
Jan Steyn Preek 2 Februarie 2020: Veldtog Koördinate vir die Koninkryk 1 

Teks: Mattheus 13:44-50 (Lukas 17:20-21 en Filippense 3:2-11) 

Tema: Wie/wat is regtig vir jou belangrik? 

 

Inleiding: 

Ek wil begin met hierdie storie wat aansluit by die tema van wat regtig belangrik is. 'n Man uit die 

woude van Indië het saam met sy vriend van New York in hierdie groot stad se strate rondgeloop. 

Skielik het die Indiër gaan staan en gesê: Luister, ek hoor 'n kriek. Ag, jy is seker laf, het sy vriend 

geantwoord: Dis twaalfuur in die middag en die stad se geraas is op sy ergste. Ek is oortuig daarvan 

dat jy nie 'n kriek se geluid kan hoor nie. 

Die Indiër het niks gesê nie, net voortgegaan om met sy kop effe skuins gedraai aandagtig te luister. 

Toe stap hy na die straathoek, steek die besige straat oor en kyk om hom rond. 'n Entjie verder sien 

hy 'n struik in 'n groot sementhouer en haal die singende kriek onder die struik se blare uit.  

Die New Yorker was stomgeslaan. Maar sy Indiërvriend het gesê: Dis nie so ongewoon nie. Ons ore is 

net verskillend ingestel. 'n Mens hoor dit wat vir jou regtig belangrik is. Kom laat ek jou wys. Toe steek 

hy sy hand in sy broeksak, haal 'n klomp silwer kleingeld uit en laat val dit op die sement. Elke kop op 

daardie besige sypaadjie het in sy rigting gedraai. Sien jy wat ek bedoel? vra die Indiër terwyl hy die 

muntstukke begin optel. Wat mens hoor, hang alles af van waarna jy luister. Wat hoor jy, waaraan gee 

jy aandag, wat is regtig vir jou belangrik. 

 

Ons teks wat ons vanoggend gelees het in Mattheus 13 en Lukas 17 gaan oor die koninkryk van God. 

Ek wil vir 'n oomblik stil staan by wat die koninkryk van God is. 

 

Wat is die Koninkryk van God? 

As ons aan aardse koninkryke dink, dan dink ons aan grondgebied aan hierdie stuk aarde en daar is 'n 

koning/in wat oor hierdie koninkryk regeer en hulle het onderdane. Soos die Britse koninkryk. 

God se koninkryk is oral waar Sy Koningskap/heerskappy erken word. God se koninkryk is dus veral 

hierdie koninkryk oor die siele, die harte en die gedagtes van mense. God se koninkryk is dus geestelik. 

God se koninkryk is daarom nie hierdie stuk grond soos aardse koninkryke nie. Hierdie geestelike 



koninkryk van God is in die hemel, maar ook op die aarde. In die hemel is God se koninkryk die 

gelowiges, die kinders van die Here wat reeds gesterf het en die engele wat God dien en gehoorsaam. 

Die koninkryk van God is ook op aarde waar mense voor Jesus as Koning van hulle lewens buig en Hom 

gehoorsaam en dien. Die ander groot verskil tussen God se koninkryk en aardse koninkryke is dat 

aardse koninkryk tydelik is. Die koninkryk van God is vir ewig. Openbaring vertel ons dat al God se 

kinders eendag in  die nuwe hemel en op die nuwe aarde sal woon. Dit sal vir ewig duur, hierdie nuwe 

hemel en die nuwe aarde. 

Ons het gelees in Lukas 17 dat Jesus die Fariseër antwoord dat as hy vra wanneer die koninkryk van 

God dan kom, dat die koninkryk in Jesus tot by hulle of naby hulle gekom het. Die koninkryk van God 

het dus alles make met Jesus as Koning van jou lewe te erken en in hierdie persoonlike verhouding 

met Hom te leef. Die koninkryk van God is dus nie iets wat eendag by die wederkoms kom nie, dit 

kom al van ewig af, maar Jesus het ons kom wys hoe lyk die koninkryk werklik. Daarom is die 

koninkryk nou hier vandag in elke kind van God en die kerk se lewe. 

