dien. Moenie agter die mense van die 
wêreld aangaan of soos hulle maak nie. Maar laat God julle verander en julle 
gedagtes nuut maak. Dan sal julle verstaan wat God wil hê, want die dinge 
wat Hom tevrede stel, is goed en volmaak.  

Ek praat met julle omdat God vir my goed was en my aangestel het om sy 
apostel te wees. Nie een van julle moet te veel van homself dink nie, maar dink 
nugter as julle aan julleself dink. God het aan elkeen van ons die geloof gegee 
saam met sekere bekwaamhede, en as ons aan onsself dink, moet ons onthou 
wat God ons gegee het. In ‘n mens se liggaam is daar baie verskillende 
liggaamsdele wat elkeen sy eie werk het om te doen, en tog is dit net een 
liggaam. Ons is ook baie, maar omdat ons aan Christus behoort, is ons almal 
saam een liggaam. Maar ons behoort ook aan mekaar omdat elkeen van ons 
‘n deeltjie van die liggaam is. God het vir elkeen van ons sekere 
bekwaamhede gegee omdat Hy vir ons goed wou wees, en ons moet hierdie 
bekwaamhede in die gemeente gebruik.  As Hy vir ons die vermoë gegee het 
om sy boodskap vir mense te bring, dan moet ons op Hom vertrou terwyl ons 
dit doen. As Hy vir iemand die vermoë gegee het om ander te help of te leer, 
dan moet hy dit doen. As ons ander kan bemoedig, moet ons dit doen. As ons 
vir ander mense iets gee, moet ons dit met liefde doen. Iemand wat leiding  
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moet neem, moet hard werk, en iemand wat aan ander goed doen, moet dit 
met ‘n vrolike hart doen.   

Ek het in die verlede net aan ‘n kerk, gemeente soos die NG Kerk of Every 
Nation gedink as ek die stuk lees. Die plek waar ons bymekaar kom en dan 
probeer ons mekaar iewers in te pas om die kerk soos ons dit ken te dien en al 
ons bekwaamhede daar te gebruik. Daar is ‘n klomp van ons wat gesukkel het 
om daar in te pas en ons God gegewe bekwaamhede daar uit te voer en so te 
leef dat die liggaam gedien word. Ek het al in die verlede gehoor dat Leiers vir 
hulle ouderlinge sê dat hulle moet hulle geld gee dat iemand anders sy roeping 
in een of ander land kan gaan uitleef as sendeling en so het ons almal deel aan 
die koninkryk van God. Dan het dit die besigheidsmanne ontspoor en 
ontmoedig want hy wil ook voel hy is 100% deel van God se koninkryk. 
Waarom het ons so gevoel??  Hy wil die bekwaamhede wat God hom gegee 
het vir sy Vader gebruik en ook ‘n verskil maak in God se koninkryk. Moet die, 
een persoon sy lewe prys gee en vir ons preek en sendingwerk doen en nie vir 
homself geld verdien nie en dan afhanklik word van ons ander se vermoë om 
gehoorsaam te wees en ons sogenaamde “tiende” te gee dat hy net kan leef.??  

Dan stry ons nog oor of jy ‘n tiende van jou bruto inkomste of netto inkomste 
moet gee. Dan gee ons dalk een of twee persent en so plaas ons ‘n wroeging in 
ons harte want ek wil graag meer gee maar ek kan ook nie want my 
verpligtinge is te veel. Jy sien as ons dit doen omdat dit ‘n wet is, dan is ons in 
die moeilikheid as ons nie tien persent van jou buit gee soos almal vir 
Melgisedek en Abraham aanhaal. Heb 7: 2 en Abraham het vir hom ‘n tiende 
(1/10) gegee van al die goed wat hy in die oorlog buitgemaak het. Nie van die 
netto bates nie, maar ‘n volle tiende van alles wat hy ingekry het.? Ou 
Testamenties se wet het hulle verplig om ‘n tiende te gee. 

 Die ryk man in Matt 19 was ‘n goeie besigheidsman en wou ook maar net deel 
wees van wat sy gees vir hom gewys het moet gebeur, toe het Jesus hom die 
oplossing gegee om deel van Sy koninkryk te word. Gaan gee alles weg dan 
kom jy na my toe en volg my, nie tien present van jou goed nie. Jesus wou hom 
nie arm gemaak het nie, hy het net ‘n bepaalde oorgawe by die besigheidsman 
nodig gehad, wat nodig is om in Sy koninkryk te opereer (Luk 9:26-29).          
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(Mat 10:37-38).  Alles gaan oor ons God en vir Hom en nie vir jou sak en eer 
nie. Ons het nou al verskeie keer gelees dat ons soos ons broer Jesus moet 
word en soos Hy maak, dan moet ons dit ook doen soos Hy dit gedoen het as 
dit by ons bates kom. Onthou die aarde en die volheid daarvan behoort aan 
Hom - Ps 24. En Hy bestuur dit op ‘n bepaalde manier.  

As ons dan nou verder lees in Heb 7 waar daar verwys word na Abraham en 
Melgisedek waar hy sy volle tiende gegee het moet ons verder lees en glo dat 
God se Gees ons sal wys wat wou Hy vir ons verduidelik in die res van Hebreërs 
waar Hy sy lewe as voorbeeld gebruik. Heb 7:12 As daar ‘n nuwe priester kom, 
beteken dit dat die wet oor die werk van die priester ook verander (nie meer 
dieselfde nie) is. Vers18: Die vorige wet oor die priesters is afgeskaf (weg, 
bestaan nie meer nie) omdat dit te swak was en mense nie kon help nie. Dit 
kon ‘n mens se saak by God nie werklik reg maak nie. Maar nou het ons ‘n baie 
beter vooruitsig – ons is nou nader aan God. 

