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Sondag 20 Julie 2014 
 
Skriflesing  : Matt.13:24-30 en 36-43 
 
Tema: Die groot geheim van God se boerdery.  
 
Preek   : 
 
Ons gaan voort met Jesus se gelykenisse waarmee Hy die gordyn aangaande die 
Koninkryk van God verder ooptrek.  
Net eers dit: Daar is geen oomblik wat God nie Koning van die Koninkryk is nie. Binne 
hierdie gebroke werklikheid is daar geen oomblik wat God nie God is nie. Tsv die 
duiwel/die bose se toegelate speelruimte, bly God die regerende Koning. God is besig om 
die koms van Sy koninkryk deur Sy kerk se lewe te bemiddel. Jesus wil Sy dissiples help 
om die geheime werking binne die koninkryk beter te verstaan. 
 
Jesus se dissipels het krewelrig geraak oor die wyse waarop Jesus die Evangelie bring. 
Volgens hulle was Jesus nie radikaal genoeg nie en het dit vir hulle gelyk of Jesus te 
gelate was en nie ferm genoeg was met die bediening binne Sy Koninkryk nie. Hulle wou 
hê dat Hy meer kragdadiglik moes toesien dat die Christene en die hemelse hier op aarde 
meer uitstaan. Situasies wat vir hulle ‘n klippie in die skoen was was byv.   
Luk.19:7  Tuisgaan by ‘n tollenaar  
Matt.15:23  Jesus en die skreeuende Kanaanitiese vrou 
Luk.9:54 Jakobus en Johannes wil ‘n Samaritaanse dorp wegbid – vuur 
Mark.10 -13 Jesus hou hom met kindertjies op. Daar is belangriker bedieninge    
 
Jesus maan hulle verskeie kere tot kalmte en waarsku hulle teen hierdie “afskryf – 
mentaliteit”. Die dissipels se ywer en honger na sigbare groei in Jesus se koninkryk is 
sekerlik te verstane. In enige bedryf is sigbare resultate baie belangrik. Hoekom nie ook in 
die koninkryk nie.  
 
In die lig van hierdie problematiek rondom die werking en die groei in God se koninkryk, 
vertel Jesus hierdie gelykenis. 
 
Ek dink dit is belangrik dat ons net 1 saak hier duidelik uitwys. Dit is dat Jesus se 
gelykenis gaan hier oor God se koninkryk soos wat Sy koningskap oor die hele wêreld aan 
die gebeur is. Dit gaan nie hier in die eerste plek oor kerk/gemeente-wees nie. Want daar 
is 2 werklikhede as ons oor God se Koninkryk dink.  

 God is Koning oor die hele wêreld, maar  

 God is ook Koning van die kerk waar mense tot geloof kom en Hom eer as God. 
In die gelykenis gaan dit eerstens oor hoe dit in God se Koninkryk in die totale wêreld 
gaan. Dit gaan ook dan oor hoe Jesus se dissipels binne hierdie groter Koninkryk van God 
moet leef. 
 
Momente: 
 
1. In die algemeen: 
God se Koninkryk is ‘n werklikheid. God is Skepper en Koning van alles. Ongeag wie Sy 
heerskappy erken en aanvaar. God se Koninkryk is onvernietigbaar, aangesien Hyself die 
Saaier van die saad is. En waar God se Heerskappy aanvaar en bely word (kerk), word 
die werking van die kerk met suurdeeg en mostertsaad vergelyk waarin die geheim van 
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die selfgroeiende karakter van God se Koninkryk-saad uitgewys word (dit is nie in die 
gelykenis ter sprake, hier die kern).   
 
2. Meer spesifiek wat hierdie gelykenis betref: Jesus Christus is nie die enigste Een wat in 
hierdie groter Koninkryk saai nie. Daar is ook ‘n ander saaier. Hy is vyandig teenoor God. 
Hy saai vreemde saad. (Daar was ‘n slegte praktyk dat jaloerse mense mekaar se oes 
probeer saboteer het deur snags vreemde saad tussen die buurman se koringsaad 
ingesaai het. Hierdie saad se oes was matig giftig en het dus gesondheid risiko’s ingehou. 
Daarom was daar later ‘n Romeinse wet wat die praktyk verbied het en wat die oortreding 
swaar gestraf het.) Maar die duiwel saai sy slegte saad as opposisie en as gif teen die 
kerk.  
 
 Luther skryf: “Waar die Here kerk opsit, slaan die duiwel sy pandok net langsaan op.” 
 
