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Hierdie is ‟n reeks kort artikels wat die leringe van die Christus, beklemtoon. Meeste is beknopte 
verduidelikings van skrifture wat gepaste onderwerpe vir bespreking is.  

Soos altyd, sou jy enige vrae of kommentaar hê, stuur asseblief vir ons ‟n e-pos.  

____________________________ 

INHOUD  

1. Die Koninkryk van die Hemele (Johannes 18:36)  

2. Vestiging van die Koninkryk van die Hemele (Daniël 2:44)  

3. Die Koninkryk van die Hemele het Naby Gekom (Matteus 10:7)  

4. Die Koninkryk is soos ‟n Mosterdsaad (Matteus 13:31-32)  

5. Die Baie Kosbare Pêrel (Matteus 13:45-46)  

6. Die Voortbring van Koninkryksvrugte (Matteus 7:17-18)  

7. Jesus is die Weg (Johannes 14:6)  

8. ‟n Nuwe Gebod (Johannes 13:34)  

__________________________  

DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE  

 Jesus antwoord: “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie;  
as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg 
het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is 
my koninkryk nie van hier nie.”  – Johannes 18:36  

Die Koninkryk van die Hemele word dikwels met ‟n regering vergelyk. Dit is egter geensins polities 
van aard nie.  

Dit is meer korrek om die Koninkryk te vergelyk met die bestuur van ‟n gesin – die Gesin van God, die 
Vader. Dit funksioneer op die gebied van seunskap – die besef dat jy ‟n seun van God is en jou 
verantwoordelikheid aanvaar om die Vader na te doen.  

Ons kan die Vaderskap van God erken, maar voordat ons nie die broederskap van die mense erken nie, 
is en bly ons ‟n onvolledige en disfunksionele gesin.  
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‟n Broederskap is slegs ‟n sosiale godsdiens. Die Koninkryk van die Hemele is eg, volkome, 
persoonlike godsdiens en gaan alle ander verwantskappe te bowe, vir die uiteindelike welsyn van almal.  

Wanneer jy waarlik tot die besef kom dat jy ‟n seun van die Universele Vader is en jou 
verantwoordelikheid aanvaar om die Vader na te volg, het jy die Koninkryk van die Hemele 
binnegegaan.  

__________________________  

VESTIGING VAN DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE  

 Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‟n   
koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, 
en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat 
word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‟n  
einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. – Daniël 2:44  

Oprigting van die Koninkryk van die Hemele beteken nie “inisiëring” of “inhuldiging” van die 
Koninkryk nie. Die Koninkryk van die Hemele is gevestig die oomblik toe God begin het om te skep. 
Een van Sy eerste Skeppings was Sy Seun. Die Gesin of Familie – die Koninkryk – het dus gelyktydig 
in aansyn gekom.  

Hierdie oprigting van die Koninkryk duur tot vandag toe voort, soos elke man, vrou en kind 
bekendgestel word aan die werklikheid van die Koninkryk en uitgenooi word om hulle plek daarin in 
te neem as kinders van God.  

________________________  

DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE HET NABY GEKOM  

En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby  gekom.” 
– Matteus 10:7  

Die Koninkryk het nie in die tyd “naby gekom” sodat dit spoedig moes “kom” nie. Ook het die 
Koninkryk nie “naby gekom” in die ruimte sodat dit fisies nader aan die aarde sou wees nie.  

Die Koninkryk van die Hemele het “naby gekom” in dat die mensdom uiteindelik op ‟n vlak is om dit 
te begryp en binne te gaan.  

Die Christus het gekom om ons geestelike oë te open en te wys hoe om dinge geestelik te benader. Hy 
het ons Vader aan ons verduidelik op ‟n manier wat heeltemal anders is as enigeen voor hom. Hy het 
die werklikheid van die Koninkryk gevestig in die gemoedere van ons aardlinge. En diegene wat begin 
het om sy woorde te begryp, vir hulle het dit “naby gekom.”  