Vers22: Daarom is Jesus nou ons waarborg (kan nie verander nie) dat die beter 
verbond wat God met ons gemaak het, wel uitgevoer sal word. Jesus is ons 
waarborg.  23: Onder die ou stelsel was daar baie priesters. As die een dood is, 
is ‘n ander een in sy plek aangestel. Maar Jesus leef vir altyd daarom bly Hy vir 
altyd ons priester. Hier is die verskil tussen die ou verbond en die nuwe sigbaar 
- nie permanent nie teenoor permanent wat beter is. Dit sal nooit nodig wees 
om iemand anders in sy plek te soek nie. As iemand deur Christus na God toe 
naderkom, kan Christus hom geheel en al red want Hy leef vir altyd om ons 
saak by God te stel. Hier is die verandering baie duidelik sigbaar. Die 
gedeeltelike word vervang met die permanente die totaliteit.!! 

Vers 26: Dit is juis so ‘n hoofpriester wat ons nodig het. Hy is Heilig en sonder 
sonde of iets wat vuil is. Wat dit betref, verskil Hy heeltemal van ons wat 
sondaars is. Hy is nou in die posisie van die hoogste eer in die hemel. Die ander 
hoofpriesters moet elke dag eers ‘n offer bring om vir hulle eie sonde te betaal 
en daarna kon hulle offers bring vir die sonde van die volk. Maar dit is nie vir 
Christus nodig nie, Hy het net een offer gebring, en dit was toe Hy homself 
geoffer het. Kan ons dalk net gou stilstaan en kyk wat moet ons hier verstaan:  
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Jesus verander die sisteem waar binne ek en jy moet oppereer deur die offer 
van gedeeltelik(1/10de) na totaliteit verander (100%), alles prys gee.  

Mat 10:34-39: Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek 
het nie vrede gebring nie maar stryd. Omdat Ek gekom het sal daar 
verdeeldheid wees tussen pa en seun, tussen ma en dogter en tussen skoonma 
en skoondogter. ‘n Mens se eie familie sal sy vyand word. As iemand pa en ma 
liewer het as vir My, is hy nie werd om my volgeling te wees nie. En as iemand 
sy seun of dogter liewer het as vir My, is hy nie werd om my volgeling te wees 
nie. As iemand nie gewillig is om sy kruis te dra soos iemand wat ter dood 
veroordeel is en agter My aan kom nie, is hy nie werd om my volgeling te wees 
nie. Iemand wat aan sy lewe probeer vashou, sal dit verloor. Maar iemand wat 
gewillig is om sy lewe om My ontwil weg te gee, sal dit behou.   

Ek wil net Mat 11:12 byvoeg: -NB!  Vandat Johannes die Doper begin preek het 
tot vandag toe is die koninkryk waarin God regeer, besig om deur elke 
weerstand te breek, en mense wat al hulle kragte daarop konsentreer, maak 
dit hulle eie. Dit is jou keuse of jy die besluit gaan maak om eerstens te 
konsentreer en met al jou krag daarop te fokus en dit jou eie maak. Jy kan ook 
vers 18-19 gaan lees en sien hulle wou nie na Johannes luister nie en ook nie 
na Jesus self nie, so hoekom sal ons nou luister – net as jy die keuse maak en 
alles gee om te verstaan wat God van ons verwag, dit gaan soek en dit jou 
hoogste ideaal maak dat ons sal deurbreek.  

Terug na Heb 8:5-13 Die aanbiddingstent waarin hulle werk, is net ‘n 
afbeelding en ‘n voorstelling van die egte heiligdom in die hemel. Want toe 
Moses die aanbiddingstent aanmekaar gesit het, het God vir hom gesê: Sorg 
dat jy alles presies volgens die voorbeeld van die hemelse heiligdom wat ek jou 
op die berg gewys het. Maar die priesterwerk wat Christus doen, het baie meer 
waarde, want die verbond wat Hy gemaak het tussen God en die mense is baie 
beter as die ou verbond en dit het ook beter waarborge as die oue. As die 
eerste verbond bevredigend was, sou ‘n tweede een nie nodig gewees het nie.  

Want God het gewys dat Hy ontevrede met hulle was toe Hy gesê het “Daar sal 
‘n tyd kom wanneer Ek met Israel en Juda ‘n nuwe verbond sal maak. Die nuwe 
ooreenkoms sal anders wees as die een wat Ek met hulle voorvaders gemaak  
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het toe Ek hulle die dag aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei. 
Hulle het hulle nie by die verbond gehou nie, en daarom het Ek nie verder vir 
hulle gesorg nie. “Maar” het die Here gesê: “Ek sal in die toekoms ‘n nuwe 
ooreenkoms maak met Israel. Ek sal my wette in hulle gedagtes vaslê en in 
hulle harte. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dit sal nie vir een 
van hulle meer nodig wees om vir sy broer of vir iemand anders te sê: Jy 
behoort die Here te ken nie, want hulle sal My almal ken, klein en groot. Ek sal 
die verkeerde dinge vergewe wat hulle gedoen het, en aan hulle sonde nie 
meer dink nie. As God praat van hierdie nuwe verbond, dan beteken dit dat 
die ou ooreenkoms verval het. As dit verval het en nie meer van krag is nie, 
dan bestaan dit eintlik nie meer nie. 

