
Matteus 13:31-35; 44-50 

Vooraf 

Ons is tans in die kerkjaar in koninkrykstyd.  Vanoggend is die sewende Sondag in koninkrykstyd. Ons 

gaan vanoggend fokus op presies wat God se koninkryk is. 

Agtergrond 

Ek wil twee sake uitlig voor ons lees.  

 Die eerste gaan oor die evangelie van Matteus: 

 

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 

Ons lees vanoggend ’n gedeelte oor die gelykenisse van die koninkryk. 

 Die tweede gaan oor gelykenisse: 

Jesus het gelykenisse gebruik om sy boodskap oor te dra. Dit is stories wat een enkele 

waarheid wil oordra. Daarom moet ons die een boodskap soek en nie elke fyner detail 

van die storie probeer verklaar nie. Gelykenisse is eindig ook gewoonlik oop en 

onvoltooid. En die doel daarvan is om die hoorder – of ons as lesers – uit te daag. Ons 

moet as dit ware om die einde van die storie vertel. Ons moet die einde van die storie 

wees. Dit daag ons uit om die einde in en met ons eie lewe te skryf. 

In die gedeelte wat ons lees gebruik Jesus 5 gelykenisse om vir ons die koninkryk van God te 

verduidelik. Hy daag ons uit om in die koninkryk te leef. 

Inleiding  

’n Australiese teoloog, Graeme Goldsworthy definieer die koninkryk van God 

as “God se mense in God se wêreld onder God se heerskappy.”  God se 

koninkryk is waar God regeer. Dit is waar mense sy koningskap en 

heerskappy erken. Dit is waar mense Hom Koning maak. Die wêreld is sy 

eiendom en daarom is die wêreld sy koninkryk.  

Dit is ’n goeie samevatting en verstaan van wat Jesus in die gelykenisse oor 

die koninkryk van God leer. Jesus is hier besig om aan die skare en aan sy 

dissipels met stories die begrip en konsep van koninkryk van God te verduidelik.  

Vir die Jode was die konsep en begrip vreemd. Ons moet onthou dat hierdie skare en dissipels ’n 

heeltemal anderse koninkryk verwag het. Hulle was verdruk en ondergeskik aan die Romeinse Ryk 

http://www.theopedia.com/Graeme_Goldsworthy


en het gehunker na vryheid as volk. Hulle het gehoop op ’n aardse koninkryk met ’n leier wat die 

Romeinse juk sou afgooi. Teen die agtergrond vertel Jesus die gelykenisse oor die koninkryk van God 

en verduidelik Hy vir hulle God se koninkryk. 

Ek wil hier aan die begin iets sê van kerk en koninkryk. Die kerk is deel van die koninkryk. Die 

koninkryk is veel groter as die kerk. Die kerk is die voertuig waarbinne ons in die koninkryk beweeg. 

Ons doel en mikpunt in die lewe is nie die kerk nie, maar die koninkryk van God. 

1. Die koninkryk van God is lewenskragtig 

In die eerste gelykenis vergelyk Jesus God se koninkryk met ’n mosterdsaadjie. In die gelykenis word 

die kleinheid van die saadjie gestel teenoor die groot boom wat uit die saadjie kan groei. Die saadjie 

is maar ’n milimeter of twee groot in deursnee. So klein dat jy dit nie eens voel as dit in jou 

handpalm toegemaak word nie.  Klein genoeg om onder jou nael vas te sit. Maar uit hierdie saadjie 

kan ’n boom groei. ’n Boom groot genoeg vir voëls in om nes te maak.   

Die een enkele waarheid wat in hierdie gelykenis beklemtoon word is die lewenskragtigheid van die 

koninkryk. Dit gaan oor die groei van klein na groot.  

