
Matteus 25:31-45 

Vooraf 

Vanoggend sluit ons die kerkjaar af. Dit is die vier en twintigste en laaste van die koninkryksondae. 

Volgende Sondag begin die nuwe kerkjaar met die eerste Sondag van Advent. Die laaste Sondag van 

die kerkjaar staan bekend as Sondag van Christus die Koning. Dit word feestelik gevier met die 

belydenis dat Jesus die Koning is oor alles. 

Agtergrond 

Matteus bestaan uit vyf preke wat Jesus gelewer het. Ons lees vanoggend die laaste deel uit die 

vyfde preek. Dit is opvallend dat al vyf die preke afsluit met ’n verwysing na die eindoordeel. Die 

gedeelte wat ons vanoggend lees kom net in die evangelie van Matteus voor.  

Inleiding 

Twee weke gelede het ek die verhaal vertel van Alex Haley, die 

skrywer van Roots, wat in sy kantoor ’n foto het van ’n skilpad 

op ’n paal. Hy sê dat almal weet die skilpad kon nie self daar 

gekom het nie en dat iemand dit tot daar moes gehelp het. 

Hierdie foto herinner hom dat ook op sy eie dit nie kon maak tot 

waar hy is nie. Baie mense het hom gehelp.  

Ek wil vanoggend vertel van een van die 

mense wat volgens hom, hom gehelp het. 

Die verhaal gaan oor sy pa, Simon Haley. Hy 

was die jongste van agt kinders. Hulle was 

bywoners op ’n plaas en het maar op die 

plaas allerlei werkies verrig. Soos wat die 

kinders groot geword het, is hulle weens 

finansiële druk uit die skool en het dan ook 

maar op die plaas gewerk. Simon Haley het as gevolg van sy ma se aandrang, op skool gebly en na 

skool by die Lane Instituut gaan studeer. Hy het saam met sy studies tot soveel as vier addisionele 

werke gehad om te oorleef en sy studies te betaal. Natuurlik was dit emosioneel en fisies uitputtend.  

Voor sy finale jaar het hy vir die vakansie as portier op treien gewerk. Een nag het hy daar ’n man 

wat nie kon slaap nie ontmoet en hulle het gesit en gesels. Die man was beïndruk met die jong man 

wat hard gewerk het om sy studies te betaal en het hom vyf dollar geskenk.  

Na die vakansie het Simon Haley met ’n moeilike besluit gesit. Hy moes besluit of hy sy studies gaan 

voltooi – waarvoor hy nie naby genoeg geld gehad het nie – en of hy die geld wat hy het gaan 

gebruik om ’n muil te koop om dan maar ook op die plaas te kan werk en help met vervoerwerk.  

Die hoof van die Lane Instituut het laat weet dat hy hom moet kom sien. Daar aangekom, het dié 

hom ingelig dat hy ’n brief met ’n tjek vir 518 dollar ontvang het om aan Simon Haley te gee. Dit sou 

genoeg wees om sy studies, verblyf en alle ander onkostes vir die jaar te betaal. Hy kon sy studies 

afhandel. Hy het later professor in Landbou aan die  Alabama A&M Universiteit geword. 
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Alex Hayley het vertel dat daardie vreemdeling van die trein sy pa se lewe, sy eie en al sy broers en 

suster en die geslagte wat na hulle sou kom, se lewens verander het. Die onbekende man het hom 

gehelp om soos ’n skilpad op ’n paal te kom. 

Nog ’n storie: 

Danie Mouton vertel: 

Patricia Miller werk in 'n groot hospitaal se noodgevalle-afdeling. Sy vertel hoe haar werk haar dag 

vir dag minder en minder sensitief vir mense en hulle nood gemaak het. Die vermoeiende 

blootstelling aan mense en hulle ellende het na vyf jaar in haar pos sy tol geëis. Sy het mense soos 

nommers hanteer. 

Tot op 'n dag toe God ingegryp en haar oë oopgemaak het. 

Patricia was besig om 'n jong vrou wat 'n oordosis dwelmmiddels geneem en selfdood probeer pleeg 

het, in die hospitaal op te neem. Die moeder van die jong vrou het voor haar gesit. Sy was swak 

versorg en haar oë het leeg en moeg voorgekom. Sy is in die middel van die nag deur die polisie 

wakker gemaak en hospitaal toe ontbied nadat haar dogter haar eie lewe probeer neem het. Die 

moeder kon om een of ander rede net met 'n skor fluisterstem praat. 

"Maak tog net gou!", byt Patricia na haar omdat sy nie vinnig genoeg inligting gee nie. Ongeduldig 

het sy die mediese rekords voltooi en opgespring om afskrifte van die mediese lidmaatskapkaart te 

maak.  