Heb 9: 1-9 verduidelik die Bybel vir ons hoe die ou ooreenkoms gewerk het dat 
daar bepaalde wette en reels was waarvolgens die mense moes leef en net die 
hoofpriester kon in die allerheiligste in gaan en net eenkeer per jaar. Vers 10-
11 sê: Die stelsel het te doen gehad met seremonies oor uiterlike dinge – wat 
‘n mens mag eet en drink en hoe jy jou moet was voor jy God aanbid. Hierdie 
reel sou van krag bly tot die tyd wanneer God alles sou nuut maak toe Christus 
gekom het. Christus het die hoofpriester geword wat die ware versoening 
bewerk het. Hy het in die hemelse tempel ingegaan wat soveel groter en beter 
is as enige tempel wat mense ooit kan bou. Dit was nie bokke of beeste se 
bloed wat Hy daar ingeneem het nie, dit was sy eie bloed. Net eenmaal 
(permanent en volmaak) het Hy ingegaan na God toe in die heiligdom en vir 
ons ‘n verlossing verkry wat vir altyd sal duur.   

Heb 9:25 – Die hoofpriester moes jaar na jaar in die heilige vertrek ingaan met 
bloed wat nie sy eie was nie. Maar Christus het Homself nie meer as een keer 
geoffer nie.  Want dan moes Hy ook elke keer oor en oor gely het van die begin 
van die wêreld af. Maar nou het Hy net een maal gekom op die bepaalde tyd 
nadat baie eeue verbygegaan het, en Hy het Homself geoffer om die sonde tot 
niet te maak. Vers 9: Dan sê Hy “Kyk Ek het gekom om te doen wat U wil hê” 
So maak Christus ‘n einde aan al die offers van vroeër sodat Hy ‘n nuwe offer 
kon bring. Jesus Christus het gedoen wat God wou gehad het. Hy het sy 
liggaam gegee om geoffer te word net een maal. En so is ons rein gemaak van 
ons sonde. 
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Ek het die stukke uit Heb volledig uit die bybel gehaal dat ons dit saam kan lees 
en bid dat God se Gees ons sal wys wat Hy nou van ons verwag. Paulus het in 
Rom 12 ons gevra om ‘n offer vir God te wees aan Hom gewy. Jesus is die offer 
vir ons om ons sonde te betaal en heilig voor God te plaas. Ons is sy offer om 
gebruik te word vir Hom om Sy koninkryk vir Hom te vestig.   Heb 10: 14 – Deur 
net een enkele offer het Hy almal wat Hy aan God toegewy het vir altyd 
volmaak gemaak. Jesus het die prys betaal en nou gaan ek en jy sy voorbeeld 
volg en ons lewens vir Hom neer lê en ‘n offer vir Hom bring wat Hy in Sy 
koninkryk wil gebruik om Sy Koninkryk en wil hier op aarde te vestig en so die 
aarde met Sy Koninkryke oorneem vir Hom en ‘n siteem en stelsel leef wat lyk 
soos die hemel hier op aarde. Ek en jy sal alles moet prys gee om die voluit 
daarvan te kan beskou. God stel nie meer belang in jou gedeeltelike offers of 
tyd nie. 

Hy het die voorbeeld vir ons kom stel van alles offer net een keer. In God se 
koninkryk verwag Hy dieselfde van ons om alles te offer volgens Mat 10:35-36 
en Luk 9:27-30 en ons ondergeskik stel aan sy Wil. As ons dit gedoen het en Hy 
besit nou alles, hoe kan ons dan nog vir Hom ‘n tiende gee van dit wat reeds 
syne is. In die huidige sisteem kan ons dit sê want ons sê dit is syne maar het 
ons nog self die volle beheer en mag oor alles, so ek kan besluit hoeveel ek 
vandag wil gee. Hoe kan ons nog Sondae uit sonder en sê dit is God se dag 
waar ons na Hom toe gaan en die res van die week werk ons vir onsself as ons 
ons tyd, dag en week vir Hom gegee het. ‘n Offer het nie ‘n wil of sy eie plan 
nie, jy is geoffer en Hy sal bepaal hoe en wat Hy met jou wil maak.  

Ek glo en weet dat kerk deur Jesus beplan en ingestel is vir ons as mens, die 
vraagstuk bly, verstaan ons die hele begrip van kerk en koninkryk soos Jesus 
die skepper dit beplan het ten volle. Is die gedagte nie dalk gewees om dit alles 
onder een heerskappy te kry waar ons almal saam vir God werk en elkeen leef 
uit die inkomste wat gegenereer word en die res is syne en Hy kan dit gebruik 
soos Hy wil. Die ouderlinge beheer hê oor alles en gelei word deur die Heilig 
Gees. Die kerk is dan die naam vir die globale aksie waar ons opgelei en geleer 
word vir die dienswerk in Sy koninkryk. 
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Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het Hy vir ons almal ‘n nuwe bedeling en 
genade gebring maar met ‘n plan. Nou is die Gees van Sy Vader in elke persoon 
wat Hom bely as saligmaker en gewederbaar is deur sy Gees en elkeen het ‘n 
regverdige kans om Sy Wil en gedagtes te verstaan soos ons in 1 Kor2:10-16 
gelees het. 

 Jesus sê self in Joh 16:7-15 Maar dit is waar wat Ek sê – dis vir julle beter dat 
Ek weggaan. Want as Ek nie weggaan nie, kom die Helper nie na julle toe nie. 
Maar as Ek gegaan het, sal Ek Hom na julle toe stuur. As Hy kom, sal Hy die 
ongelowige mense oortuig en hulle sal erken dat hulle sonde gedoen het. Hulle 
sal ook erken dat my saak reg is en dat God almal sal oordeel. Die sonde wat 
hulle gedoen het, is dat hulle nie in My geglo het nie.  My saak is reg want Ek 
gaan na die Vader toe, en julle sal My nie meer sien nie. God sal almal oordeel 
want die regeerder van hierdie wêreld is al klaar geoordeel. Daar is so baie 
dinge wat Ek nog vir julle wou vertel, maar julle sal dit nie nou verstaan nie. 
Maar wanneer die Gees kom wat self die waarheid is, sal Hy julle in die 

waarheid inlei. Hy sal vir julle sê wat Hy gehoor het. Dinge wat nog gaan 
gebeur, sal Hy ook vir julle vertel. Hy sal aan My die eer gee, want wat Hy 
vir julle vertel, is wat Hy van My ontvang het. Alles wat die Vader het, 
behoort ook aan My. Dit is daarom dat Ek gesê het: wat die Heilige Gees vir 
julle vertel, is wat Hy van My ontvang het. 