3. Die arbeiders se ywer. 
 
Die saaier se arbeiders hou nie van die “onkruid” in die land nie. Wie sal? Die arbeiders wil 
dan nou weet waar die fout gekom het. Die eienaar/boer word so half aangekla oor die 
land waarin daar nie net goeie saad ontkiem nie. Hier is ook onkruid. En die onkruid is 
baie.  
 
Die boer verduidelik van die vyand wat saad saai. Die arbeiders wil net  wegspring en die 
onkruid gaan uitroei. Ywer en ongeduld, miskien meer van laasgenoemde, dryf die 
arbeiders om die gemors in die saailand te gaan regruk. Die boer se antwoord is vreemd.  
 
Nee, los eers… 
 
My saailand lyk so. My koninkryk lyk so. Die wêreld lyk so. Julle sal moet verstaan dat 
binne My groter koninkryk, waarvan ek die Koning is, lyk dit so. Daar is goed en sleg.  
 
As ons die lens bietjie fyner instel, dan sal ons verder sien dat:  
 
1. Die onkruid was waarskynlik zizania (Griekse woord). Latynse naam – Lolium 
Temulentum (dolik of drabok of darnell gras-Engels). In vroeë fase het die ontkiemde 
onkruid baie naby aan die koring gelyk. Die onderskeid het eers aan die einde van die 
groeiseisoen gekom wanneer die plant saadskiet. Die kleur van die saad het met die 
onderskeid gehelp. Koring – heuningkleurig en zizania – donker effe swart. 
   
Die feit dat die 2 tipe saad se aanvanklike stadia uiters naby aan mekaar gelyk het, 
bevestig: 

 Die sluheid en die subtiele werking van die duiwel.  

 Dat dit ook die oordeel om te onderskei tussen koring en onkruid uiters bemoeilik. 
 
Dus: Jou oordeel kan/sal jou in die steek laat. 
 
2. Die wortelstelsels van die koring e die onkruid was natuurlik met mekaar vertrengel en 
sou dan bo en behalwe die moeilike oordeel, ook die risiko verhoog dat as jy die onkruid 
uittrek, die koring saam sal uitkom.  
 
Dus: Los nou eers die onkruid. Jy kan dalk die koring saam met jou uitpluk. Hier moet ons 
ook iets van God se deernis met Sy kerk  aanhoor waarin Hy wil voorkom dat Sy kerk deur 
oordeelsugtigheid verskeur word.  
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3. Die onwilligheid om die onkruid te laat uittrek, dui op: 

 Jesus wat nog tyd gee dat onkruid dalk sal koring word. (2 Petr 3:9 Hy gee tyd vir 
bekering) Plantkundig onmoontlik, maar by God wel! 

 Dat Jesus die goeie saad en die werking daarvan vertrou. Die getuienis van die 
kerk en die werking van die saad is goed. 

 
4. Daar is ‘n oesdag. Die oordeel sal oor elke lewende wese kom. Die tyd van skeiding sal 
kom en die koring en die onkruid sal verskillend hanteer word. Laat dit maar in God se 
hande. 
 
Die kernbedoeling van die gelykenis: 
 
God se koninkryk is ‘n werklikheid (KK van die totale wêreld en die Koninkryk soos wat dit 
in Sy kerk uitspeel) 
Die goeie en die slegte is in Sy koninkryk teenwoordig, ja ook in Sy kerk.   
 
Wat die wereld betref, moet Christene waak teen ‘n oordeelsugtigheid. 
Binne die kerk moet ons wel in liefde na mekaar omsien, mekaar vermaan en mekaar 
aanmoedig tot goeie dade. Daaroor is daar ander Skrifgetuienis. 
  
Maar in die gelykenis wil Jesus sy dissipels help om hulle getuienistaak beter te verstaan 
en uit te leef. Waak teen ongeduld en oordeelsug. Daarmee saam wil Jesus dit duidelik 
maak dat die kerk in ‘n gebroke wêreld leef en dat dit soms ‘n moeisame en verstikkende 
pad gaan wees. Maar, sinvolle groeie en verdieping is die vrug van hierdie groei saam met 
die onkruid.    
 
Die geheim van God se boerdery breek dan as volg oop:  

 Hy is altyd die Koning van die totale boerdery is. (Kerk en wêreld)  

 God boer met goeie genade saad en wil ons weerhou van ‘n oorhaastige en 
oordeelsugtige leefwyse.  

 God maak ons bewus daarvan dat ons tussen die onkruid sal leef, maar dat ons in 
die waarheid sal glo dat onkruid kan koring word.   

 
Gebed  : Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U ons ‘n leerbare gees 
skenk. Ons het vanoggend weereens die geleentheid gehad om te leer oor hoe om met 
genade te gaan boer. 
 