"Skielik voel ek hoe God my in my spore stuit", vertel sy. Sy hoor as't ware 'n stem vir haar sê: "Jy het 

nie eers na die vrou gekyk nie. Jy sien haar nie raak nie." Sy word oorweldig deur meegevoel vir die 

moeë vrou en haar dogter. "Ek het my kop laat sak en vir die Here gesê ek is jammer, ek is so 

jammer." 

Patricia gaan sit by die ontstelde moeder en neem haar hande. Sy kyk in haar oë en voel hoe die 

liefde van God deur haar vloei. Met 'n nuwe klank in haar stem, sê Patricia: "Ek gee vir jou om. 

Moenie moed opgee nie." 

Die vrou, met haar skor stem en al, begin huil toe sy haar storie vertel. Sy ly al jare weens die 

optrede van haar rebelse dogter, wat ook 'n enkelmoeder is. Nadat sy haar hart uitgestort het, hou 

die trane op en bedank sy Patricia omdat sy geluister het. "Ek, die koue een met geen gevoel vir my 

medemens nie", se Patricia, "ek word bedank." 

"My gesindheid teenoor my medemens het daardie aand verander. God, wat die wêreld so liefgehad 

het dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, het die skanse wat ek om my hart gebou het, weggevee. 

God het na my uitgereik, en deur my na 'n vrou in nood. Dit het my lewe verander" 

Hierdie is twee verhale van mense wat deur ander mense gehelp is. Mense wat ander se nood raak 

gesien het. Mense wat Christus raakgesien het. 

Ons tema vanoggend: Sien Christus raak in ander se nood. 

1. Die verhaal 



 

 ’n Troon toneel 

Hierdie verhaal vertel vir ons van Jesus wat met s wederkoms op die troon gaan sit met al sy engele 

rondom Hom. Natuurlik geskied dit met die grootste majesteit. Daarna word al die volkere van die 

wêreld voor Hom bymekaar gebring. 

’n Paar interessanthede van hierdie verhaal.  

 Ek noem dit ’n verhaal. Dit is deel van Jesus se laaste preek. Inteendeel, dit is die afsluiting 

van Jesus se laaste preek en Hy is besig om sy volgelinge te onderrig oor die eindoordeel. 

Tog word die lering aangebied op ’n manier wat ’n mens nogal laat dink aan ’n gelykenis. Dit 

stem baie ooreen met die derde preek van Jesus, gelykenispreek. Dit stem so ooreen dat 

baie geleerdes hierdie gedeelte as ’n gelykenis beskou.  

 Wat vreemd is aan hierdie troontoneel waar alle mense geoordeel word is dat Jesus op die 

troon sit. In die Bybel is dit gewoonlik God die Vader wat op die troon sit en oordeel. Jesus 

word dan meer beskryf as die een wat intree by God as Regter vir sy volgelinge omdat Hy 

hulle straf gedra het. In hierdie verhaal is Jesus die Regter wat oordeel. 

 

 ’n Regsproses 

 

Nadat al die mense van al die volkere voor Jesus verskyn het, word hulle geoordeel. Met die 

bekende beeld van ’n herder wat sy skape en bokke van mekaar skei, word verduidelik dat die 

hemelse Herder sy skape regs van hom en die bokke links van hom laat staan. Die skape regs is sy 

volgelinge, die bokke links is die wat nie sy volgelinge is nie. 

Hierdie deel is deel van Jesus se profetiese rede. In die profetiese rede vertel Jesus sewe gelykenisse, 

sommige korter en ander langer, almal met die oproep dat ons waaksaam en gereed moet wees om 

Hom by sy tweede koms te ontvang. Hy vertel van die huiseienaar wat nie weet op watter uur die 

dief in die nag kom nie, en daarom moet waak.  

Jesus beklemtoon baie mense sal nie gereed wees om Hom te ontvang nie. Soos die vyf 

onverstandige, dwase meisies wat sonder olie in hulle lampe betrap is as Jesus, die bruidegom, in die 

middel van die nag opdaag. Baie mense sal, soos hulle, weens die tyd, plek, manier en gedaante wat 

so onverwags, selfs onvanpas, so ongeleë sal wees, dat hulle verleë sal staan. 

Of dit is soos 'n man met drie slawe. Hy gaan op 'n reis en gee vir elk talente waarmee hulle moet 

woeker. By sy terugkoms word die een arbeider onkant gevang, want hy het sy gawes begrawe. Hy 

word verwerp, want hy was nie waaksaam en gereed nie. 