Ek en jy gaan geen verskoning eendag by God hê nie, nie ek het dit nie geweet 
of nie so verstaan nie. Die Gees wat self die waarheid is, is in elke kind (Ryk 
jongman) van God, ek en jy moet ‘n keuse maak om ons Vader se wil te laat 
geskied hier op aarde en nie toe laat dat gemak, rykdom en eer ons weg hou 
van die groot en enigste manier om Sy koninkryk hier op aarde uit te leef. 

1 Tim 6:3-21 -  As iemand vir mense ander dinge leer, stem hy nie saam met 
wat ons Here Christus self gesê het nie en ook nie met die leer van die ware 
godsdiens nie. So iemand verbeel hom baie maar weet niks. Gewoonlik het hy 
ook ‘n sieklike drang om te argumenteer en oor woorde te stry, en dit lei tot 
afgunstigheid en twis waar mense oor en weer uitskel en mekaar van lelike 
dinge verdink. Dit is net ‘n eindelose geredekawel van mense wie se verstand 
nie meer werk nie. Hulle is so ver van die waarheid af dat hulle dink ‘n mens  
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kan uit die godsdiens ryk word. Dit is eintlik so dat godsdiens ‘n mens ryk kan 
maak - as jy tevrede is met wat God jou gee. 

Want ons het niks met ons saamgebring toe ons in die wêreld gekom het nie, 
en daar is ook nie ‘n enkele ding wat ons sal kan saam vat as ons van die 
wêreld af weggaan nie. As ons dan kos het om te eet en klere om aan te trek 
moet ons tevrede wees.  Mense wat begeer om ryk te wees, val in die 
versoeking en die strik van satan. Daarby kom allerhande onverstandige 
begeertes wat hulle benadeel en hulle uiteindelik vernietig en in die hel laat 
stort. Die liefde vir geld lei tot alle soorte slegte dinge. Party mense het geld 
hulle mikpunt gemaak en daardeur hulle vertroue op die Here verloor en een 
smart na die ander oor hulle lewe gebring. 

Vers 14:  Jy moet die opdrag wat die Here jou gegee het suiwer en sonder fout 
uitvoer totdat ons Here Jesus weer sal verskyn. Vers17 Daar is mense wat nou 
hier op aarde ryk is. Sê vir hulle hulle moet nie hoogmoedig wees nie en hulle 
ideale vir die toekoms ook nie op rykdom bou nie, want dit kan ‘n mens geen 
sekerheid gee nie. Hulle moet hulle verwagting bou op God, want dit is Hy wat 
ons alles gee om te geniet. Hulle moet hulle geld gebruik om ander ook te help, 
en hulle eintlike rykdom moet lê in die goeie dinge wat hulle doen. Hulle moet 
vrygewig wees en gewillig wees om hulle goed met ander te deel. Dit is ‘n 

goeie fondament waarop die toekoms gebou kan word – Die veiligste 
belegging wat daar is. Dit is net op hierdie manier dat hulle die ware 
lewe sal hê.  Liewe Timoteus, pas alles wat aan jou toevertrou is mooi op. Bly 
weg van die waardelose praatjies wat ‘n mens van God af weg terk. Pasop vir 
die verkeerde en onnosele argument wat party mense wetenskaplik noem.  

Daar is mense wat daaraan begin glo het en op die manier hulle vertroue op 
God verloor het. Mag God sy genade vir julle gee. 

Timoteus kry hier sy opdrag van Paulus en dit is so duidelik en nie verwarrend 
nie en weet wat hy moet gaan doen. Leer die mense wat is ‘n veilige belegging 
en hoe lyk God se Koninkryk en wil.  
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Mat 13:1-23 ken almal baie goed, dit is die gelykenis van die saaier. Jesus maak 
hier ‘n sleutel oop vir elkeen om aan aandag te gee om God se koninkryk te 
kan verstaan en te weet hoe om dit toe te pas.  

Mat 13:1-23 – Daardie selfde dag het Jesus uit die huis uitgegaan en op die 
strand gaan sit. Daar het so baie mense om Hom saam gepak dat Hy in ‘n skuit 
gaan sit het. Daar vandaan het Hy die mense geleer, terwyl hulle almal op die 
strand gestaan het. Waar Hy so met die mense gepraat het, het Hy hulle baie 
verhale met ‘n les vertel. Hier is een van die gelykenisse wat Hy gebruik het: 

“Hoor hier, daar was eenmaal ‘n boer wat graan op sy land gaan saai het. 
Terwyl hy loop en saai, het van die saad in die paadjie geval. Daar het die 
voëltjies dit gou kom oppik. Van die saad het op die klipperige kol geval waar 
daar nie diep grond was nie.  Daar het die saad vinnig opgekom omdat die 
grond so vlak was, Maar die warmte van die son het die graan laat verlep. 
Omdat daar nie eintlik wortels was nie, het dit ook verdroog. Van die saad het 
weer in die onkruid geval, en toe die onkruid groot word, het dit die graan 
heeltemal toegegroei. Maar daar was ook die saad wat in die goeie grond geval 
het en wat ‘n goeie oes gelewer het. Die graan wat geoes is, was in sommige 
gevalle honderd maal meer as die saad wat gesaai is.  In ander gevalle was die 
oes sestig of derdtig maal meer as die saad.  Elkeen wat kan hoor, moet 
mooi luister wat Ek hier sê.! 

