
Jy is altyd
welkom



Vader, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

U wat heel die skepping onderhou,

U gee son en reën, ons ontvang u seën.

Heel die skepping wentel om u trou.
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L 454:2

Jesus, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Ons is u gemeente hier tesaam.

Hoor ons as ons sing,

U ons loflied bring.

Ons, u vrygekooptes, prys u Naam.
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L 454:3

Trooster, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Heil'ge Gees, ons is met U gedoop.

U wat rig en lei,

staan ons altyd by.

U versterk ons gees, U gee ons hoop.
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Trooster, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Heil'ge Gees, ons is met U gedoop.

U wat rig en lei,

staan ons altyd by.
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So. 29 Mei - Onder nuwe bestuur
Ma. 30 Mei – Bevry van my ekkigheid
Di. 31 Mei – Bevry tot ‘n slaaf van liefde
Wo. 1 Jun. – Bevry vir my naaste
Do. 2 Jun. – Bevry tot ‘n diensgemeenskap
So. 5 Jun. – Los jy jou broer/suster net daar?
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Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.

Kom buig nou voor Hom neer

met eerbied en ontsag.

Erken sy heiligheid

en sy geregtigheid.

Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.



Wees stil, want die Here God van mag

is werksaam om ons heen.

Hy neem ons sonde weg,

genees ons grootste seer.

Niks stuit die Gees se werk

of kan sy krag beperk.

Wees stil, want die Here God van mag 

is werksaam om ons heen.



Matteus

25:31-40 

Matteus

25:31-40 



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



31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom

en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy

koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom

bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van

mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke

skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van

Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê:

‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die

koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir

julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,



35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om

te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te

drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My

gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My

klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die

tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die

wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer

het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U

iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U as 'n

vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere,

en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek

gesien of in die tronk en U besoek?’



40. En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek

julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste

van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit

aan My gedoen.’
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My ma sou nie gelukkig gewees het 
as ek my broer daar langs die baan

laat lê het sonder dat ek hom help nie.

My ma sou nie gelukkig gewees het 
as ek my broer daar langs die baan

laat lê het sonder dat ek hom help nie.

My Vader sal nie baie gelukkig wees as ek 
stukkende mense langs my pad net so gelos
het en niks vir hulle gedoen het nie.



Alles wat Jesus 
gedoen het, vra
Hy sy dissipels en 
kerk moet
voortsit



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

Nou & by die
wederkoms

Wees gereed en 
oefen jou oog (Hfstk. 24-25)



By die eindoordeel
sal alles duidelik
word wie erf die
koninkryk

Mag ons weet wat 
Jesus se maatstaf is? 

Wel dit het alles te doen
met hoe jy nóú leef (35-36)



Vertsaan die 
konteks dan 
verstaan jy

Geen welsynstaat –
Romeise elite kry alles

Families het vir mekaar
gesorg



Wie gaan dan die 
koninkryk erf? 

Die mense wat die 
liefde en genade
deurgee

Wat maak jy met God   
se liefde en genade?  



Wie is “een van die 
geringstes van My
broers”? 

Jesus praat hier van sy
“nuwe” familie

Die weerlose en kleintjies



"At the end of life we will not be judged by how

many diplomas we have received, how much

money we have made, how many great things we

have done. We will be judged by "I was hungry,

and you gave me something to eat, I was naked

and you clothed me. I was homeless, and you took

me in." Hungry not only for bread - but hungry for

love. Naked not only for clothing - but naked of

human dignity and respect. Homeless not only for

want of a home of bricks - but homeless because

of rejection.”



Wat is die implikasie
van die teks? 

Geringstes in elke groep
verdien jou aandag

Ons ken nie die “struggles”
van ander nie …

Dat ons sal sorg en 
omgee



Doen wat jy doen
asof vir Jesus

Kyk met nuwe oë na
mekaar

“Ek het nie geweet jy is
‘n dominee nie” 



Doen wat jy doen
met Jesus se hart

Kyk ook met nuwe oë
na jouself
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My ma sou nie gelukkig gewees het as ek my 
broer daar langs die baan laat lê het sonder 
dat ek hom help nie.

My ma sou nie gelukkig gewees het as ek my 
broer daar langs die baan laat lê het sonder 
dat ek hom help nie.

My Vader sal nie baie gelukkig sou wees as 
ek mense langs my pad net so los en niks vir
hulle gedoen het nie.



Los jy jou broer/suster
net daar?

Jesus is nie gelukkig as ons ons broer/suster los nie
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sodat sy genade kan uitvloei 
deur die lewe wat jy lei
sodat sy genade kan uitvloei 
deur die lewe wat jy lei



In die hart van God die Vader

is daar ’n sagte plek

vir die wêreld en sy mense, 

uit elke huis en kerk.

En nadat Hy sy Seun gegee het 

om te sterwe aan die kruis

soek Hy mense wat sy liefde 

aan die wêreld sal gaan wys. 

Flam 165



Daarom het Hy jou uitgesoek

en jou hiernatoe gelei

sodat sy genade kan uitvloei 

deur die lewe wat jy lei.

En die harte van die mense

wat oral om jou bly

kan oorloop van sy guns

en heerlikheid.



Dankie dat U my uitgesoek het;

dat U my ook wil gebruik

sodat U genade kan uitvloei

deur die Woord wat ek bely.

Laat die lewens van die mense

wat oral om ons bly

dan oorloop van u guns

en heerlikheid.



In die hart van God die Vader

is daar ’n sagte plek

vir die wêreld en sy mense, 

uit elke huis en kerk.

En nadat Hy sy Seun gegee het 

om te sterwe aan die kruis

soek Hy mense wat sy liefde 

aan die wêreld sal gaan wys. 



Daarom het Hy jou uitgesoek

en jou hiernatoe gelei

sodat sy genade kan uitvloei 

deur die lewe wat jy lei.

En die harte van die mense

wat oral om jou bly

kan oorloop van sy guns

en heerlikheid.



Los jy jou broer/suster
net daar?

Jesus is nie gelukkig as ons ons broer/suster los nie


