
Matteus 10:24-39 

Vooraf 

Verlede Sondag het die Koninkryksondae begin. Dit is die tyd in die kerkjaar tussen Pinkster en 

Kerstyd. In die tyd fokus ons as kerk op ons lewe. Ons weet dat Christus God se koninkryk laat kom 

het met sy koms na die aarde. Hy heers as Koning en ons as sy volgelinge leef onder sy 

koningsheerskappy. Ons lewe wil getuig van ’n lewe in diens van ons Koning. 

Agtergrond 

In die eerste deel van Matteus 10 stuur Jesus vir die eerste keer sy dissipels uit om te gaan verkondig 

“die koninkryk van die hemel het naby gekom.” Hulle moes gaan verkondig, siekes gesond 

maak,dooies opwek en melaatses reinig. In die verse wat ons nou gaan lees lig Jesus sy dissipels in 

dat dit nie maklik gaan wees nie en dat hulle vervolging te wagte kan wees. 

Inleiding 

Volgens oorlewering is  

 Petrus in 67 of 68 n.C. onderstebo gekruisig 

 Andreas is 70 n.C. in Agaje gekruisig. 

 Jakobus is in 44 n.C. deur Herodes Agrippa laat doodmaak. 

 Filippus is in 54 n.C. in Hierapolis gekruisig. 

 Bartlomeus is in 70 n.C. gekruisig. 

 Thomas is in 70 n.C. lewendig verbrand in Persië.  

 Jakobus, seun van Alfeus is van die tempel afgegooi en gestenig. 

 Simon is in 74 n.C. in Sirië gekruisig. 

 Thadius is as martelaar gedood in Persië. 

 Judas is as martelaar dood in Persië. 

 Matteus in Ethiopië as martelaar doodgemaak. 

 Johannes is verban na die eiland Patmos. 

Twaalf dissipels, elf dood gemartel, een verban en sterf in eensaamheid. 

Ek wonder of die dissipels dit in hulle ergste drome verwag het. Tog het Jesus dit voorspel: ’n 

Leerling is nie hoër as sy leermeester nie ... Ek het nie gekom om vrede op aarde te bring nie maar 

die swaard. 

Ja, as volgelinge van Jesus moes hulle leef in die skadu van die kruis. 

En ons leef ook maar nog vandag in dieselfde skadu van dieselfde 

kruis... 

Jesus stuur sy dissipels uit om die koms van die koninkryk te gaan 

aankondig.  

 Hy roep hulle op om nie skaam te wees vir hulle verbintenis 

aan Hom of die boodskap nie. 

 Hy waarsku hulle om konflik en teenstand te verwag. 

 Hy verseker hulle van sy versorging. 



 

1. Moenie skaam wees nie 

In Matteus 10 stuur  Jesus vir die eerste keer sy dissipels uit. Hulle moet die na die dorpe in Israel 

gaan. Hulle moes gaan verkondig dat God se koninkryk gekom het. Hulle moes mense gesond maak. 

Dit was eintlik maar ’n in diens opleiding. Na die opdrag sou hulle terugkeer en weer en verder 

opgelei word. Hulle sou toegerus word vir die opdrag wat later sou kom as Jesus opvaar na die 

hemel. 

Met die uitstuur word hulle aangemoedig om nie vir mense bang te wees nie.  Hulle moet dit wat 

bedek is gaan bekend maak. Dit wat Jesus vir hulle in die donker gesê het, moet hulle in die lig 

vekondig. Dit wat in hulle ore gefluister is, moet hulle van die dakke af gaan uit basuin.  

Dit sou ’n vreemde boodskap wees wat hulle moet gaan verkondig. Nie ’n boodskap waarop die Jode 

gewag het nie. Die Jode het gewag en gehoop op ’n aardse koninkryk. ’n Koning wat hulle sou verlos 

van die Romeinse juk en hulle as volk sou ophef. Dit sou die aanvaarbare en gunstige nuus wees. Nie 

nuus oor ’n Verlosser wat sou sterf vir sy volgelinge nie. 

Maar hulle moes hulle nie skaam vir die boodskap nie. Hulle moet hulle nie skaam vir hulle Verlosser 

nie. Hulle moes hulle nie skaam vir hulle verbintenis aan die Verlosser nie. Dit is die boodskap wat 

hulle moes verkondig.  

Dit was die boodskap wat hulle jare later – na Jesus se dood en opstanding en hemelvaart – 

verkondig het. Sonder om skaam te wees. Openlik. 

Dit is die boodskap wat ons as kerk moet verkondig. Dit is die boodskap wat ons elkeen as volgeling 

van Jesus wil verkondig. Ons hoef nie skaam te wees vir die boodskap of vir die Koning en sy 

koninkryk nie. Ook nie vir ons verbintenis, ons geloof in daardie Koning nie. Ook nie vir ons lewe as 

onderdane in sy koninkryk nie.   