Die dissipels het later na Hom toe gekom en vir Hom gevra? “Waarom gebruik 
U hierdie voorbeelde vir mense.? Hy antwoord: “Vir julle wys God die geheime 
van Sy koninkryk, maar vir die ander wys Hy dit nie. Wat dit (verstaan van 
koninkryk) betref, sal die een wat reeds iets het nog meer gegee word, maar as 
iemand niks het nie, sal selfs die bietjie wat hy het van hom weggeneem word. 
Daarom gebruik Ek gelykinisse as Ek met hulle praat. Want hulle sien elke keer 
en tog merk hulle niks op nie. Hulle hoor elke keer en tog luister hulle nie en 
hulle verstaan ook nie. Wat hulle betref, het die profeet Jesaja se woorde 
uitgekom. Want hy het in die Skrifgesê: 

‘Julle sal gedurig hoor maar nooit verstaan nie. Julle sal gedurig 
kyk maar niks raaksien nie. Want hierdie volk se hart het  
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ongevoelig geword, hulle ore het doof geword en hulle oë 
toegemaak. Want anders sou hulle kon sien en hoor en verstaan 
en hulle bekeer en ek sou hulle gesond maak. 

Maar julle kan bly wees, want julle sien en hoor.  Luister nou wat Ek vir julle sê: 
daar was baie profete en gelowige mense wat daarna verlang het om te sien 
wat julle vandag sien, maar hulle kon nie. Hoe graag sou hulle nie wou hoor 
wat julle vandag hoor nie, maar hulle kon nie.  

Luister, dan vertel Ek julle nou wat beteken die gelykenis van die boer wat 
gaan saai het. Iemand wat die boodskap oor die koninkryk van God hoor en 
hom nie verstaan nie is soos die saad wat in die paadjie geval het. Die duiwel 
kom en gryp die woord wat in sy hart gesaai is en vat dit weg.  Die saad wat in 
die klipperige grond geval het, is soos iemand wat die boodskap aanneem as hy 
hom hoor en wat die boodskap geniet. Maar die woord kan by so iemand nie 
wortel skiet nie want sy belangstelling hou nie lank nie.  So gou as wat hy as 
gevolg van die boodskap in die moeilikheid kom of as daarvoor vervolg word, 
dan los hy dit.  Die saad wat tussen die onkruid geval het, is soos iemand wat 
die boodskap hoor, maar dan kom die kwellings wat daar in hierdie lewe is en 
hy word verlei deur die glans en rykdom. So word die boodskap in sy lewe 
verdruk en dit dra geen vrug nie. 

Die saad wat in die goeie grond geval het, is soos iemand wat die boodskap 
hoor en dit verstaan. Dit dra vrug in sy lewe - by die een mens honderd maal, 
by die ander sestig maal en by ‘n ander dertig maal meer as die saad wat 
gesaai is. 

Hierdie gelykenis is vir my en jou ook en ons kan luister en reageer en ons inrig 
dat daar 100 maal meer vrug beskikbaar is as die saad wat gesaai is. Jesus het 
hier Sy koninkryk en die toepassing daarvan probeer verduidelik en wil graag 
hê ons moet veel vrug dra. Die sorge van die lewe en die glans en rykdom kan 
nie meer die saad verdwelg nie, ons weet wat ons Vader van ons verwag, kom 
ons gee aandag en leef soos Hy dit wil hê.  

Verder in Mat 13 van af vers 24 vertel Jesus die gelykenes van die onkruid:      
Jesus het hulle nog ‘n gelykenes vertel wat so gegaan het.  ‘Wanneer God op ‘n  
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nuwe manier gaan regeer, sal dit wees soos wanneer ‘n man skoon saad in sy 
land gesaai het. Maar in die die nag toe almal vas geslaap het, het sy vyand 
gekom en onkruid tussen die koring gesaai en weer padgegee. Toe die koring 
opkom en later in die aar begin kom, kon die onkruid ook gesien word. Die 
boer se werksmense vra hom toe: Maar meneer, was dit dan nie skoon saad 
wat u in daardie land gesaai het nie? Waar sou die onkruid dan vandaan kom?   

Sy antwoord was: Dit is ‘n vyand wat dit gedoen het. Hulle vra toe: ‘Wil 
Meneer hê ons moet die onkruid gaan uittrek?  Nee, antwoord hy, ‘as julle nou 
die onkruid uittrek, sal julle van die koring ook saam uittrek. Laat die koring en 
die onkruid saam groei tot oestyd. Dan sal ek vir die mense wat oes sê hulle 
moet die onkruid eers bymekaar maak en dit in bondels vasbind sodat dit 
verbrand kan word, maar die koring moet hulle in my skuur inbring. 

Jesus verduidelik die gelykenis aan sy disipels in vers 37: Hy verduidelik toe: Die 
man wat die skoon saad gesaai het, is Ek die Redder. Die land waar die saad 
gesaai is, is die wêreld en die skoon saad is die mense wat God se koningskap 
oor hulle lewe erken. Die onkruid is die mense van die duiwel. Die duiwel is die 
vyand wat die onkruid gesaai het. Die oes is die einde van die wêreld, en dit is 
die engele wat daardie oes sal insamel. By die einde van die wêreld sal dit wees 
presies soos wanneer die onkruid bymekaar gemaak en verbrand word. Ek sal 
my engele uitstuur, en hulle sal al die mense bymekaar maak wat ander verlei 
het om sonde te doen en ook almal wat hulle nie wou steur aan God se wette 
nie. Die engele sal hulle wegneem uit God se Koninkryk en hulle in die 
brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners van spyt. Dan 
sal God regeer en sy kinders sal net so helder skyn soos die son in die nuwe 
koninkryk van die Here. Elkeen wat kan hoor, moet mooi luister wat Ek hier 
sê. 