Die Koninkryk het in die praktyk nog altyd bestaan en was nog altyd baie naby gewees. Maar tot en met 
so ‟n tyd as wat mense geestelike werklikhede kon snap en in die bestaan van die Koninkryk kon glo, 
kon dit nie binnegegaan word nie.   
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DIE KONINKRYK IS SOOS ’N MOSTERDSAAD  

‟n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: “Die 
koninkryk van die hemele is soos „n mosterdsaad wat ‟n man neem 
en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, 
maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ‟n boom 
word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.” 
– Matteus 13:31-32  
 

Die Koninkryk van die Hemele is die eenvoudigste van alle godsdienstige begrippe. Dit is eenvoudig:     

(1) God is die Vader van elke mens; en           

(2) elke mens is jou broer.        

Die grondwet van die Koninkryk van die Hemele is ook baie eenvoudig:             

              (1) die Vader lief te hê uit jou hele hart, siel, verstand en krag; en  

 (2) liefde vir jou naaste en jouself.      

Daar is geen ander dogma daaraan verbonde nie.      

Sodra ons hierdie klein, dog kragtige saadjie in ons harte plant, begin ons om vrugte van regskapenheid 
te dra. Pleks van wette buite onsself te aanvaar en toe te pas, leer ons die wet van die liefde van die 
Koninkryk-saad binne-in onsself en om dit te manifesteer. Die waarheid word ons eie en ons het 
niemand anders nodig om ons te leer wat om te doen, of hoe om op te tree nie. Dit is die Gees wat ons 
lei ... die Gees van die Waarheid, wat ons in die hele waarheid lei.  

Alle persone wat dus só deur die gees gelei word, sal uiteindelik kom tot die mate van die volle grootte 
van die Christus en ‟n geestelik pilaar word waar ander vertroosting en lafenis mag ontvang.  

__________________________  

DIE BAIE KOSBARE PÊREL  

   “Verder is die koninkryk van die hemele soos ‟n koopman wat   
mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy 
weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.”                                            
– Matteus 13:45-46  

Die Koninkryk van die Hemele is ‟n pêrel van onskatbare waarde vir diegene wat bewus is van hulle 
geestelike behoefte. Wanneer diegene die eenvoudige Boodskap omtrent die Koninkryk vind, verkoop 
hulle vrywillig en sonder skroom alle ander “boodskappe” en gryp die Boodskap van die Koninkryk 
met albei hande vas.  

Ons moet gewillig wees om alle ander idees, godsdienstige konsepte, leerstellings, dogma, ens. op te 
gee wanneer ons die baie kosbare pêrel vind.  
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Sodra ons onsself bevry het van alle ander idees, kan ons begin om kennis te versamel, maar slegs 
daardie kennis wat in ooreenstemming is met die baie kosbare pêrel.  

___________________________  

CHRISTUS, IS DIE WEG  

   “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na   
die Vader behalwe deur my nie.” – Johannes 14:6  

Jesus is die weg tot die Vader. As ons sy voorbeeld navolg, sal ons die Vader vind.  

Om Jesus se voorbeeld na te volg, beteken egter nie om alles te doen wat hy gedoen het nie.  
(Andersins behoort ons almal skrynwerkers te wees). Dit beteken egter om te lewe soos hy geleef het.     

Jesus was totaal aan die Vader toegewy en heeltyd besig om die wil van die Vader te doen. Hy was 
getrou aan Homself en het nooit uit harmonie gelewe met wat hy oortuig was, reg is nie. Hy het nie 
gereageer uit vrees of ‟n begeerte om gevly te word nie. Hy was ‟n egte persoon wat sy menslike 
eienskappe op ‟n eerbare wyse gemanifesteer het.  

Alleen deur getrou te wees aan wat ons weet die regte ding is, begin ons om Jesus na te volg en die 
“weg” te vind.  

