
Matteus 23:36-44 

Vooraf 

Vanoggend begin die nuwe kerklike jaar. Dit begin met Advent. Adventstyd is ’n tyd van afwagting 

waarin ons bewus is van God  dade – in die verlede, hede en toekoms. Hierdie liefdesdade van God 

fokus op Jesus Christus wat mens geword het. Wat interessant is van Adventstyd is dat dit ’n sterk 

eskatologiese – mat ander woorde wederkoms – gerigte klem het. 

Die eerste Sondag van Advent is die Sondag van hoop – en die hoop gaan onder andere oor die feit 

dat Jesus reeds gekom het en weer gaan kom.  

Agtergrond 

Matteus is geskryf tussen 80 en 85 n.C. Geleerdes soos Micheal Goulder beweer dat die evangelies 

in die vroeg-Christelike geloofsgemeenskappe gelees is. Hy meen dat Matteus 23 altyd op die eerste 

Sondag van die nuwe jaar en Matteus 34 en 25 op die tweede Sondag gelees is.   

Inleiding 

In die vroeë 1980 het daar ’n advertensie in die Sondag koerante verskyn dat die wederkoms  op ’n 

sekere dag in Julie van daardie jaar sou plaasvind. Dit was een of ander kerkgroep wat oortuig was 

dat hulle ’n profesie ontvang het en daarom almal wou waarsku. Die dag het gekom en gegaan en 

niks het gebeur nie. 

Maar wat ek eintlik wil vertel van die advertensie is die gebeure in ons klas op Universiteit die 

Maandag oggend. Soos maar tipies student, het ons in die advertensie die kans gesien om een van 

die dosente weg te lok van klas gee en uit te verlei om daaroor te gesels. Een van die studente het 

baie plegtig vir hom gevra of ons nie die eksamen wat oor ’n week of twee begin kan uitstel tot na 

die vakansie nie. Sy rede was: dalk is die advertensie waar en dan het ons verniet al die werk geleer. 

Die prof het die hele redenasie uitgeluister en toe geantwoord: “Menere, leer maar, dit sal julle nie 

kwaad doen nie.” 

Hierdie storietjie vat nogal die boodskap van Jesus se woorde oor die wederkoms saam. Ek wil dit 

soos volg stel: Wees gereed, maar leef voluit. 

Karl Barth het gesê: Ons moet leer om tussen die tye te leef. Daarmee het hy bedoel dat ons moet 

terugkyk na die verlede en God se verlossende handeling in die geskiedenis maar terselfdertyd 

vorentoe kyk na God se verlossende dade in die toekoms. Die terug en vorentoe kyk moet ons leef. 

Kom ons kyk vanoggend eers terug: 

1. God se verlossende dade in die geskiedenis 

Ek dink dit is Stephan Joubert wat êrens geskryf het van agteruit-vorentoe leef. Hy gebruik die beeld 

van motorbestuur. Hy sê dat ’n mens moeilik bestuur sonder ’n truspieëltjie. Jy ry vorentoe en jy kyk 

vorentoe -  maar deur af en toe in die truspieëltjie te lyk, help dit jou baie. So bepaal jy voortdurend 

jou perspektief vir vorentoe gaan. 



As ons op hierdie Sondag van hoop praat oor hoop, dan is dit ook waar. Dit help as ons so elke nou 

en dan terug kyk. Terugdink aan wat God se dade van liefde en verlossing in die verlede was. Ons 

hoop vir die toekoms is baie stewig geanker in God se dade van liefde en verlossing van die verlede. 

Ons sou dit seker baie ver terug kon neem: Die skepping, die volk Israel en die pad wat God deur die 

geskiedenis met hulle gestap het. Maar die klem sal natuurlik val op Jesus. Jesus, die seun van God 

en self ook God, wat mens geword het. Dit is sekerlik God se grootste en belangrikste daad van 

liefde en verlossing. 

En dit is juis waaroor Adventstyd gaan. Ons vier Jesus se geboorte – sy koms na die aarde. Vir vier 

Sondae of vier weke leef ons in afwagting op Kersdag waar hierdie viering sy hoogtepunt bereik. 

Ons kan hierdie terug kyk na God se dade van liefde en verlossing nog baie nader aan onsself bring. 

Ons kan dit elkeen persoonlik maak. Dit gaan tog sekerlik ook oor ons elkeen se persoonlike 

verhouding met God. Ons elkeen se eie en unieke pad saam met God.  Dit gaan oor ons eie 

geloofspad. Dit is goed om ook maar so van tyd tot tyd daardie stukkie geskiedenis weer te besoek. 

Te dink oor hoe dit gebeur het dat ons kinders van God geword het en wat die kern momente was 

op ons pad saam met God. Ek is taamlik seker dat in elkeen van ons se unieke en persoonlike pad 

speel Jesus as Verlosser die groot rol. 

As ons terugkyk na God se dade van liefde en genade, dan sien ons Jesus as die Seun van God wat 

mens geword. 

2. God se dade van genade en verlossing in die toekoms 

Dit is geen geheim dat God se dade van liefde en verlossing vir die toekoms ook rondom Christus 

draai nie. In kort: Jesus kom weer.  

Jesus kom dit wat Hy op aarde gedoen het voltooi. Dit is juis wat Jesus in die verse wat ons gelees 

het, vir sy dissipels leer. Hy kom terug na die aarde toe. Dan sal die nuwe hemel en nuwe aarde in 

aanvang neem. 