Eerstens erken God hier dat daar twee sisteme op aarde is waarin ons as mens 
oppereer. Die een stelsel of siteem kom van Hom af en die ander een van die 
satan.  Almal het ‘n gelyke kans om te kies en dan so te leef, om God se 
koninkryk tentoon te stel of jou eie en die wêreld sin. Die twee stelsel sal in een 
land en tussen mekaar volwasenheid bereik en saam groei tot oestyd, so moet 
nie bedrieg word om te dink dat God wat mag oor alles en almal het soos ons  
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hierbo geleer sal ingryp en die satan se planne kom stop of die aarde nou al 
hemel maak nie. Hy wil kyk of ek en jy nou al kan verstaan wat Hy van ons 
verwag en dit dan toe te pas en so Sy koninkryk vestig met sy sisteem en stelsel 
as ons norm terwyl die duiwel hoogty vier tussen en om ons. Dit is vir die rede 
wat die stuk geskryf word en meer skrif as eie opinie gebruik word om ons te 
oortuig dat God van ons verwag om nou te verstaan en dit dan toe te pas, sodat 
ons die ander stelsel tot volwassenheid kan help bring. Die oes sal groot wees 
met oestyd as ons mooi luister.  God gee ons kans tot op die einde waar Hy dan 
‘n besluit gaan neem en jy sal betaal word vir dit wat jy gekies het. 

God is so genadig met sy mense dat hy vir die werkers sê, nee moet nie nou al 
die onkruid uit trek nie, gee hulle nog ‘n kans om My te volg en My koninkryk 
te vestig. 

Om terug te kom by Hand 2 en 4 waar die Heilige Gees uitgestort is en beheer 
oor geneem het oor daardie mense en ons gesê het hulle het anders opgetree 
en anders gedoen as wat die norm van daardie tyd was. God wil nie net hê ons 
moet ons goed met mekaar deel nie, Hy wil hê dat ons ‘n ander sisteem, 
Koninkryks reels moet gehoorsaam en uitleef.  

Vir ‘n baie langtyd in my lewe het ek God gedien op morele waardes, as ek nie 
rondslaap en steel of vloek en drink dan is ek ‘n mooi Christen. Maar my 
heerskappy lewe en toepassing van die opdrag van God was nêrens te sien nie. 
Jy sien ek het God probeer gebruik vir my en het toe ‘n baie mooi skoon lewe 
geleef, maar was oppad die afgrond af. Ek het elke Sondag kerk toe gegaan en 
al die bidure en funksies getrou bygewoon en was deel van alles wat gebeur 
het. Maar het nie verstaan dat daar ‘n ander koninkryk uitgeleef moet word 
hier op aarde. Totdat ek alles verloor het en God gevra het hoe kan Hy my so 
hanteer ek doen dan al die mooi goed en is moreel gesond. Die antwoord het 
my geruk en tot stilstand laat kom. “Ek is nie net ‘n morele God wat belangstel 
in die wat ek kan laat staan en doen en nie doen nie, maar ek is ‘n God van 
orde en rigting wat mense wil gebruik om vir My ‘n “ark” koninkryk te bou, ‘n 
Koninkryk sisteem te vestig hier op aarde net soos in die hemel en Sy wil te ken 
en dit dan uit te leef. Om deur middel van liefde en eenheid ander kinders van 
God te mobiliseer om Sy koningskap te erken dit na te jaag en te ondersoek om 
dit te verstaan en dit dan te leef elke dag.” 
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Ons moet alles hier op aarde regeer en bestuur vir ons Vader in die hemel en 
‘n stelsel kry waarvolgens ons gemeenskap moet leef, hoe werk ons met God 
se mense, met sy geld en die aarde. Die Bybel leer ons dat daar anders met 
geld gewerk behoort te word, met skuld en besittings van God. 

As ek dit reg verstaan maak God nie die onderskeid soos ons nie, ek gaan nou 
kerk toe en Maandag gaan ek werk toe. In God se koninkryk word ons opgelei 
in die kerk vir die dienswerk wat ons moet doen in Sy Koninkryk. Ons sal geleer 
word en dalk moet ons weer na Mat 6:33 gaan kyk. Soek altyd eers die 
koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander goed sal vir julle bygevoeg 
word.  

Werk ons nie dalk vir die ander goed en hoop God sal Sy Koninkryk en 
geregtigheid vir ons verniet gee nie. Dit gaan nie gebeur nie, ons sal Hom moet 
gehoorsaam, Sy koninkryk gaan soek en Sy geregtigheid moet verstaan en dan 
sal die res bygevoeg word.    

Die stuk is nie geskryf om die “soek” deel na Sy koninkryk te beskryf nie, maar 
meer om die opdrag van Jesus se gebed ernstig op te vat toe Hy gebid het en 
ons geleer het hoe om te bid: 

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat U 
koninkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die 
aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergewe ons ons skulde, 
soos ons ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar 
verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag 
en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen 

Jesus wil hê ons moet die opdrag erenstig vat en dit nou doen. 