Ons kan dit van die dakke af basuin. Ons kan dit in die lig verkondig. Ons kan dit bekend maak. Hier 

in die kerk, saam as gelowiges. Maar ook by die huis saam met ons gesinslede. By die werk aan ons 

kollega’s, in die winkels en restaurante, op die sportveld of pawiljoene, in die skool, as ons ontspan 

en partytjie hou. Orals en altyd.  

Ons kan ons verbintenis aan en met Jesus ons prioriteit maak. Dit is wat jesus van sy dissipels gevra 

het. Hulle moes nie hulle vader of moeder of seun of dogter belangriker ag as Homself nie. Hulle 

moes niks ander belangriker ag as Jesus nie.    

Dit is ook ons uitdaging. Ons verbintenis aan Jesus en ons wil om dit bekend te maak kom eerste. 

Daarna ons gesin, familie, vriende, werk, ontspannig en wat ookal. Dit is die kruis wat ons moet 

opneem. Dit is die kruis wat ons moet dra. Ons leef immers in die skadu van Jesus se kruis. 

Dit klink na  ’n las; na opoffering. En dit is dit. Dit sou die dissipels later al meer ontdek. Ons weet 

wat die einde vir hulle ingehou het. Tog kry hulle die belofte van beloning. Kyk na vers 32: Elkeen 

wat hom openlik voor die mense vir my uitspreek, vir Hom sal Ek my openlik voor my Vader 

uitspreek.  



Moenie skaam wees nie! 

2. Wees voorbereid op konflik 

Jesus lig sy dissipels in dat hulle verbintenis met Hom, tot konflik sal lei. As hulle hulle nie skaam vir 

Hom en sy boodskap nie, sal dit konflik meebring. Dit sou hulle later al meer besef. Elf is 

doodgemartel, een verban.  

Hoe kan dit anders wees. Jesus is gekruisig. Hy vra immers: Sal die leerling anders behandel word as 

die leermeester?  Sal die slawe anders behandel word as die baas? As die hoof uitgeskel word, sal 

die onderdane totg ook uitgeskel word? 

Hierdie konflik tweedrag bring in gesinne en families. Tussen ’n man en sy vader, ’n dogter en haar 

moeder, ’n skoondogter en haar skoonmoeder. Mense van die selfde huisgesin sou vyande word. Ja, 

om Jesus te volg, om Hom openlik en skaamteloos te bely sou nie vrede nie, maar die swaard 

beteken. 

Hierdie onvrede en swaard word verder verduidelik. Dit sou selfs tot die dood kon lei. Jesus waarsku 

sy dissipels dat mense hulle sal doodmaak. Dit het later gebeur.  

Daar is nog baie gevalle waar mense vandag, konflik ervaar as gevolg van hulle keuse vir Jesus en sy 

koninkryk. In heelwat lande word Christene in die tronk gegooi, gemartel, doodgemaak vir hulle 

geloof. Onlangs was in die nuus van Meriam Yahia Ibrahim. Volgens Christianity Today het sy het op 

27 Mei 2014 in 'n Soedannese tronk geboorte geskenk aan 'n babadogtertjie, haar tweede kind. Die 

baba heet Maya. Meriam, 'n mediese dokter, is sedert Februarie in die tronk met haar seuntjie van 

20 maande. Die skadu van die doodstraf hang oor Meriam. Sy is op 11 Mei skuldig bevind dat sy die 

Islamgeloof sou versaak het. Haar pa was 'n Moslem. Aangesien sy 'n ander geloof as haar pa 

aanhang, oortree sy die Islamitiese Sharia-reg wat afdwaling van Islam strafbaar met die dood maak. 

Meriam is getroud met 'n Christen, Daniel Wani, wat weens spierdistrofie van 'n rolstoel afhanklik is. 

Aangesien die Soedannese reg nie 'n huwelik met 'n Christen erken nie, is sy boonop van ontug 

aangekla. Vandaar die vonnis dat sy gehang gaan word, en vooraf – weens ontug – 100 houe in die 

openbaar gaan ontvang. 

Na Meriam se skuldigbevinding aan die versaking van Islam geloof en ontug, het sy 'n paar dae kans 

gekry om die Christengeloof af te sweer. Op 15 Mei 2014 het sy die hof meegedeel sy bly 'n Christen. 

"Ek is 'n Christen, ek was nooit 'n Moslem nie," het sy gesê nadat 'n Islamitiese geleerde 40 minute 

gebruik het om haar te oortuig om die Christelike geloof te verloën. 

Hierna het die regter in die Hof vir Publieke Orde in El Haj Yousif Kartoem haar vonnis van 100 houe 

vir ontug en die doodstraf vir afdwaling bevestig. 