Om Jesus te verwag en te herken, daartoe word ons in die profetiese rede opgeroep. Die rede 

hiervoor is dat Jesus kom om te oordeel. Sy oordeel sal vryheid en geregtigheid vir sommige 

beteken, dié wat met die verwagting van sy koms geleef en daarvoor gereed is. Vir ander sal dit 

veroordeling beteken, omdat hulle op die verkeerde golflengte ingeskakel was, nie ingestel op dit 

wat werklik saak maak nie. 

 Tweërlei oordeel 



Nadat die twee groepe geskei is, word ’n oordeel oor die groepe uitgespreek. Die aan die regterkant 

ontvang ’n positiewe oordeel en die aan die linkerkant ’n negatiewe oordeel. Hieridie twee oordele 

stem in vorm baie ooreen: 

Skape aan regterkant     Bokke aan linkerkant 

Kom       gaan weg van My 

julle geseëndes      julle vervloektes 

gaan in en beërf die koninkryk    gaan in die ewige vuur 

wat vir julle berei is     wat vir die duiwel en sy engele berei is 

van die begin van die skepping af 

 

In albei gevale word die redes vir die oordeel gegee. En ook in hierdie redes is daar groot 

ooreensteming. In albei gevalle verduidelik Jesus sy rede vir die oordeel en vra die twee groepe 

daarna: 

Jesus se verduideliking aan die aan regterkant        Jesus se verduideliking aan die aan linkerkant 

Ek was honger  -  julle gee my iets te ete  - julle gee niks te ete 

Ek was dors  - julle gee my iets om te drink  - julle gee niks om te drink nie 

Ek was vreemdeling – julle huisves my   - julle huisves my nie 

Ek sonder klere – julle gee my klere   - julle gee my nie klere nie 

Ek was siek - julle verpleeg my   - julle my nienie versorg nie 

Ek was in tronk – julle besoek my 

 

In albei gevalle word hierdie verduideliking van Jesus opgevolg met vrae: 

Vrae van die aan regterkant     

Wanneer het ons U honger gesien en gevoed 

Wanneer het ons U dors gesien en iets te drinke gegee 

Wanneer U as vreemdeling gesien en gehuisves 

Wanneer U sonder klere gesien en geklee 

Wanneer U siek gesien 

Wanneer U in tronk gesien 

  

Die vrae van die groep aan die linkerkant word kort en kenragtig gestel: Wanneer het ons U honger 

of dors of ’n vreemdeling of sonder kos of siek of in die tronk gesien en nie gehelp nie. 

Jesus se antwoord op die vrae is dieselfde: Vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie 

broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. 

En omdat die aan die regterkant dit gedoen het, word hulle gered. Die aan die linkerkant het dit nie 

gedoen nie, en daarom word hulle veroordeel.  

2. Die boodskap 

Ons kan hierdie boodskap maklik weergee. Hierdie verhaal beklemtoon ons roeping teenoor mense 

in nood. Ons het die opdrag om as gelowiges ander in nood se nood te verlig. 



Die motivering vir hierdie opdrag is baie belangrik. In die verhaal vereenselwig Jesus Homself met 

die in nood.  Dit is amper meer as net vereenselwig. Dit is gelykstel. Dit is identifiseer.  Jesus stel dit 

dat as ons iemand in nood help, help ons Hom. 

Dit laat ’n mens anders dink oor mense in nood. Dit laat ’n mens skaam voel vir hoe maklik ons ons 

skouers ophaal en verby loop en anderkant toe kyk. 

Ons moet raaksien dat alle mense na die beeld van God geskape is. Daarom moet ons 

onvoorwaardelik lief hê en help. Ons kan nie mense veroordeel en afskryf nie. Ons moet raaksien dat 

ons voor Christus gelyk is en net so in die nood was soos al die ander. Dit is genade dat Jesus ons 

gemaak het wat ons is en aan ons gegee het wat ons het. Wie is ons dan om dit van ander te 

weerhou. As ons dit weerhou, weerhou ons dit van Jesus wat dit vir ons gegee het. 

Wat opmerklik is, is dat albei groepe wat geoordeel word, die regs en links, vra waar het ons U 

honger en dors, ens. gesien. Die wat goed gedoen het, het net so min soos die wat nie goed gedoen 

het nie ’n benul gehad van wat hulle eintlik doen. Dit wil maar net wys op die feit dat vryspreek in 

elk geval net genade is. Dit het niks met ons en wat ons kamtig verdien te doen nie. Almal staan 

eintlik ewe skuldig voor God. Dit is net genade.   

Ek wil nog iets belangrik uitlig. Ons weet en ons glo en verkondig dat ons geloof in God en nie ons 

dade nie, ons red. Dit bring ons by die vraag: Hoe moet ons die gedeelte verstaan? Red ons dade 

ons? Nee. Ons geloof. Maar ons moet raaksien dat geloof en dade onlosmaaklik aan mekaar verbind 

is. Ons geloof moet oorgaan in dade.  