Dalk is dit nou die tyd om ‘n paar sulke ander sisteme te bespreek: 

1. God kom eerste. Bo alles. Mat 22:36-37 – “Meneer” wou hulle weet 
“wat is die belangrikste ding wat God ons in die wet bevel het” 
Jesus antwoord hulle: Die belangrikste is waar God gesê het: “Jy moet 
die Here jou God liefhê met jou hele hart en siel en verstand. Dit is 
die belangrikste en eerste bevel wat God ons gegee het.’  In God se  
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koninkryk is daar geen plaasvervanger vir jou onverskrokke en 
doelgerigte verhouding met Hom nie, voor jou werk, huwelik, gesin, 
geld en plesier. 

2. Medemens. Vers 39: Daar is ‘n tweede een wat net so belangrik is, en 
dit is: ‘Jy moet jou medemens net so liefhê as wat jy jouself liehet. 
Die hele skrif is gegrond op hierdie twee bevele van God.’ God gee vir 
ons die tweede bevel wat Hyself sê net so belangrik is as wat die 
eerste een was. Ek en jy moet ons medemens net so liefhê as wat jy 
jouself liefhet. Hy leer ons om onsself lief te hê en dit is die 
barrometer vir ons liefde vir ons medemens. Die res van wat ons sal 
bespreek is gegrond op die twee bevele.  

3. Hand 10:35 Sê dat God is geen aannemer van die persoon nie. Hy het 
vir almal gesterf en almal het ‘n regverdige kans om sy koninkryk te 
vestig en daarin te leef. 

4. Efs 2:14-16 Dit is Christus wat vrede bewerk tussen ons wat Jode is en 
julle wat nie Jode is nie. Toe Hy sy lewe vir ons gegee het, het Hy die  
muur afgebreek wat ons van mekaar geskei het en ons een gemaak.   
Hy het die Joodse wette tot niet gemaak met al hulle reels en 
regulasies. Hy het die twee groepe aan Homself verbind en een nuwe 
groep mense gevorm.  Dit is soos Hy vrede tussen ons gemaak het. 
Toe Hy op die kruis gesterf het, het Hy vrede gemaak tussen God en 
die twee groepe. Hy het hulle saam een liggaam gemaak en so het Hy 
einde gemaak aan die vyandigheid wat daar was. Hy het vir ons die 
Goeie Nuus gebring dat Hy vrede bewerk het. Sy vrede is vir julle wat 
ver van God af was en vir ons wat naby aan Hom was. Christus het dit 
vir albei groepe moontlik gemaak om na God toe te kom, gelei deur 
dieselfde Heilige Gees. Julle in nou nie meer buitestanders of  
vreemdes nie. Julle behoort nou aan die volk van God en aan sy 
huisgesin. Julle is nou deel van God se bouwerk. Die fondament 
waarop julle gebou is, is die boodskap wat God aan die profete en die 
apostels gegee het. Die hoeksteen van die gebou is Jesus Christus 
self. Omdat ons almal aan Hom behoort, is dit een stewige gebou wat 
opgebou word om ‘n tempel te wees waarin die Here woon. Julle wat 
aan Christus behoort, is almal saam deel van hierdie gebou. En dit is  
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5. God self wat daarin woon omdat Sy Gees in julle is. In Sy koninkryk is 

daar nie onderskeid tussen rasse, kulture en kleur van ons vel nie. Nie 
eers onderskeid oor ons bank balans nie. Hy het vir almal die prys 
betaal en verwag dat ons so sal leef. Geen onderskeid nie net liefde 
vir mekaar. 

6. In God se Koninkryk wil Hy hê ons moet ons vyand anders behandel: 
Mat5:38-42: Julle weet hoe die straf vir aanranding bepaal word: ‘n 
oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand. Maar Ek sê nou vir julle, moenie 
op slegte mense wraak neem nie. As iemand jou op die regter wang 
slaan, hou dan ook die ander wang vir hom om op te slaan. As 
iemand teen jou ‘n hofsaak maak om jou onderste kleed te vat, laat  
hom dit vat, en gee vir hom ook jou boonste kleed. As jy gedwing 
word om vir die soldate hulle goed een kilometer ver te dra, dra dit 
dan vir twee kilometer ver. As iemand iets van jou vra, gee dit vir 
hom en as iemand iets van jou wil leen, leen dit dan vir hom. 

7. Mat 5:43-48 Julle het al gehoor die mense sê: ‘n Mens moet jou 
vriende liefhê en jou vyand haat. Maar Ek sê nou vir julle:  julle moet 
julle vyande liefhê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. As julle 
dit doen sal julle julle Vader in die hemel se kinders wees. Want God 
laat skyn Sy son oor almal – oor goeie en slegtes. Hy stuur reen vir 
almal – vir die eerlike en oneerlike mense. Watter belonging sal God 
vir julle gee as julle net die mense liefhet wat ook vir julle liefhet?  
Selfs die oneerlike belastingagente doen dit!  Of is dit miskien iets 
besonders as julle net julle familie vriendelik groet? Selfs die 
ongelowige mense doen dit ook.  Maar julle moet volmaak wees – 
net so volmaak as wat julle Vader in die hemel is.” 
 
Die Gees van God is in ons en Hy sal ons die vermoë gee om dit te 
doen en die Gees sal ons help om volwasse te word soos ons Vader. 