Daniel Wani is verbied om die hofsitting by te woon, en is lank toegang tot Meriam en sy seun 

geweier. Amnestie Internasionaal het die doodvonnis veroordeel en gevra vir haar onmiddellike 

vrylating. Volgens Manar Idriss, Amnestie Internasionaal se Soedannese navorser, is dit 

weersinwekkend dat 'n vrou vir haar keuse van godsdiens ter dood veroordeel kan word, en gegesel 

kan word vir 'n huwelik met 'n eggenoot van 'n ander godsdienstige oortuiging as dié van haar pa. 



Dit is 'n flagrante miskenning van internasionale mensregtestandaarde. Die goeie nuus is dat onlangs 

aangekondig is dat sy vrygelaat gaan word. 

As ’n mens na sulke stories luister, besef jy dat ons ongelooflik gelukkig is in ons land. Ons ervaar 

baie min, indien enige konflik as gevolg van osn keuse vir Jesus en sy koninkryk. Al praat en leef ons 

openlik ons geloof in Jesus uit, is ons hoogstens blootgestel aan ’n frons of skewe antwoord. Soms 

word ons geloof as outyds of belaglik afgemaak. En dit is omtrent al konflik wat ons as gevolg van 

ons geloof ervaar. 

Tog moet ons maar weet dat die Jesus en die inhoud van sy evangelie boodskap konflik bring. Ons 

moet nie terugdeins daarvoor nie. Drie keer in die gedeelte lees ons dat ons nie hoef bang te wees 

nie. Wanneer ons ly vir ons geloof, beteken dit nie daar is iets met ons fout nie. Baie Westerlinge wil 

wegskram van lyding, omdat hulle meen ons behoort 'n lewe vry van lyding te hê. Jesus help ons in 

hierdie gedeelte om lyding anders te sien. Lyding ter wille van Jesus is 'n teken van dissipelskap. 

3. Weet verseker: Jesus sorg 

Ek het nou net genoem dat ons drie keer in die paar verse lees dat ons nie bang hoef te wees nie. Die 

rede: Jesus sorg. As Hy sy dissipels uitstuur en hulle vra om skaamteloos Hom en die koninkryk se 

koms te verkondig en hulle waarsku teen konflik, gee hy ook die belofte van sorg. Jesus beloof sy 

sorg aan sy dissipels. 

Met twee beelde verduidelik Hy sy sorg. 

 Hy herinner sy dissipels dat God selfs vir mossies wat so te sê niks werd is nie sorg. Al is 

hulle maar ’n sent werd, sorg God vir hulle. Hoeveel te meer sal Hy dan nie vir sy dissipels 

sorg nie? Hulle is immers baie meer werd as mossies. 

 Hy herinner sy dissipels dat elke haar op hulle hoof getel is. As iets soos die getal hare op sy 

dissipels se koppe nie God se almag ontgaan nie, kan hulle tog op God vertrou. 

Al wil die mense hulle doodmaak, sal God vir hulle sorg. Hulle hoef nie bang te wees nie.  

Hierdie sorg geld ook steeds vandag vir ons as volgelinge van Jesus. In ons uitdaging om skaamteloos 

Jesus en die koms van sy koninkryk te verkondig, kan ons op sy sorg staatmaak.  As ons met konflik 

te make het, sal God sorg. As ons teenstand die hoof moet bioed, sal God sorg. 

Die waardevolste is juis om in alle omstandighede te kan besef dat God in beheer is. Jesus regeer as 

Koning oor sy koninkryk – selfs as dinge op die oog af skeefloop soos vir die dissipels. God bly in 

beheer. Dit is nie ’n geval van God wat beheer verloor het nie.  

Wat meer het ons nodig? Ons kan skaamteloos die boodskap van Jesus en sy koningskap in sy 

koninkryk verkondig. Ons kan self konflik en teenstand verduur – want God sorg. 

Stephan Joubert skryf:  

Deesdae dink baie mense hier in ons omgewing dat die kerk net lewendig (of soos hulle sê: 

"aan die brand") is as baie mense na die huisbyeenkomste toe kom of as gelowiges allerlei 

lekker dinge doen. Maar helaas sê Jesus dat die kerk nie juis 'n suksesverhaal in terme van 

wêreldse standaarde is nie. Ons loop maar dieselfde pad as wat ons Meester hier op aarde 

geloop het, naamlik dié van spot, verwerping, fisiese swaarkry en selfs die dood. 



Dít is 'n teken van 'n lewendige kerk. 'n Lewendige kerk is nie 'n groot kerk nie. Dit is waar mense 

Jesus onvoorwaardelik navolg.  

Slot 

Ons leef in die skadu van die kruis. Dit wat Christus aan die kruis verduur het, het ook die lot van sy 

dissipels geword. Ons moet maar weet: dit is ook ons lot.  Soos Christus as leermeester beledig en 

gespot is, sal ons gespot word. Soos Christus as baas verneder is, sal ook ons as slawe verneder 

word. 

Ons moet sonder om ons te skaam voortgaan om sy boodskap te verkondig. Ons moet maar bereid 

wees om ons kruis van teenstand en konflik te dra. Ons kan weet: God sorg. 

  

 

 