In die paar verse spel Jesus nie die besonderhede van die nuwe lewe uit nie. Hy wys sy dissipels op 

die feit dat niemand weet wanneer dit sal gebeur nie. Nie die engele nie en selfs ook nie Hyself weet 

wanneer dit sal gebeur nie. Net God die Vader weet dit. 

Wat interessant is, is dat die dissipels dit baie vinnig verwag het. Hulle het geglo dat dit nog in hulle 

leeftyd sal gebeur. Deur die eeue is Jesus se koms verwag en dikwels voorspel – soos die storie wat 

ek netnou vertel het. En nog steeds – meer as twee duisend jaar later- het dit nog nie gebeur nie.  

Jesus gebruik ’n paar stories om die onvoorspelbaarheid daarvan uit tye lig.  

 Hy herinner sy dissipels aan die onvoorspelbaarheid van Noag se ark en die sondvloed. 

Niemand het dit voorsien en daarvoor voorberei nie – buiten Noag en sy gesin. Daarom is 

almal daardeur oorval.      

 Die tweede storie is van twee mense wat saam op die land werk, die een sal saamgeneem 

word en die ander agter bly. 

 Net so ook die voorbeeld van twee vrouens wat saam maal by die meule. Die een sal 

saamgeneem word en die ander agtergelaat word. 



 Die laaste voorbeeld is die van ’n inbreker wat onverwags kom. As die huiseienaar tog 

geweet het wanneer die inbreker sou kom, sou dié vir hom wag. 

Hierdie vier stories wil een saak uitlig. Jesus sal skielik en onverwags terugkom. Niemand weet 

wanneer nie. Niemand kan dit voorspel nie.    

So, wat weet ons wel. Jesus kom weer. God gaan steeds in die toekoms voort met sy dade van liefde 

en verlossing.  

Juis die feit dat Jesus weer kom, is ons enigste hoop.  Al weet ons nie wanneer nie, al weet ons selfs 

nie eers hoe nie – ons weet Hy kom.  En juis op hierdie eerste Adventsondag, juis op Sondag van 

hoop,  hou ons daaraan vas. 

3. God se verlossende dade in die hede 

Karl Barth het gesê: Leer om tussen tye te leef. En dit is juis ons opdrag vanoggend. Leef tussen Jesus 

se eerste en laaste koms. Leef tussen Jesus se dade van liefde en verlossing in die verlede en die 

toekoms. 

Ons kan baie maklik maar in hierdie tussen tye die eksamens wil afstel.  Ons kan terug sit en wag en 

intussen niks doen nie. Dit terwyl ons juis moet leef – voluit leef. 

Dit is vir my opmerklik dat toe Jesus die storie van Noag vertel het, het  Hy juis gesê die mense het 

normaal voortgegaan. Hulle het geëet, gedrink en getrou. Dit word so half negatief gestel. Tog was 

dit nie die probleem nie. Die probleem was dat hulle nie gereed was nie. Hulle was nie waaksaam 

nie. 

Ons lewe tussen tye gaan dus oor twee dinge: Gaan voort en lewe, maar doen dit waaksaam en 

wees gereed.  

Die gereed wees word verder toegelig as ons raaksien dat Jesus se koms skeiding gaan bring. Hy het 

vertel van mense wat saamgaan en ander wat agterbly. Ons waaksaamheid en gereed wees moet 

dus verseker dat ons saamgaan en nie agter gelaat word nie.  

Hoe is ’n mens gereed en waaksaam? Ek glo ons moet voluit leef die duidelike en besliste besef dat 

Jesus weer kom. Ons moet voortdurend seker wees dat ons verhouding met God reg is. Vir ons kan 

die wederkoms aanbreek op een van twee maniere: die wederkoms van Jesus of dalk deur ons eie 

dood. Met albei weet ons nie wanneer nie. Daarom moet ons reg wees. 

Intussen tyd moet ons voluit leef – elke dag en elke oomblik van die dag toegewy wees aan God en 

sy roeping vir ons. 

William Barclay het die storie vertel van Dr. Bonar wat elke aand voor hy gaan slaap het voor die oop 

venster gestaan het en biddend geprewel het: “Miskien vannag, Here! Miskien vannag!” Dan het hy 

die gordyne toegetrek en rustig geslaap. Wanneer hy die volgende oggend wakker word en opstaan, 

het hy die gordyne oopgetrek en na die son opkoms in die ooste gekyk en geprewel: “Miskien 

vandag, Here! Miskien vandag!” Die wederkoms was vir hom ’n werklikheid, ’n sterk moontlikheid. 

Maar dan het hy voortgegaan met sy dagtaak. 



By geleentheid het iemand vir Martin Luther King gevra: “Wat sou jy doen as jy weet dat die wêreld 

more gaan vergaan?” Sy antwoord was: “Ek sal vandag nog ’n boom plant. ’n Boom van hoop in die 

sekerheid dat God die skepping in sy hand hou en die lewe onverwoesbaar sal seëvier.” 

Ons kan elke dag hoopvol leef: Jesus kom weer! 

Slot 

Soos die prof, wil ek vandag vir julle sê: Gaan leer maar, dit sal julle nie kwaad doen nie. Gaan leef 

voluit – maar met die wete dat Jesus weer kom. Wees gereed. Wees waaksaam.  


