
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tema: Luister na jou lewe (Koninkrykstyd) 

teks: Matteus 10:1-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roeping: 
Ons weet eintlik baie min van die dissipels 
behalwe dat hulle die mense was waarmee Jesus 
die kerk begin het en sy beweging aan die gang 
gesit het.  Ons sou eintlik graag baie meer wou 
weet… En hulle het al so deur die eeue baie slegte 
publisiteit gekry - dalk omdat hul dit verdien. Bv 
die nag toe Jesus gearresteer is het niemand ‘n 
woord gerep om hul vriend te verdedig nie – 
behalwe Petrus wat die hoëpriester se slaaf se oor 
afgekap het.  As dit nie vir Jesus se reaksie was nie 
sou dinge dalk net verder hand uit geruk het;  
Jesus wat daad by die woord voeg, en liefde vir sy 
vyande wys deur die man se oor te genees. 
 
Maar die rede vir hul swak reputasie is dat hul 
blykbaar amper niks verstaan het van die stories 
wat Hy vertel het nie, en ook nie hul lewens 
daarvolgens gelewe het nie - wat hul mense maak 
soos ons!  Mense… Jesus het sy kerk gemaak, 
geskep en begin deur mense met min of meer 
dieselfde hoeveelheid dwaasheid en intellek, 
lafhartigheid en moed, selfsug en vrygewigheid en  

 
 
openhartigheid soos in elkeen van ons. Die rede 
hoekom Hy die kerk uit mense gemaak het is 
omdat mense al is om dit vanuit te maak – en so 
ver as ek weet is dit steeds waar. Dit is dalk 
belangrik om dit te onthou… Die mees voor-die-
handliggende waarhede verloor ons maklik uit die 
oog.  
 
Dit is ook dalk belangrik om te onthou dat na Jesus 
sy kerk uit mense gemaak het, het hul aangehou 
om mense te wees. Hulle het vir Jesus geken as… 
hul vriend. Hul was ooggetuies.  Hulle het by sy 
voete gesit en geluister as Hy praat; saam met 
hom geëet en deur die landskap gestap saam met 
Hom. En sy wonderwerke gesien.  Selfs dit alles 
het hulle nie verander in supermense of helde nie.  
Dieselfde sterk en swakpunte was steeds daar… 
 
En dalk nog iets om te onthou is dat die idee van 
kerk was nie hulle of ons idee nie. Dit is en was 
Jesus se idee. Hy het hulle so aan mekaar verbind 
op ‘n manier wat mense nog nooit aan mekaar 
verbind is nie… 
 
Iemand verskyn op jou voorstoep en sê jou naam.  
Jy stap na die deur om te gaan kyk wie dit is.  
Soms wanneer dit reën en die son verskyn agter 
die wolke is daar skielik ‘n reënboog teen die grys 
wolke wat maak dat jy in jou spore stop en ophou 
doen wat jy doen en net daarna staar. Mense sit 
hul visnette, hul selfone, boeke of penne neer en 
staar na die lug, omdat dit waarna hul staar en 
met hulle gebeur so oorweldigend is dat hul nie 
hulself kan help nie. Dit is dalk iets soos dit wat 
daardie eerste dissipels ervaar het toe Jesus hul 
geroep het om sy kerk te wees; hulle name 



 

 

genoem het, en uitgestuur het met die goeie nuus 
(soos wat ons lees in Matteus 10). Hulle het kleur 
geproe in die grysheid van die lewe; ‘n stem van 
liefde gehoor en gegaan.   
  
Die Griekse woord wat as “kerk” vertaal word, is 
ekklesia. Hierdie woord bestaan uit ’n kombinasie 
van twee woorde, naamlik: ek, wat beteken 
“vanuit”, en kaleo, wat beteken “om te roep”. Die 
woord ekklesia beteken dus ’n groep wat 
uitgeroep is uit die massa om ‘n nuwe beweging 
te begin.  Dit klink ook of die dissipels aangegaan 
het om te doen wat hul vantevore gedoen het, 
wat beteken dat hul nie geroep was om hul 
gewone lewens agter hul te los nie, maar om te 
glo dat hul gewone lewens nie gewoon is nie.  “Die 
koninkryk van die hemel het naby gekom…” is die 
boodskap waarmee Jesus hulle uitgestuur het; dat 
daar in die mees eentonige oomblikke van die 
lewe ‘n stukkie van die hemel begrawe lê reg 
onder jou neus soos ‘n skat in die veld. Dit is die 
goeie nuus; gaan verkondig dít en bring genesing... 
 
