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By hierdie besonder 50jarige bestaansviering van hierdie besondere gemeente Swartland-

Noord wil ek ons terugneem na die wortels van die christelike geloof. 

Waaroor gaan die Christelike geloof? 

Kort: Jesus 

Ons kan ook langer antwoorde gee. Nie vanoggend nie!  

Ek wil egter vanoggend na Jesus vanoggend kyk vanuit die boodskap wat Hy verkondig het. 

Die boodskap wat Jesus verkondig het word genoem evangelie: Goeie nuus! 

Wat is die Goeie Nuus wat Jesus verkondig het? Hierdie is ‘n kardinaal NBe vraag. Uit ons 

verstaan van Jesus se boodskap word dit duidelik wie Jesus vir ons is. Maar daar is ‘n 2de 

aspek wat van groot belang is. Ons verstaan van die kerk, waarmee die kerk moet besig 

wees, word bepaal deur ons antwoord op die vraag: Wat is die goeie nuus wat Jesus 

verkondig het? 

Mat 4:12  Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het 
Hy na Galilea toe gegaan.  

Mat 4:13  Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar Hom gaan vestig in Kapernaum by 
die see, in die gebied van Sebulon en Naftali.  

Mat 4:14  So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is:  
Mat 4:15  “Jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en oorkant 

die Jordaan, Galilea waar die heidene woon!  
Mat 4:16  Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die 

skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan.”  
Mat 4:17  Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk 

van die hemel het naby gekom.”  
Mat 4:18  Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: 

Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n 
werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep.  

Mat 4:19  Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers 
van mense maak.”  

Mat 4:20  Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg.  
Mat 4:21  Toe Hy daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers: Jakobus 'n 

seun van Sebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa 
besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep,  

Mat 4:22  en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg.  
Mat 4:23  Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges 

geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal 
onder die volk gesond gemaak.  

 

 

PP1 



 

 

PP2 

 
 

Gevaar vd verstaan van die evangelie van Jesus as bloot sondevergifnis en hemel-toe-gaan: 

1. Jesus – historiese figuur 2000 jaar gelede. Jesus is weg 

2. Glo= 1X jou hart vir die Here gee 

3. Sin v ons aardse lewe = wag om dood te gaan sodat ons hemel toe kan gaan 

4. Jy kan jou hele lewe lank ‘n gelowige wees sonder om 1X te oorweeg om ‘n dissipel 

van Jesus te word 

5. Ons verander nie, min of weinig transformasie – hoekom moet ons? Ons sonde is 

mos vergewe! 

 

In ons teks gebruik Jesus 3 woorde wat ons mettertyd verkeerd verstaan het 

- Bekeer v17 

- Koninkryk van die hemel v17 

- Evangelie v23 

V17 Bekeer julle – vergifnis van sonde 

        Koninkryk van die hemel – plek waarna ons (gelowiges) gaan na ons dood 

 

MAAR in hd teks: 

- Bekering – nie te make met vergifnis v sonde nie 

- Koninkryk vd hemel – nie plek waarnatoe ons gaan na ons dood nie 

 

JESUS HET NIE GEKOM VIR LEWE NA DIE DOOD NIE, MAAR VIR LEWE VOOR DIE DOOD 

JESUS HET NIE GEKOM OM ONS IN DIE HEMEL IN TE KRY NIE, MAAR DIE HEMEL IN ONS IN 

TE KRY 

 

Wat is sy evangelie? 



 v23 Mat 4:23  Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle 
sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte 
en kwaal onder die volk gesond gemaak.  
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Alle kerklike werk 

Alle werk 



Kol 3:17 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here 
Jesus en dank God die Vader deur Hom.  
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Een van beste verduidelikings van wat dissipelskap is lees ons in ons teks 

Mat 4:19  Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers 
van mense maak.”  

Mat 4:20  Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg.  
 

 

 
 



Matt 11 Message 

 

Are you tired? Worn out? Burned out on religion?  

Come to me. 

Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest.  

Walk with me and work with me – watch how I do it. 

Learn the unforced rhythms of grace.  

I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you.  

Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.  

The Message 

 

Nagmaal 

Met die Nagmaal wil Jesus vanoggend  veral 2 dinge doen met ons doen. 

Hy proklameer sy koningskap oor ons hele lewe. 

En die prysgawe aan Hom van ons hele lewe – is die beste ding wat ons kan doen! Want hd tekens 

van brood en wyn sê vir ons dat die wyse waarop ons Koning regeer is die liefde, is selfopofferende 

liefde. Ons gee ons prys aan die Liefde! 

Die 2de ding wat Hy vanoggend wil doen is – Hy wil ons hele lewe intrek in sy teenwoordigheid, 

sodat alles wat ons sê of doen, ons sal doen in die Naam van Jesus (Kol 3:17) 


