
Matteus 4:12-25 

Agtergrond 

Matteus wil met sy evangelie beklemtoon dat Jesus die lankverwagte Messias is. Daar is veral drie 
kenmerke van Matteus se evangelia wat uitstaan: 

 Sy klem op die koninkryk van God 

 Die klem op Jesus se universele bedioening, met ander woorde Jode en nie-Jode 

 Sy klem op radikale dissipelskap 
 
Al drie hierdie elemente is sigbaar in die paar verse wat ons vanoggend gaan lees. 
 
Inleiding 
 

Pous Franciskus het onlangs die hele wêreld verstom toe hy 
bereid was om aan ’n man met een of ander vel siekte en 
wat en as dit ware vermink is deur die siekte, te vat en op sy 
kop te soen. Die aaklige siekte het hom nie afgesit nie. 
Mense wat noue kontak met die Pous het was nie verstom 
en verbaas nie. Hulle reaksie was dat dit is wie hy is. Hy 
beskou homself geroepe om alle mense te dien. 

 

Daar is nog voorbeeld van sulke mense. Moeder Teresa is een. Nog 
een is ’n ene Heidi Baker wat tans in Mosambiek werk. Haar 
bediening, Iris, gee daagliks kos aan meer as 10 000 armes in 
Pemba, in die noorde van Mosambiek. Hulle bedryf ook honderde 
kinderhuise, skole en klinieke in Mosambiek, een van die armste 
lande in die wêreld. 
 

 
 
Jaco Strydom van Echo Jeugontwikkeling in Pretoria, vertel van sy 
ontmoeting met haar: "Haar hele wese skree liefde en eenvoud. 
Jy sien haar bykans nooit sonder ’n kind op die arm of onder ’n 
boom besig om in Portugees te gesels met iemand oor hul 
probleme nie. Die hele 'Village of Joy' in Pemba wemel van 'haar 
kinders.' Hulle noem haar 'Mamma Aida'. Baie van die jongmense 
wat vandag leiersposisies in dié gemeenskap beklee, het jare 
gelede daar aangekom as honger en verwaarloosde babas of 
kleuters." 
 
Volgens Jaco beskou sy Moeder Teresa as haar grootste menslike rolmodel: "Hulle teologie is liefde. 
So eenvoudig en so moeilik soos dit. Dit is asof hulle hele wese sê: 'Jy kan nie jou lewe vir Jesus gee 
sonder om jou lewe ook vir die wêreld te gee nie!'" 
 

Hierdie drie mense is almal voorbeelde van moderne dissipels van Jesus wat hulle roeping in die 
voetspore van Jesus  uitleef. Hulle is daarom ook voorbeelde vir ons van hoe ons ons roeping as 
volgelinge van Jesus kan uitleef. 



Ons staan vanoggend stil by ons roeping as gelowiges. Juis aan die begin van die jaar is dit nodig om 
opnuut stil te word en ons roeping in oënskou te neem. Ons tema: Geroep om Jesus na te volg. 

1. Jesus se roeping 

As ons Jesus wil navolg, moet ons sekerlik sy roeping verstaan. Maar voordat ons by die roeping van 
Jesus kom, net twee interessanthede: 

 In die eerste paar verse wat ons gelees het, word vertel van die begin van Jesus se optrede. 
As Johannes die Doper deur Herodus gevange geneem word, begin Jesus optree. Johannes 
was juis die een wat deur God gestuur is om die pad vir Jesus voor te berei. Ons het verlede 
week gesien hoe Johannes die Doper die aandag weggewys het van homself en op Jesus 
gefokus het. Hy het getuig dat Jesus die Messias was. Hy het Jesus gedoop en tydens die 
doop het die Gees van God soos ’n duif op Jesus neergedaal. Dit is opvallend dat juis 
Johannes se gevangeneming Jesus se optrede inlei. 

