
Jy is altyd
welkom
Jy is altyd
welkom



Soos die oë van ’n slaaf 

gerig is op die hand van sy eienaar, 

soos die oë van ’n slavin 

gerig is op die hand van haar eienares, 

so is ons oë gerig 

op die Here 

ons God, 

totdat Hy Hom 

oor ons ontferm.





As Hy weer kom, as Hy weer kom              

kom haal Hy sy kinders;                                 

al sy kinders wat in Hom glo,                          

om by Hom te wees.
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om by Hom te wees.



Refrein : 

Ja ons wag op die Here,                                     

en ons sing tot sy ere.                                       

Ja, Hy kom weer verseker                                

om ons te kom haal.
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By die Vader, By die Vader,                         

maak Hy vir my woonplek;                          

sodat almal wat in Hom glo                            

ook by Hom kan wees
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vir ewig sal leef!
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Matteus
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1-4 – Verhalend: Begin van Jesus se optrede

5-7 – Redevoering 1: Bergrede – ingaan in koninkryk

8-9 – Verhalend: Jesus se gesag – 10 wonderwerke

10  - Redevoering 2: Opdrag & uitsending van disspels

11-12 – Verhalend: Jode verwerp Jesus

13 – Redevoering 3: Gelykenisse oor die koninkryk

14-17 – Verhalend: Christus deur dissipels erken

19-22 – Verhalend: Jesus se gesag en uitnodiging

18  - Redevoering 4: Betekenis van dissipelskap

23-25 – Redevoering 5: Die koms van die koninkryk

26-28 – Verhalend: Afsluiting van Jesus se optrede



Matteus

25:14-30 

Matteus

25:14-30 



14. "Verder gaan dit (in die koninkryk van die hemele)
soos met ’n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe
bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou.
15. Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir ’n
ander twee, en vir ’n derde een. Hy het aan elkeen
volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan.

16. "Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het
dadelik daarmee gaan werk en ’n wins gemaak van nog
vyf. 17. So ook die een wat twee gekry het: hy het ’n
wins gemaak van nog twee. 18. Maar die slaaf wat een
gekry het, het ’n gat in die grond gaan grawe en sy
eienaar se geld daarin weggesteek.



19. "Na ’n lang tyd het die eienaar van daardie slawe
teruggekom en van hulle rekenskap gevra. 20. Die een wat vyf
goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander vyf
saam, en sê: ‘Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my
toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het.’
21. Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue
slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in
en deel in my vreugde!’

22. "Toe kom die een met die twee goue muntstukke en sê:
‘Meneer, twee goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier
is dit met twee ander wat ek wins gemaak het.’ 23. Sy eienaar sê
toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min
was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my
vreugde!’



24. "Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het, en
sê: ‘Meneer, ek ken u en weet dat u ’n harde man is, wat oes
waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie.
25. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan
begrawe. Hier het u u geld terug.’26. Toe sê sy eienaar vir hom:
Jy is ’n slegte en ’n lui slaaf! Jy het geweet dat ek oes waar ek
nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. 27. Dan
moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms
met rente teruggekry het. 28. Vat die muntstuk van hom af
weg en gee dit aan die een wat die tien het. 29. Aan elkeen
wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar
van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het,
weggevat word. 30. En gooi die nuttelose slaaf uit in die
diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle
tande kners."



Ons weet almal wat dit beteken
om gereed te maak

Opgewonde & aksie



In ons teks is
Jesus besig om
die dissipels voor
te berei vir sy
weggaan.



Wanneer gaan al 
hierdie dinge 
gebeur? (Mat. 24:3)

Nou & by die
wederkoms

Wees gereed en 
waaksaam (Hfstk. 24-25)



Wat moet ons doen om gereed
te wees vir die koms van
die koninkryk?

Wat moet ons doen om gereed
te wees vir die koms van
die koninkryk?



Die gelykenis
van die  goue
muntstukke



Die muntstukke
is eintlik talente

dit verwys na Jesus
se nalatenskap



Waarna verwys
hierdie
nalatenskap?



Hierdie talente
word toevertrou

aan die slawe



Die eienaar
verwag dan

later rekenskap



Ek en jy is deel van die
slawe aan wie God se
gawes toevertrou is
en van wie Hy ook
rekenskap vra

Ek en jy is deel van die
slawe aan wie God se
gawes toevertrou is
en van wie Hy ook
rekenskap vra



Die derde slaaf
staan in skerp
kontras met 
die eerste
twee



Die derde slaaf:
Sy angs maak
hom lam … 
daarom doen
hy wat hy doen

Rede vir sy angs:
‘n skewe beeld van 
sy heer



Die derde slaaf:
In wese is hy net
met homself, sy eie
belange & integriteit
besig



Hoe lyk ons beeld van God?
Is dit vrees of liefde wat
my en jou dryf?

Hoe lyk ons beeld van God?
Is dit vrees of liefde wat
my en jou dryf?



Die derde slaaf
word veroordeel –
Hy probeer nie eers
om die geld in die 
bank te sit om rente
te verdien nie.



Woeker ek en jy met die
koninkryksgawes in ons
huis en kring?

Woeker ek en jy met die
koninkryksgawes in ons
huis en kring?



Die derde slaaf
word veroordeel –
Hy was ontrou aan
sy roeping en taak
om dit wat aan hom
toevertrou was te
vermeerder



Wat was die
belonging?



Die boodskap van die 
gelykenis: 
‘n waarskuwing en 
‘n oproep aan dissipels
om roeping om goeie
gawes van die 
koninkryk nie te
begrawe nie, maar 
daarmee te woeker!



Gelykenis sê: 
dit gaan met God se

gawes soos met geld



Wat maak jy met die gawes
van die koninkryk wat God
aan jou toevertrou het?  
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Moet dit nie begrawe nie, 
maar woeker en werk
daarmee!

Moet dit nie begrawe nie, 
maar woeker en werk
daarmee!



Jesus, alles gee ek U,

wat ek is en het

en wat ek ooit sal wees.
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wat ek is en het

en wat ek ooit sal wees.

Flam 10



Al my hoop, my planne en my tyd

lê ek in u hand,

vertrou ek aan U toe.

Al my hoop en planne en my tyd

lê ek in u hand,

vertrou ek aan U toe.



Deur u wil te doen, 

leer ek om vry te wees.

Deur u wil te doen, 

leer ek om vry te wees.

Jesus, alles gee ek U

wat ek is en het

en wat ek ooit sal wees.













Gaan dan heen...Gaan dan heen...

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 
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My kind onthou, Ek is altyd daar!



Kyk Ek gaan voor jou uit;

Ek maak die pad gelyk;

Ek is langs jou 

– om jou veilig vas te hou;

Ek is agter jou 

Ek keer die bose weg van jou;

Ek is onder jou as jy sou val 

dan dra ek jou.
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Kyk Ek is rondom jou, 

want ek beskerm jou;

Ek is bokant jou, 

want Ek wil jou graag seën;

Ek is binne jou

Ek lei jou deur My Heilige Gees.

Die Seun van God Drie-ening

sal vir ewig met jou wees!

Kyk Ek is rondom jou, 

want ek beskerm jou;

Ek is bokant jou, 

want Ek wil jou graag seën;

Ek is binne jou

Ek lei jou deur My Heilige Gees.

Die Seun van God Drie-ening

sal vir ewig met jou wees!



Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Wat maak jy met die gawes
van die koninkryk wat God
aan jou toevertrou het?  
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Moet dit nie begrawe nie, 
maar woeker en werk
daarmee!

Moet dit nie begrawe nie, 
maar woeker en werk
daarmee!