Ons glo en ons word gered. Ons glo en daarom doen ons goed aan ander in nood. Ons dankbaarheid 

vir wat God en Jesus vir ons gedoen het, maak dat ons goed doen aan ander in nood. Ons liefde vir 

God en Jesus maak dat ons God en Jesus in ander se nood raak sien en help. Ons hulp aan ander is 

hulp aan Jesus. 

As ’n mens weet en verstaan wie en wat jy is, kan jy nie anders as om ander te help nie. As ’n mens 

iets verstaan van jou eie sondigheid en stukkend wees voor God, kan jy nie anders as om ander 

stukkendes te help nie. As ’n mens iets verstaan van jou totalke afhanklikheid van God, kan jy nie 

anders as om ander in nood te help nie. As jy God se genade in jou eie lewe verstaan, dan wil jy 

daardie genade uitdra aan ander wat net so in die nood is soos jy. 

Natuurlik is daar praktiese dillema’s met hulp aan ander. Ons weet dat ’n mens nie net kan gee nie. 

Jy kan dalk juis iemand meer skade aandoen. Daarom is hulp aan ander nie maar net gee en wegloop 

nie. Op ’n manier moet ons deel word van die in nood se lewe. Ons insette moet op vele vlakke 

plaasvind. En al die antwoorde op die dillema’s het ek nie. Daaroor moet ons maar met mekaar praat 

en mekaar met raad bedien. Wat ek wel weet is dat ons ’n roeping het om te help. 

Die gevaar is dat ons in die moderne lewe so blootgestel word aan nood dat ons dit nie meer 

raaksien nie. Ons moet dalk ook weer soos Patricia Millar in netnou se storie tot stilstand geruk 

word. Dit kan ook wees dat die nood so oordonderend is, dat dit ons oorweldig en dan doen ons niks 

nie. Ons moet onthou dit net een mens vat om een ander se nood te verander. 

Martin Luther het by geleentheid gesê:  



Die wêreld is vol van God. In alle stegies, voor jou deur, vind jy vir Christus. Moenie na die 

hemel gaan en sê: "Ag, as ek onse Here en God tog net kon sién, hoe sou ek Hom alle 

moontlike dienste bewys nie?" "As jy My wil dien," sê die Here, "moenie onder die engele na 

My soek nie. Ek sal in jou huis kom, jy sal my honger en behoeftig sien, maak net jou oë oop. 

As jy My wil liefhê, betoon liefde aan jou naaste." Ja, ons soek Hom waar Hy nie te vinde is 

nie. Hy het uit die hemel neergedaal ... maar ons wil daarheen opstyg!  

 

Slot 

Ek het twee voorbeelde gegee van mense wat Christus in ander gesien het en gehelp het. Die van ’n 

vreemdeling wat Simon Haley en sy nageslag se lewens verander het en die van Patricia Miller wat 

die nood van haar patient se ma raak gesien het. Albei het indirek vir Jesus gehelp. Ons kry elke dag 

hope kanse om ons met mense in nood en so met Jesus te vereenselwig. 

Ek sluit af met ’n storie van Fred Craddock, ’n bekende Amerikaanse prediker: 

Hy vertel dat hy ’n konferensie oor armoede bygewoon het. Die een invloedryke en bekwame 

spreker na die ander het opgetree en hulle referate gelewer oor allerlei aspekte van armoede. 

Armoede is uit verskillende hoeke toegelig. Toe het ’n jong dame na vore gekom en begin praat. Hy 

sê dat hy aanvaklik nie kon verstaan wat sy sê nie. Sy het in vreemde tale gepraat. Elke keer ’n kort 

sinnetjie in ’n ander taal. Die laaste taal waarin sy die sinnetjie gesê het was Engels. Skielik, so sê 

Fred Craddock het hy verstaan wat sy sê. En dit sê hy het die grooste invloed op al die 

kongresgangers gehad. Haar woorde was: Mommy, I’m hungry. Mommy I’m hungry.”  

Hy vertel verder. Op pad huis toe van die 

kongres het verby ’n advertensiebord gery 

waarby hy gereeld verby gery het. Skielik het 

die woorde wat hy gereeld gesien het, hom 

aangegryp: “All You Can Eat Buffet, $4.99." 

Hy sê die woorde en samehang met wat die 

jong vrou gesê het, het hom tot stilstand 

geruk.  

Mag Jesus se woorde: “Vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my 

gedoen het, het julle dit aan my gedoen” ons tot stlstand ruk.  
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