
Matteus 10:40-42 

Agtergrond 

Matteus skryf vir Jode met die bedoeling om hulle tot geloof in Jesus as die Messias te oortuig. Hy 

het sy evangelie êrens tussen 70 en 80 n.C. geskryf. Hy rig sy hele evangelie in rondom vyf diskoerse 

naamlik die 

 Bergpredikasie 

 Die twaalf dissipels en hulle uitsending 

 Gelykenisse oor die koninkryk 

 Verpligtinge van die dissipels 

 Eindtye 

Inleiding 

David Wiggs vertel van ’n gesprek wat hy met ’n man in sy middel-sewentigs gehad het. Hy was baie 

netjies uitgevat in ’n pak klere. Iemand wat gerespekteer was, eerlik en van goeie karakter. ’n Belese 

man wat oor baie onderwerpe kon gesels. Op die oog af ’n voorbeeldige Christen. Tog het hy nooit in 

die kerk gekom nie – ten spyte daarvan dat sy vriende en familie hom telkemale uitgenooi het en 

moeite gedoen het om hom daar te kry. Wiggs sê, hyself as leraar het hom ’n hele paar keer probeer 

oortuig om kerk toe te kom. Maar sonder eninge sukses.   

Later, nadat hy hom beter leer ken het, het die man sy storie 

vertel: Hy het arm groot geword en was deel van ’n groot gesin 

in die depressie jare. Een oggend – hy was omtrent tien jaar 

oud - is hy saam met ’n maatjie kerk toe. Hy het dit baie 

geniet. Die sang, die Bybelstories. Na die tyd het die 

sondagskool onderwyser hom eenkant toe geroep en gesê hy 

moenie kerk toe kom as hy nie beter aantrek nie. Vir God is 

net die beste goed genoeg. Hy het geantwoord: Dit is reg en 

sal nie weer so kom nie. En hy het nie. Hy het nooit weer kerk 

toe gegaan nie.  

Die man het vertel dat hy later jare besef het dat die sondagskoolonderwyser seker net reg probeer 

optree het. Tog het hy dit nie so beleef nie. Hy het immers sy beste klere aangehad. En dit was nie 

goed genoeg nie. Hy het vertel dat hy heeltemal onwelkom gevoel het. Hy het gesê: “As die 

onderwyser maar eerder gesê het: Ek is bly jy is hier. Jesus het jou lief en hier kan jy meer van hom 

leer.” Die gebeure het hom vir die volgende vyf en sestig jaar uit die kerk gehou.  

Ek wil ’n tweede storie vertel: In die litertuur van die Morawiese 

Sendinggenootskap word vertel van ’n sendeling wat in Indië onder die 

slawe gaan werk het. Hy het baie gesukkel om die slawe te bereik. Hy is 

verbied om in die dag waar hulle op die lande werk met hulle te praat. 

Hy het hulle glo uit hulle werk gehou. En omdat hulle van ligdag tot 

donker gewerk het, was hulle in die aand te moeg om na hom te luister. 

Die sendeling het toe die plan gemaak om homself as slaaf te verkoop. 



So kon hy elke dag saam met hulle werk op die lande en tussen deur met hulle praat en die 

evangelie verkondig.  

Twee verhale van mense wat die evangelie verkondig. Die een met positiewe resultate en die ander 

met nie sulke goeie gevolge nie. En tog was albei gevalle seker met die beste bedoelings uitgevoer.  

Ons tema vanoggend is: Bring en ontvang God. 

1. Die uitsendingsrede 

Hierdie drie verse is die slot van Jesus se uitstuursendingsrede. Hy het sy dissipels geroep en is besig 

om hulle toe te rus om sy dissipels en volgelinge te wees. In Matteus 10 stuur Hy hulle vir die eerste 

keer uit om in Israel te gaan preek. Dit is natuurlik deel van hulle indiensopleiding vir die dag 

wanneer Hy nie meer daar sal wees nie. 

Die uitsendingsrede gee sewe perspektiewe wat die dissipels vir hulle taak moet motiveer en 

versterk, ten spyte van die werklikheid van vervolginge, uitdagings, verdeeldheid: 

• Dit is Jesus wat die twaalf dissipels uitstuur – Hulle is die gesagvolle verteenwoordigers en 

gestuurdes van Jesus. Hulle kan dus staatmaak op Sy gesag in die uitvoering van hulle 

roeping. 