 Die tweede opvallende saak is die plek waar Jesus Hom gaan vestig. In Kapenaum. Daar 
word pertinent gesê dat die Jesus Hom nie in sy tuisdorp Nasaret gaan vestig het nie. 
Hieroor is al baie gewonder en geskryf. Waarom juis Kapernaum. Tot vandag toe het ons nog 
nie regtig ’n antwoord nie. Dit kan wees omdat daar heelwat heidene, met ander woorde 
nie-jode gewoon het en Matteus juis beklemtoon dat Jesus vir die Jode en nie-jode gekom 
het.  

Kom ons kom nou by Jesus se roeping: Wat is die kenmerke daarvan? 

 Die kern boodskap van Jesus was: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby 
gekom. ’n Koninkryk is waar ’n koning regeer. Met Jesus se koms na die aarde het Hy juis as 
Koning gekom. Deur al sy optrede – dit wat Hy geleer het en al die wonderwerke wat Hy 
gedoen het en selfs sy sterwe, opstanding en hemelvaart, het Hy Hom as Koning kom bewys 
en gee vir die wêreld. So het Hy die koninkryk van God gebring. Die reaksie van sy volgelinge 
moes wees die van navolging van die Koning. Hulle moes hulle bekeer en Hom volg. 

 Die boodskap word verder beskryf as lig in die duisternis. Met ’n aanhaling uit Jesaja 8:23-
9:2 word beskryf dat Jesus vir mense wat in die donker vasgevang is, weer lig gebring het. 
Die donker word as die skemerland van die dood beskryf. Die kontras van lig teenoor donker, 
sou ook beskryf kon word as lewe teenoor dood. En dit is juis wat die koninkryk van God 
beteken. Lewe in plaas van dood – in die aardse sowel as hemelse lewe. 

 Jesus roep medewerkers en bemagtig hulle. Jesus roep dissipels, op die ou end twaalf van 
hulle. Hy leef elke dag saam met hulle. Hy leer hulle, lei hulle op, rus hulle toe. Hy stuur hulle 
uit. Hy pak nie sy roeping alleen en in isolasie aan nie. 

 Jesus beoefen sy roeping deur drie aksies: leer, verkondig en gesond maak. Dit is wat hy elke 
dag doen  Hy leer in die sinagoges, Hy verkondig die goeie boodsakp van die koninkryk en hy 
maak siekes gesond.Hy spreek hulle nood aan – hulle behoefte aan verlossing en daaglikse 
behoetes. 

 Die mense stroom na Jesus. Juis die bewys dat Hy hulle behoeftes aanspreek; dat Hy die 
honger van die wêreld stil; dat Hy lig in donker bring. 

 Jesus se bediening is gerig op die ganse wêreld. Hy hou Hom nie net besig met die Jode nie. 
Hy het gekom vir alle volke. Hy roep vissermanne as sy dissipels. Hy gaan om met sondaars, 
met tollenaars. 



2. Ons roeping? 

As ons ons roeping wil verstaan moet ons na Jesus se roeping kyk en ook kyk hoe die eerste dissipels 
hulle roeping hanteer het. 

Kom ons kyk hoe 

 raak Jesus se roeping ons roeping.  

Ons roeping kan tog nie los staan van Jesus se roeping nie. Ons roeping is om Jesus te volg. Dit 
beteken dat ons ons sal bekeer. Ons moet die boodskap van die Koning en sy koninkryk hier op 
aarde gryp. Ons moet dit aanvaar, dit glo, dit leef. 

Ons moet Jesus se roeping ons roeping maak. Ons moet Jesus se agemnda ons agende maak. Ons eie 
agenda kan maar op die agtergrond skuif. Ons moet sy roeping na-aap. Dit wat Christus gedoen het, 
moet ons doen. Daarom kan ons nie anders as om met lering, verkondiging en genesing besig te 
wees. Ons moet leer en verkondig dat Jesus die Koning is wat sy koninkryk gevestig het. Ons moet 
leer en verkondig dat Jesus Koning wil wees in elkeen se lewe en dat ons elkeen Hom Koning moet 
maak in elke situasie. 