Die koninkryk van God het alles met die kerk van Jesus oor die hele aarde te make, want Hy is tog 

hoof van die kerk. Hy is nie net die hoof en koning van individue se lewens nie. Ek hoor ook dat 

sommige mense die onderskeid maak dat hulle nooit kerk toe kom nie, want hulle is koninkryksmense 

en nie kerkmense nie. Hierdie onderskeid is vals aan die Nuwe Testament. Gaan lees die einde van 

Handelinge 2: God is nie elke dag mense wat tot bekering gekom het by sy koninkryk bygevoeg nie- 

Hy het hulle by die kerk bygevoeg. In die Bybel is dit vreemd dat jy kind van God wil wees maar los wil 

leef van die kerk en mede-Christene. Daar is in die Nuwe Testament nie hierdie onderskeid tussen die 

kerk en die koninkryk van God nie. Die kerk het alles met die koninkryk te make en die koninkryk het 

alles met die kerk te make. 

 

Die gelykenis van die skat in die saailand en van die handelaar op soek na pêrels: Die belangrikheid 

van die koninkryk: 

 

Die skat in die saailand:  

Ons moet hier dink aan die plaaswerker wat met 'n pik 'n gat kap in die land van die boer vir wie hy 

werk. Kom ons sê hy kap gate vir vrugtebome. Skielik hoor hy hierdie geluid: ketang. Ag nee, dink hy: 

klip raakgekap. Ek hoop nie my pik is stukkend nie. Hy grawe die grond biejtie weg waar hy gekap het 

en sien 'n metaal kissie wat daar begrawe is. Hy het teen die kissie met sy pik gekap. Hy maak die kissie 

oop en hy raak amper blind soos die goue munte in die son skyn. Die kissie is vol daarvan. Om in 



daardie tyd so iets te ontdek was nie so vreemd nie. Mense het maar kosbare artikels begrawe, want 

hulle het nie kluise of banke gehad nie. Die kissie is waarskynlik ook deur iemand daar begrawe aan 

wie die grond voorheen behoort het, sonder dat die boer daarvan geweet het. 

Die plaaswerker het nou 'n keuse wat hy moet maak. As hy die skat uithaal en verskuif, behoort die 

skat aan die boer, die eienaar van die grond. Dit het die wet van daardie tyd gesê. Daar is egter hierdie 

tweede opsie wat die wet hom gee. Jy kan die skat weer toegrawe en daar los en dan die grond by die 

boer gaan koop. Dan is die skat wettig joune, die nuwe eienaar van die grond s'n en behoort dit nie 

meer aan die boer nie. Dit is wat die plaaswerker doen- jy gaan verkoop al sy goed en sy huis, tot sy 

bed en sy donkie en sy bees en gaan koop die grond by die boer. Die plaaswerker wat bereid om alles 

wat hy gehad het te verkoop om hierdie skat te kan bekom. Hy ontdek iets waarvan hy nie geweet het 

nie. 

 

Die handelaar op soek na kosbare pêrels: 

Op die oog af verskil die storie van die plaaswerker en die handelaar in pêrels. Die plaaswerker ontdek 

die skat, die handelaar gaan soek kosbare perels. Die plaaswerker was waarskynlik redelik arm en het 

naby aan minimum loon verdien. Die handelaar was waarskynlik welgesteld, want pêrels was van 

plekke soos Indië afkomstig en baie duur en baie moeilik om in die hande te kry. So hierdie ou het die 

geld gehad om pêrels te kon koop en moes waarskynlik ook die geld gehad het om oorsee te reis om 

kontakte vir die pêrels op te bou. 

Die basiese gedagte by hierdie twee gelykenisse is dieselfde. Die handelaar kom op hierdie baie 

kosbare, een in 'n leeftyd pêrel af en hy verkoop alles wat hy het, sy donkiekar, sy besigheid, sy groot 

herehuis, sy skape en beeste, alles om hierdie uitsonderlike pêrel te kan koop. In albei gevalle is die 

reaksie op dit wat ontdek en gevind word vreugde. In albei gevalle word alles opgeoffer of verkoop 

om iets kosbaar te kan bekom. Dit herinner ons die koninkryk van God moet die belangrikste in ons 

lewe wees, ons persoonlike verhouding met Jesus en ons saam leef en saam wees met ander 

gelowiges moet die belangrikste in ons lewens wees. Om geestelik te groei moet die belangrikste in 

ons lewens wees. Koper van saailand en handelaar voorbeeld van ware dissipels. Dit wat hulle ontdek 

en gevind het het hulle lewens verander. Dit het invloed op hulle lewens uitgeoefen. 