Dit is maar ‘n paar voorbeelde uit die Woord wat vir ons voorgehou word om 
‘n ander sisteem, koninkryk tentoon te stel. Ons moet ons gemeenskap 
oorneem en anders opereer in ons daaglikse lewe.  
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Die invloed van dit wat hierbo gesê is, het dit die volgende uitwerking op’n 
groep boere en besigheids mense in Ficksburg gehad. God se Gees het ons die 
opdrag gegee om Sy koninkryk te vestig en Sy Wil uit te leef. Dit het vir ons die 
gevolg gehad dat elkeen dit wat hy bestuur het -  alles, ons lewens, tyd en 
elkeen se doel vir die lewe, sowel as ons spaargeld, plase en alles daarop moes 
prys gee. Dit alles in ‘n maatskappy geplaas wat nou bestuur word deur 13 
verskillende huisgesinne. Ons moes skielik leer dat in God se koninkryk alles in 
eenheid plaasvind en dat ons saam moet hoor wat en hoe God wil hê ons elke 
dag se gebeure bestuur en uitvoer. Ons moes elkeen leer wat beteken dit om 
elke oggend jou kruis op te neem en te dra soos ’n ter dood veroordeelde en 
God se plan te volg en dit te vestig wat voor my wil en voorkeure gekom het. 
Die doel vir ons winste was ook deur God vir ons bepaal, nl. Jes 58 waar ons 
geleer is hoe ons, ons gemeenskap moet sien en wat ons moet doen om dit te 
verander. God soek die soort vas wat werkskep, armoede verlig, daklose 
mense huisves en siekes, weduwee en wese versorg.  

Dit het baie duidelik geword dat God ‘n ander plan met ons gehad het van die 
begin af, as selfgesentreerdheid en self veryking. Ons het een van die 
plaashuise omskep in ‘n Hospice vir siek mense, asook 60 persone wat siek 
mense in hulle huise versorg in Meqheleng, het ‘n ander plaas omskep in ‘n 
skool sowel as ‘n kliniek begin vir ons mense. Ons het ekstra mense werk gegee 
in ons Koninkryks opdrag, by die melkery, voerkrale en akkerbou afdelings. 
Verder is daar “dropin” sentrums in Meqheleng begin, waar kinders sonder 
ouers en die wat nie ‘n plek het om te leer nie, gehelp word om te leer. 
Verskeie dissipelskap groepe word weekliks gehou om mense op te lei en te 
leer hoe werk God se koninkryk. 

Missio Dei se Doel: Om op MD Foundation se grondgebied die koninkryk  
van God sigbaar te maak en sy wilt e laat geskied net soos in die Hemel deur  
dissipelskap, besighied te bedryf, rentmeesterskap te bevorder, mense op te lei 
en op te hef  en om arm en siek mense te versorg. 
 
Dit is maar die begin van die reis na God se volmaakte plan en om Sy Koninkryk 
op aarde te vestig in ons gemeenskap. Elkeen wat hier woon kan ‘n rol vertolk  
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in Sy koninkryk as jy die keuse wil maak.  Mag God ons seen en wysheid gee 
om alles net so te doen as wat Hy van ons verwag. 

Alle skrifgedeeltes is uit “Die Lewende Bybel” aangehaal. 

 Ek moet net afsluit met Matt 22:1-14:  Jesus het die mense nog meer van die 
verhale vertel waarmee Hy hulle iets wou leer. So het Hy byvoorbeeld vertel: 
“Wat daar in God se Koninkryk sal gebeur, laat mense dink aan die koning wat 
‘n groot onthaal gegee het vir sy seun se troue. Hy het sy slawe uitgestuur om 
almal wat uitgenooi was, aan te sê dat dit nou tyd was om na die onthaal toe 
te kom, maar hulle wou nie kom nie.  Toe stuur hy weer ander slawe om vir die 
wat genooi was, te gaan sê: “U kan nou maar onthaal toe kom, want alles is 
klaar – die beeste en vetgemaakte slaggoed is geslag en die ete wag al!”  

Maar hulle het hulle nie daaraan gesteur nie, en elkeen het sy eie gang gegaan 
– die een na sy plaas toe en die ander een na sy besigheid toe. Party van hulle 
het daardie slawe gegryp en hulle geslaan en selfs doodgemaak. Dit het die 
koning woedend gemaak. Hy stuur toe sy soldate om daardie mense dood te 
maak en hulle stad af te brand. Toe praat hy weer met sy slawe: “Alles is nou 
klaar vir die onthaal, maar my gaste het dit nie verdien om genooi te word nie. 
Gaan nou na die besigste strate toe en nooi almal wat julle teëkom uit na die 
onthaal toe. Die slawe het toe op straat uitgegaan en almal wat hulle in die 
hande kon kry bymekaargemaak – ordentlike mense en die swakker tipes almal 
saam.  Eindelik was die saal waarin die onthaal gehou is, stampvol van al die 
gaste. 

Die koning het ook ingekom om die gaste te ontmoet. Sy oog val toe op 
iemand wat nie bruilofsklere aan het nie en hy vra hom: ‘Vriend, hoekom het jy 
sonder bruilofsklere hier ingekom?’  Maar die man het nie sy mond 
oopgemaak nie. Toe sê die koning vir sy helpers: ‘Bind sy hande en sy voete vas 
en gooi hom buite in die donker uit. Daar sal die mense huil en op hulle tande 
kners van spyt.’  Want baie mense word uitgenooi maar daar is min wat deur 
God uitgekies word. 

Fil 1:19 Ek vertrou dat die Here Jesus dit vir my moontlik sal maak om Timoteus 
binnekort na julle toe te stuur want ek wil graag hoor hoe dit daar by julle  
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gaan.  Ek het niemand anders wat so saam met my voel en werklik vir julle 
omgee soos hy nie. Die ander is almal so besig met hulle eie dinge dat hulle 
nie aan die belange van Christus kan aandag gee nie!  Wat ‘n verskriklike 
stelling! 

God nooi my en jou uit – Laat die Heilige Gees die stuk vir jou duidelik maak!! 

Seen vir jou en geniet die pad saam jou Verlosser en geniet dit om Sy koninkryk 
en Wil te vestig en sigbaar te maak daar waar jy is. 

Dienskneg van ons Lewendige God. 

Hannes Pretorius                                                                                                          
082 564 98040                                                                                  
dairy@mdfoundation.co.za 