• Jesus gee inhoud aan hulle opdrag - Die taak waarvoor Jesus hulle uitstuur, word uitgespel 

as die verkondiging van die koninkryk, die genesing van siekes, die opwekking van dooies, 

die reiniging van melaatses en die uitdryf van demone – presies wat Jesus self tot dusvêr 

gedoen het. Net soos Jesus dit gratis gedoen het, moet hulle ook. Hulle moet vrede gaan 

skenk. 

• Jesus berei hulle voor vir die werklikheid van vervolging. Ons het verlede week daarna 

gekyk. Daarmee sal die Gees van hulle Vader hulle help. 

• Jesus bemoedig hulle om nie bang te wees nie, want God sal sorg. Met hierdie woorde 

moedig Matteus die gelowiges aan om nie uit vrees vir die gevolge van hulle woorde, eerder 

stil te bly nie. Hulle moet bly getuig van dít wat Jesus hulle geleer het, want hulle Vader het 

die vermoë om vir hulle te sorg. Selfs die moontlikheid van die dood moet hulle nie afskrik 

om getrou te bly aan die woorde van die Here Jesus nie. 

• Jesus moedig hulle aan om Hom as Christus te bely en nie te verloën nie. Die logiese 

gevolgtrekking wat die dissipels uit die voorafgaande aanmoediging moet maak, is dat 

getuienis nie opsioneel is nie, maar verpligtend. Dit het ewige gevolge nie net vir dié teenoor 

wie getuig word nie, maar ook vir die mense wat getuig, vir ons as gelowiges.  

• Jesus waarsku hulle dat lojaliteit aan Hom skeiding sal bring. Matteus raak nou ’n pynlike 

realiteit aan, dat lojaliteit aan Jesus die effek kan hê in huise dat kinders en ouers met 

mekaar dit haaks kan hê oor die verbintenis aan Hom en dat ’n mens se huismense jou 

vyande kan wees.  Tragies, ontstellend, maar die realiteit van die keuse waarvoor Jesus 

mense plaas. Die vrede wat Jesus bring, is die vrede van ’n paradoks.  Dit manifesteer soms 

in die teendeel daarvan, in skeiding, verdeeldheid en vyandskap.  Wie egter sy lewe ter wille 

van Jesus verloor, sal dit behou, sê vers 39.  

• Jesus beloof dat gasvryheid teenoor die dissipels sal beloning bring. Die uitsendingsrede 

word afgesluit met ’n woord oor die mense wat die boodskap ontvang.  Dié wat die dissipels 

met gasvryheid ontvang en hulle ondersteun, ontvang daarmee eintlik die Here Jesus self, 



d.w.s. God self, en sal hulle beloning verseker kry.  Dit word drie maal herhaal om dit te 

onderstreep. 

 

2. Bring Jesus 

 

Jesus sluit hierdie rede af met die woorde: “Wie julle ontvang, ontvang my, en wie My ontvang, 

ontvang Hom wat my gestuur het.” Hierdie woorde het iets te sê vir die dissipels: Hulle sou niks 

anders wees as Jesus se verteenwoordigers nie. Hulle moes Jesus en God aan die mense bring. Hulle 

moes die bemiddelaar wees wat Jesus en God aan die mense bring. 

Dit is ’n ontsagwekkende verantwoordelikheid. Mense wat God aan ander mense moes bring. 

Dissipels wat ander mense dissipels van Jesus moet maak.  

En dit is ook steeds ons roeping. Matteus skryf vir Jode. Hy wil hulle oortuig om in Jesus as Messias 

te glo. As hy sy evangelie afsluit, dan doen hy dit met die opdrag dat die boodskap van Jesus wat die 

Messias is na aan al die nasies gebring moet word. Dit is ons opdrag. Ons moet steeds Jesus bring 

aan ander mense. Ons moet Jesus bemiddel. Vance Havner vat dit soos volg saam: “Elke Christen is 

’n posbode van God. Ons werk is om die goeie nuus aan te stuur.” 

Dit maak ’n mens bang. Veral as ’n mens die twee stories wat ek aan die begin vertel het in gedagte 

hou. Die sondagskoolonderwyser het nie daarin geslaag om God te bemiddel nie. Hy het eerder in 

die pad van God se werk gestaan. Die sendeling in Indië wel.  

Die vraag is: Hoe kry ’n mens dit reg? Daar sou seker ’n lang reeks antwoorde en voorskrifte kon 

wees. Ek wil vanoggend na aanleidining van Jesus se slotwoorde op een saak fokus: Deur mense 

menswaardig te behandel.  