 

 

 



Paulus in Filippense 3: 

Dit wat ons lees in Filippense 3 gaan juis oor wat werklik belangrik is. Voor ek Jesus ontmoet het, skryf 

Paulus het ek van buite na binne geleef. Die goed aan die buitekant het alles getel- in rekenkunde 

terme was dit sy bates. Dit was soos dat hy soos die Joodse wet voorskryf op die agste dag besny is. 

Dis soos dat hy in die volk Israel gebore is. Dit is dat hy 'n Fariseer kon word, die strengste Joodse sekte 

as dit gekom het by die onderhouding van die wet. In die Ou Testament het mense geglo dat jy gered 

word deur hoe goed jy die Joodse wet kon onderhou. Paulus sê: Ek was reg daar bo by die beste 

onderhouders van God se wet. As iemand die hemel kon maak deur sy gehoorsaamheid aan die wet 

sou dit ek wees. Hy was so oortuig van sy Joodsheid dat hy die Christene gaan vervolg en laat vermoor 

het wat hy geglo het sy godsdiens kom steel het en die vals Messias Jesus aan sy geloof kom vashaak 

het. Hoe sterker kon jy in jou godsdiens en Joodsheid glo as dat jy bereid was om daarvoor te moor? 

Na Paulus Jesus op die pad na Damaskus ontmoet het, verander Paulus se lewe en dit wat hy as 

waardevol en belangrik geag het. Dit wat voorheen vir hom belangrik was is gemeet teen Jesus te ken 

waardeloos- letterlik staan hier afval of riool. Paulus wil Jesus ken bo alles. Onthou die liedjie: Only 

Jesus? Vir hom beteken dit om te deel in Jesus se lyding: dit is wat Jesus aangedoen is pad na die kruis 

en aan die kruis. Hoe deel jy in Jesus se lyding: Soos Jesus aan die kruis gesterf het, sterf die ou sondige 

mens wat nie onder God se regering wil staan nie, in jou. Dit gebeur deur die werk van die Heilige Gees 

in jou lewe. En net soos Jesus opgestaan het uit die dood laat die Heilige Gees hierdie nuwe mens in 

jou opstaan wat Jesus se regering oor jou lewe aanvaar, en wat Hom wil dien en gehoorsaam. Paulus 

skryf in Efesiers in die krag wat deur die Gees in ons werk, is dieselfde kragtige werk van God se mag 

warmee Hy Jesus uit die dood opgewek het.   

Hoe kom die gelykenisse van die skat in die saailand en dit wat Paulus gesê het by mekaar uit? As die 

koninkryk die belangrikste in jou lewe moet wees, beteken dit die Koning van die koninkryk, Jesus, 

moet eerste in jou lewe staan. Dis net as Hy eerste in jou lewe staan, dat al die ander prioriteite in jou 

lewe op hulle regte plekke kan inval. 

Die tweede punt waar hulle mekaar kruis, is by die gedagte dat ons ware identiteit bepaal word deur 

die dinge waaraan ons die hoogste prioriteit gee. Die plaaswerker se hoogste identiteit was bepaal 

deur die skat en die sakeman se hoogste identiteit was bepaal deur die kosbare pêrel. Daarvoor het 

hulle alles anders verkoop en prys gegee. Paulus se hoogste identiteit is bepaal deur Jesus en deur wie 

hy in Jesus was en besig was om te word. 

 

 



Die gelykenis van die treknet: 

Een van die maniere hoe mense in die Bybelse tyd vis gevang het was deur 'n treknet wat tussen twee 

bote in die see ingeneem is. Die bote het dan die treknet weer terug na die strand toe gesleep. in die 

treknet was iets van alles. Op die strand het die vissers dan alles wat in die net was uitgesoek. Dit was 

bruikbaar was, wat hulle byvoorbeeld kon eet of verkoop, het hulle gehou. Alles wat onbruikbaar was, 

wat hulle nie kon eet of verkoop nie, het hulle weggegooi. Hulle was nie ingestel op kwotas nie en ook 

nie daarop ingestel om die seelewe te bewaar nie. 