Ons moet met genesing besig wees. Genesing kom in baie vorme, en op baie maniere. Ons moet aan 
genesing nie net in terme van individuele liggaamlike siekte dink nie. Daar is ook sosiale of 
kollektiewe soorte siekte, soos armoede, geweld en verslawing. Daar is ook baie gestaltes van 
genesing, van wonderbaarlike genesing deur gebed tot genesing deur mediese ingrepe, of die 
aanpas van mense se lewensstyle, die veranderinge van onderlinge gesindhede en die impak van 
vergifnis op mense se gesondheid. Hierdie genesing kan nie van mekaar losgemaak word nie. 
 
Nog ’n fasset van Jesus se roeping wat ons help om ons roeping te verstaan is dat roeping nie ’n 
indiwiduele saak is nie. Soos Jesus sy groep dissipels gehad het as medewerkers eht ons mekaar – 
alle gelowiges as medewerkers. Ons elkeen se roeping as indiwidu is ook die kerk se roeping en die 
kerk se roeping is ons elkeen se indiwiduele roeping. Daarom moet ons voortdurens mekaar 
bemagtig en toerus en begelei vir ons gesamentlike en indiwiduele roeping.   

 raak die dissipels se roeping ons.  

Ek het vroeër verwys na Matteus se klem op die radikalke en ingrypende dissipelskap. Ons sien iets 
hiervan in die verhaal. Jesus roep sy dissipels om hom te volg – onvoorwaardelik te volg en alles 
agter te laat. 

Die vier manne was vissers. In diѐ tyd was visvang soort van ’n familie besigheid. Pa en seuns het dit 
gedoen en so die pot aan die kook gehou. Maar hierdie vier seuns word geroep om die visnette net 
so te los en saam met Jesus te gaan. Dit moes ’n ongelooflike leemte in daardie families se besigheid 
gelaat het.  Tog doen hulle dit.  

En dit is juis een van die kenmerke van die ingrypende dissipelskap ook vir ons – dit verg 
gehoorsaamheid. Dit vra opoffering. Dit kos iets. Dit is juis die prysgee van ons eie agenda ten gunste 
van jesus se agenda. 

Kom ek probeer ons roeping saamvat: Ons roeping is niks anders as Jesus se roeping. Ons maak jesus 
se roeping ons roeping. Ons leer, verkondig Hom as Koning en ’n lewe in sy koninkryk. Ons is ingestel 
op die genesing van almal rondom ons. Ons doen dit alles saam met alle gelowiges. Ons doen dit al 
vra dit alles van ons. 



Mickey Anders skryf in The Beginning of Ministry oor die verskille tussen ’n roeping en ’n werk. Hy 
beskryf dit soos volg: 

 As jy dit doen omdat niemand anders dit wil doen nie, is dit ’n werk. As jy dit doen om God 
te dien is dit ’n roeping  

 As jy dit doen net om dit klaar te kry, is dit werk. As jy dit doen na die beste van jou vermoë, 
is dit ’n roeping. 

 As jy dit doen solank dit nie inmeng met jou ander aktiwiteite nie, is dit werk. As jy toegewyd 
is en selfs ander dinge moet nalaat, dan is dit ’n roeping. 

 Dit is moeilik om opgewonde te raak oor ’n werk.  Dit is onmoontlik om nie opgewonde te 
wees oor ’n roeping nie.   

  
Slot 
 
Pous Franciskus, Moeder Teresa, Heide Baker – almal voorbeelde vir ons van gelowiges wat hulle 
roeping verstaan en uitgeleef het. Selfs al het dit iets van hulle gevra. Daar is nog baie ander 
voorbeelde. Mense wat dalk nooit eers êrens vermeld sal word nie. 
 
Ons is vanoggend aan die begin van die nuwe jaar weer herinner aan ons roeping.  Ons moet Jesus 
se roeping opneem en dit ons roeping maak. In gehoorsaamheid moet ons hom volg en navolg  - 
selfs al kos dit iets.Ons moet mense leer, aan hulle verkondig en genesing bring. Ons moet God se 
koninkrykl verkondig. Ons moet God se koninkryk laat kom deur Hom Koning van alles te maak.  
 
 

 