Die koninkryk het klein begin. Dit het begin by die Seun van ’n timmerman van Nasaret. Dit het begin 

by Jesus wat twaalf onbelangrike mense as dissipels geroep en opgelei het. Dit het gegroei toe Jesus 

begin optree het en mense begin vertel het van die koninkryk en al meer en meer mense God se 

koningskap erken het. Na Jesus se dood het die koninkryk gegroei toe sy volgelinge al verder 

verkondig het dat Hy die Seun van God is en as Koning aanbid moet word. Die Koninkryk het gegroei 

tot vandag waar miljoene mense God as Koning eer en dien. Miljoene mense van God, in God se 

wêreld, erken God se heerskappy.    

Dit het gegroei tot waar ons elkeen deel van God se mense in God se wêreld geword het en God se 

heerskappy erken. Die koninkryk het gegroei om te strek oor die hele wêreld, en nie net soos wat die 

hoop en verwagting was, oor Israel nie. 

Die koninkryk het steeds vandag sy lewenskragtigheid. Dit groei steeds. Steeds word meer en meer 

mense God se mense in God se wêreld en erken sy heerskappy. 

Ek het vroeër verwys na die oop enide en die uitdaging wat in die oop einde van  gelykenisse 

opgesluit is. Die uitdaging vir ons is om deel van hierdie lewenskragtige koninkryk te wees. Ons kan 

saam met die koninkryk  groei.  Ons  kan selfs deel van hierdie groei bewerkstellig.  

Hoe doen ons dit: Ons word uitgedaag om God se mense te wees, in God se wêreld onder God se 

heerskappy. Hoe meer ons God se kinders is in God se wêreld en hoe meer ons onder sy heerskappy 

leef, hoe meer groei sy koninkryk. Dan groei ons as indiwidue. Dan groei God se koninkryk.  

En as ons dit reg kry, gaan al meer mense God se mense word. Dit gaan al duideliker word dat die 

wêreld God se wêreld is en sy heerskappy sal al meer erken word en duideliker word. Ons as kerk 

moet iets van die lewenskragtigheid van die koninkryk vertoon. Ons moet in diens van die koninkryk 

die groei van die koninkryk bevorder. Hier in Linden, in Johannesburg, in Suid Afrika, in die wêreld 

moet ons die lewenskragtigheid van die koninkryk weerspieël. 

 



2. Die koninkryk van God deursuur alles 

In die tweede gelykenis vergelyk Jesus God se koninkryk met ’n klein bietjie suurdeeg wat ’n groot 

skottel meel deursuur. Ook hier gaan dit – soos by die mosterdsaadjie - oor die kontras van klein en 

groot. Min suurdeeg kan die hele skottel meel verander en laat rys. 

Die een enkele saak wat Jesus met hierdie gelykenis wil uitlig, is die invloed wat die koninkryk van 

God uitoefen. God se mense in God se wêreld onder God se heerskappy deursuur alles. Dit verander 

alles. God se mense is die sout vir die aarde, die lig vir die wêreld. 

Dit was sigbaar in Jesus se optrede. Hy het die destydse Israel verander. Na sy dood het sy dissipels 

en sy volgelinge dit gedoen. Hulle het die destyds bekende wêreld verander. Vandag doen sy 

volgelinge dit steeds: ons verander die wêreld. Deur sy mense in sy wêreld te wees onder sy 

heerskappy, verander ons alles. 

Ook hierdie gelykenis het ’n oop einde, ’n einde wat uitdaag. Hierdie gelykenis wil sê: Gaan deursuur 

die wêreld, gaan verander en raak alles. Gaan wees God se mense in God se wêreld onder sy 

heerskappy en verander die wêreld daarmee.     

As gemeente, as kerk moet ons ingestel wees om die Linden, Johannesburg, Suid Afrika te deursuur. 

Ons moet die veandering begin. Al is ons maar klein, kan ons invloedsfeer kolossaal wees – want dit 

is hoe God se koninkryk werk. 

Hoe doen ons dit: Deur God se mense in God se wêreld onder God se heerskappy te wees. Richard 

Halverson herinner ons: “’n Stukkie van God se koninkryk is te vind in die sakewêreld, in die 

nywerhede, die professies, in opvoedingsinstansies, in die regering, onder die werkersklas, die 

eksklussiewe klubs, in miljoene huishoudings.”  Ons hele lewe is deel van die koninkryk. Nie een 

enkele deeltjie van ons lewe is daarvan uitgesluit nie. Ons is altyd God se mense, orals in God se 

wêreld en permanent ons God se beheer. 