Die punt van die gelykenis is nie die visvang self nie, maar die sorteer van wat in die net was na die 

tyd. Soos 'n treknet net alles vang wat op daardie plek in die see is, so vat die koninkryk van God alle 

mense met hom saam. Daar is ware dissipels van Jesus, daar is mense wat Hom soms wil dien en ander 

tye glad nie en daar is mense wat net in naam Christene is, maar mens sal dit in hul lewens glad nie 

sien nie. Hulle lewe vir hulself en gee nie regtig om vir ander mense of vir God se eer nie. Daar is dus 

ware dissipels en skyn dissipels of voorgee dissipels van Jesus. Die gelykenis van die treknet waarsku 

ons dat aan die einde van die tye gaan God ook sorteer en die bruikbarese en onbruikbares in Sy 

koninkryk van mekaar skei. Hy gaan die ware en die vals dissipels of voorgee dissipels van mekaar skei. 

Die oond is beeld van mense wat van God afgesny sal word tot in ewigheid. In die fliek Gladiator sê 

die held gespeel deur Russel Crowe: What we do today echoes in eternity. Dis ook waar van kinders 

van die Here. Moenie speel met die Here se genade nie. Dietrich Bonhoeffer skryf ons moenie ons 

geloof en lewe bou op goedkoop genade nie. Goedkoop genade sê God se genade doen alles, daarom 

kan alles bly soos wat dit was, kan ek bly soos wat ek is. Ek hoef nie weg te draai van die sonde nie. 

Dis goedkoop genade, vals genade skryf hy, die soort genade wat ons vir ons onsself kom gee sodat 

ons nie hoef te verander nie. Goedkoop genade is genade sonder dissipelskap en genade sonder die 

kruis.  

Bennie Mostert skryf oor die vals boodskap van die kruis wat hy die moderne kruis noem en die kruis 

van Golgotha wat Jesus gedra het, die kruisboodskap van die Bybel: Die moderne kruis is mooi 

beginsels en ervarings, dis goeie gesindhede, maar raak nie die praktyk van die lewe nie- dit verander 

nie hoe ons lewe en optree nie. Dit verander nie ons besluite nie. Die moderne kruis laat jou 'n kruis 

om die nek dra, 'n kruis van goud en as jy baie geestelik is 'n kruis van hout. Die moderne kruis maak 

my vry van sonde, maar dit maak my vry om te doen wat ek wil en lei tot wettige losbandigheid wat 

nie in die Bybel is nie. Die moderne kruis bring 'n nuwe moderne evangelie wat ons leer dat die kruis 

geen onaangename eise aan ons stel nie. Dit vra ons nie om aan onsself te sterf nie, maar eerder om 

onsself te realiseer. In eenvoudig taal: die genade en krag van God in my lewe wil my eintlik help om 



by dinge soos selfbevrediging, werksbevrediging  en sukses uit te kom. God is nie op die troon van my 

lewe nie, ek is nog steeds daar. 

God gaan jou en my nie eendag vra: was jy ooit in die kerk, het jy belydenis afgelê, was jy VCSV 

kringleieri, was jy op die kerkraad, was jy 'n goeie dominee of was jou kinders suksesvol nie. Hy gaan 

ons vra of ons dissipels van Jesus was en of ons Jesus en ander mense gedien het. God meet van binne 

na buite. Jesus in jou hart en koning oor jou lewe en jy leef na buite as Sy dissipel.  

Ons het God se genade ontvang. Die treknet van Sy liefde het ook vir ons opgevang. Maar eendag gaan 

Hy daardie treknet sorteer aan die einde van die tyd. Wat en wie vir ons belangrik was, hoe ons geleef 

het en hoe ons gehoorsaam was en diensbaar vir Hom en ander, sal bepaal of ons Sy koninkryk ingaan 

en of ons uitgewerp word.  

Ek los julle vanoggend met Mattheus 7:21: Jesus self is hier aan die woord: Nie elkeen wat vir my sê 

Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy of sy wat die wil doen van my 

Vader wat in die hemel is. Wat of wie is regtig vir jou belangrikl Wat moet jy laat gaan ter wille van die 

koninkryk en wat is jy bereid om daarvoor op te offer?  

Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 