Daarmee bedoel ek dat ons hulle moet raaksien as mense. As indiwidue. Ons moet in hulle skoene 

inklim. Soos die sendeling slaaf gemaak het. Nie soos die sondagskoolonderwyser gemaak het nie. 

Ons moet langs hulle gaan staan en nie van bo af mense probeer bereik nie. In terme van Jesus se 

woorde: ons moet vir hulle ’n beker water gee. Ons moet mense en hulle omstandighede probeer 

verstaan. 

 Dit beteken dat ons alle mense na waarde moet skat. Terselfdertyd moet ons ons eie waarde reg 

beoordeel. Ons is nie beter as ander nie. Ander is nie slegter as ons nie. Dit het Jesus deur al sy 

optrede geleer en dit moet ons raaksien en doen. Dan bring ons Jesus aan ander. DT niles leer: “Die 

kortste definisie van evangelisasie is: Een boemelaar vertel vir ’n ander een waar die brood te vind 

is.” 

Die maklikste is om dit soos volg te verduidelik: Ons verteenwoordig Jesus en ons bring Jesus. 

Daarom moet ons dit doen soos wat Jesus dit gedoen het. Ons moet dit so doen dat die ander 

persoon nie vir ons nie, maar vir Jesus raaksien. Die klem moet wegskuif van ons en op Jesus en God 

val. Ons wil immers Jesus en God bring – nie onsself nie. 

Ons moet altyd onthou dat ons die boodskappers is wat met gesag optree. Ons gesag setel nie in 

onsself en ons eie vermoëns nie. Nee, ons gesag kom van God wat ons gestuur het en vir wie ons 

verteenwoordig. Die lied in die Liedboek stel dit mooi: Knegte met Koningsgesag. 



’n Dissipel bring Jesus en God na mense. Dit is ons roeping. 

3. Ontvang Jesus 

Hierdie slotrede van Jesus: “Wie julle ontvang, ontvang my, en wie My ontvang, ontvang Hom wat 

my gestuur het,” het iets te sê vir almal Jesus ontvang. In die dissipels se geval was dit die Jode aan 

wie die dissipels die boodskap moet gaan verkondig. 

Elkeen aan wie hulle Jesus gebring het, moes verstaan dat hulle verteenwoordigers van Jesus is en 

God is. Hulle is nie op hulle eie missie nie. Hulle is gestuur deur Jesus en verteenwoordig hom. 

Daarom moes hulle ontvang word soos wat hulle die Sender sou ontvang. Hulle moes die dissipels 

ontvang soos wat hulle Jesus self sou ontvang. ’n Beker water aan een van die dissipels sou wees 

soos ’n beker water vir Jesus. 

En dit is ook wat ons moet onthou. Ons ontvang voordurend mense wat God aan ons bring. Ons 

moet hulle ontvang soos wat ons die Sender sou ontvang. Ons ontvang voortdurend God van 

mekaar. Daarom moet ons mekaar hanteer soos wat ons God sou ontvang. Ja, vir mekaar is ons ook 

gedurig besig om God te bring en so God te verteenwoordig. 

Kan ek weer die vraag vra: Hoe doen ’n mens dit? Dieselfde antwoord as netnou: Deur menswaardig 

op te tree: Deur ontvanklik te wees – ons ontvang immers God. Deur die Sender en nie die 

boodskapper raak te sien nie.  

Ons moet raaksien dat ons geskenke is wat God aan mekaar gee. Hy gee ons aan mekaar. Hy gee 

gawes aan elkeen tot voordeel van die kerk. Nie een van ons is in hierdie lewensreis alleen oppad 

nie. Ons het soveel medeglowiges wat saam met ons reis en voortdurend God aan ons bring. Ons 

moet daarom gedurig besig wees om die beker water aan mekaar uit te deel. 

Ook hier gaan dit oor die besef van ander mense se waarde – hulle bring God aan ons. Maar ook 

weer ’n verstaan van ons eie waarde – ons is afhanklik van ander; ons kan leer by ander; ons kan 

God by ander ontvang. 

Slot: 

 “Wie julle ontvang, ontvang my, en wie My ontvang, ontvang Hom wat my gestuur het.” 

 As gestuurdes verteenwoordig ons God by mense. Ons bring God na mense – wat ’n 

verantwoordelikheid. 

 As ontvangers ontvang ons God se gestuurdes. Hulle bring God aan ons – wat ’n voorreg. 

 