3. Die koninkryk van God is waardevol 

In die derde en vierde gelykenis vergelyk Jesus die koninkryk met ’n waardevolle skat en pêrel. In die 

storie ontdek ’n landbouer ’n skat in die land wat hy bewerk. Hy verkoop alles wat hy het en koop 

daardie land. Net so ontdek ’n handelaar ’n kosbare pêrel. Hy verkoop alles wat hy het en koop die 

pêrel. 

Die een enkele saak wat Jesus met die twee stories wil uitlig, is die alles oortreffende waarde van die 

koninkryk van God. Dit is meer werd as alles. Daar is niks wat in waarde daarby kom nie. Om God se 

mens te wees in God se wêreld en onder God se heerskappy, oortref alles. 

Ook hierdie gelykenis het ’n oop einde, ’n uitdaging. Jesus wil ons uitdaag om die waarde van die 

koninkryk van God raak te sien en daarop te fokus. Ons moet die onbelangriker dinge nalaat en die 

koninkryk najaag. Die waardevolste faset van ons lewe moet wees om God se kind in God se wêreld 

onder God se heerskappy te wees. 

Hoe doen ons dit? Miskien moet ek eers sê dat dit nie beteken dat ons ons in ’n klooster moet 

toesluit en heeldaag Bybel lees en bid nie. Nee, dit beteken dat ons lewe, maar lewe onder God se 

beheer. Ons doen dan steeds alles wat ons doen, maar dan onder beheer van God en as kind van 



God in sy wêreld. Ons werk onder beheer van God as kind van God in sy wêreld. Dit geld vir ons 

huwelikslewe, ons gesinslewe, ons opntspanning, ons sport, ons besigheid, ons eiendom, ons 

motorbestuur. Ja, dit geld vir ons totale lewe. Die skat en pêrel wat ons najaag is juis om alles onder 

God se beheer te plaas. En te doen. 

Die wonderlike daarvan is dat as God en sy koninkryk vir ons die waardevolste is, dan word ons al 

meer waardevol vir God se koninkryk. Dan maak ons die koninkryk al meer lewenskragtig en al meer  

invloedryk. 

4. Die koninkryk van God bring skeiding 

 In die vierde gelykenis word die koninkryk verduidelik met visnette vol vis. In die nette is bruikbare 

en slegte visse. Die bruikbares word uitgesoek en eenkant gesit. Die onbruikbare visse word 

weggegooi. 

Die enkele saak wat Jesus hier beklemtoon is die oordeel wat eendag gaan plaasvind. Die mense van 

God gaan geskei word van hulle wat nie aan God behoort het nie. Die wat nie onder die heerskappy 

van God geleef het nie, sal veroordeel en gestraf word. God se mense in God se wêreld onder sy 

heerskappy sal gered word. 

Soos met al die ander gelykenisse het die gelykenis ’n oop einde met ’n uitdaging. Die oop einde stel 

eintlik ’n vraag aan elkeen wat die gelykenis lees. En die vraag is: by watter groep hoort jy? Is jy een 

van God se mense in God se wêreld onder sy heerskappy of is jy een van die onbruikbares wat 

weggegooi gaan word. Hierdie gelykenis is daarom ’n oproep tot bekering. Dit is ’n uitnodiging om 

aan te sluit en deel te wees van God se koninkryk. Dit is ’n kans om een van God se mense in God se 

wêreld  onder sy heerskappy te word.  

Slot 

Die koninkryk van God is God se mense in God se wêreld onder God se heerskappy. Die koninkryk is 

lewenskragtig, deursuur alles, is waardevol en bring skeiding. Ons as God se mense moet 

lewenskragtig wees, alles deursuur, waardevol wees en seker maak ons is bruikbaar. 