Die Koninkryk is naby... Dit beteken om God te 
vertrou wanneer jy aan ‘n duisend redes kan dink 
om God nie te vertrou nie. Om met God te praat, 
te bid selfs wanneer alles in jou skop teen dit. Dit 
beteken om op die uitkyk te wees vir God in die 
skoonheid en hartseer en misterie van jou en die 
lewe om jou.  Dit beteken nie om almal lief te hê 
op ‘n sentimentele onrealistiese manier nie, maar 
soos families mekaar liefhet al baklei hul soms dat 
die bloed spat.  “Ons is gebind aan mekaar nie 
deur die bloed van ons voorvaders of familie nie, 
maar deur die bloed van Christus” Flip Theron.   
 
Matteus en Tomas en Petrus en Judas die 
verraaier. En die onbekende ou tannie op die 
parkbankie en die taxibestuurder.  En almal wat 
sukkel om asem te kry is ons familie. Hulle lewens 
maak saak…  En hulle wat ons nodig het, wat nie 
kan asem kry nie se lewens maak méér saak. Ons 
geluk is met alle ander mense se geluk vermeng 
en ons vrede en hulle vrede. Jou eie geluk en 
vrede sal nooit volledig wees as dit nie ook geluk 
en vrede vir ander is nie. Dit is die Koninkryk van 
God – en as ons hierdie waarheid afskeep, prysgee 
of afwater kan ons maar ophou om onsself kerk te 
noem.  Dit is wat Jesus vir sy dissipels en vir ons 
sê: Gaan maak gesond wat siek is, bring genesing.  
Wek dooies op. As ons daarmee besig is, is ons 
kerk; as ons nie hiermee besig is nie, is ons nie 
kerk nie.  Dit is so eenvoudig soos dit.  

Maak heel wat stukkend is, sê Jesus, en aanvaar 
dat jy ook genesing nodig het. Deel hierdie goeie 
nuus. 
 
Luister na jou lewe.  As daar een ding is wat ek 
geleer het in hierdie grendeltyd: Leer om te luister 
na jou lewe… en leef met ‘n afgeskilde hart – al 
kom dit teen ‘n prys.  
  
Fred Buechner: Geloof is om God te hoor fluit in 
die donker – veral deur jou trane… Let spesifiek op 
wanneer trane jou onverwags oorval… Wat trigger 
dit? Trane vertel jou nie net iets oor wie jy is nie, 
maar in meeste gevalle praat God met jou deur dit 
oor die plek waarvandaan jy kom, en waarheen 
God jou volgende roep, en stuur. 
 
So as jy vir God wil raakleef in die alledaagse, 
luister na hoe Hy fluit in die donker, hoe Hy 
daagliks onverwags opdaag in die lewe, want dit is 
die skarnier waarom alles draai.   Genees ander en 
word genees.  
 
Koninkryk van God is net om die draai waar jy kies 
tussen vrees en liefde; gestuurdes van Christus 
wat oop is vir die moontlikheid om verander te 
word deur die genade van God wat wie weet 
wanneer vandag oor ons pad gaan kom.  Die 
Koninkryk van God is so naby soos om jou deur 
oop te maak.  Dit is so naby dat dit soms selfs jou 
hand vat en maak dat jy ‘n bewend ‘n vreemdeling 
se hand vat…en God julle saam teruglei na die 
lewe.   
 

 
 
 

‘n Paar vrae vir nadenke: 
 

• Wat het jou getref in die teksgedeelte, of watter 

vraag het dit in jou losgemaak? 

• “Geloof is om God te hoor fluit in die donker – 

veral deur jou trane.” Wanneer laas het trane jou 

onverwags oorval?  En wat het dit vir jou vertel 

oor die plek waar jy jou in die lewe bevind? 

• Geloof beteken dat ons nie altyd in die donker 

kan sien nie, maar die Een te vertrou wat wel kan 

sien. Hoe ervaar jy dit in jou lewe? 

•  “Jou eie geluk en vrede sal nooit volledig wees as 

dit nie ook geluk en vrede vir ander is nie.”  

Waarheen stuur die Here jou om die goeie nuus 

van sy genesing te bring? 