_____________________________  

’N NUWE GEBOD  

  “‟n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos 
Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.”                                         
– Johannes 13:34  
 

 Jesus het hierdie woorde gespreek op die aand toe hy die Gedenkmaal ingestel het. Maar slegs ‟n paar 
dae tevore, in die tempel, toe hy deur ‟n skrifgeleerde gevra is “wat is die eerste gebod van almal?” 
antwoord Jesus hom:  

Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse  God, 
is ‟n enige Here; en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart 
en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit 
is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie. 
En die skrifgeleerde sê vir Hom: Goed, Meester, U het met waarheid 
gesê dat God een is en daar geen ander is as Hy nie.”                                            
– Markus 12:28-31  
 

Op watter manier is die gebod wat hy op sy laaste nag gegee het, nuut?  
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Dit was nuut in dié sin dat dit nie omtrent ons naaste gegaan het nie; dit het gegaan omtrent ons broers. 
Dit was veel groter as om jou naaste lief te hê soos jouself. Dit was om ‟n ander lief te hê “net soos 
Jesus vir ons lief het.”    

Wat is so anders omtrent die manier waarop Jesus vir ons lief het?        

Jesus antwoord daardie vraag later tydens die gesprek van die aand toe hy sê, “Hy wat my gesien het, 
het die Vader gesien.” (Johannes 14:9) Hulle het gesien dat die Vader in die lewe van Jesus tot 
uitdrukking kom. Jesus se handelinge was die handelinge van die Vader teenoor sy kinders; Jesus se 
uitdrukkings was die uitdrukkings van die Vader teenoor sy kinders; die kyke van medelye en begrip 
van Jesus, was die kyke van die Vader se medelye en begrip vir Sy kinders; en Jesus se liefde was die 
liefde van die Vader. Dit is werklikwaar veel meer as blote broederlike liefde; dit was met ‟n vaderlike 
liefde dat Jesus vir hulle liefgehad het!  

‟n Toegeneë en liefdevolle ouer ken sy kinders en verstaan hulle werklik en om hierdie rede is dit so 
maklik om hulle te vergewe. Dit is in die geaardheid van ‟n ouer om nie hulle spruite te weerhou van 
goedheid, welwillendheid, medelye, tere ontferming en liefde, nie. Hulle is voortdurend daarop uit om 
te voorsien in die welstand van hulle kroos. En as dit daarop aankom, sal hulle selfs sterf vir hulle 
kinders!  

Om dus hierdie nuwe gebod na te kom, is dit nodig dat ons nader beweeg aan ons broers en hulle beter 
begin verstaan – hulle motiewe, hulle bedoelings, hulle sentimente. Dit sal daartoe lei dat ons hulle ten 
volle ken, wat tot gevolg sal hê dat ons hulle lief het met die vaderlike liefde “soos Jesus ook vir ons 
liefgehad het.”  

Medewerkers van www.AnointedJW.org  

_________________________  

Verwante Vraag:  

20/01/14   ’n Besoeker verskil omtrent presies wat Jesus se „nuwe gebod‟ is. (Lees die antwoord 
hier onder)  

_______________________  

 Op 20 Januarie, 2014 het ons die volgende opmerking en navraag ontvang:  

“Ons het nie onlangs juis die aangenaamste gesprekke gehad nie en hierdie repliek is geensins 
wraaksugtig nie. Ek moet egter weereens ‟n kwessie na vore bring oor „‟n Nuwe Verbond. ‟ Julle 
maak die aanspraak dat liefde vir ‟n broeder nuut en anders is as die liefde vir die naaste. Die gesegde 
lei, „Waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit.‟ Om die waarheid te sê, is die betoon van AGAPE 
liefde nie die grootste, wanneer die liefde vir vreemdelinge groter is om geen ander rede as dat die 
opoffering groter is nie? Ek dink die “Nuwe Gebod” het meer te doen met die geïsoleerde en inwaarts 
gerigte gesindheid van die Joodse volk, wat nie opgesien het na, of met die Heidene verbroeder het nie. 
Ek is van mening dat Jesus vir hulle versoek het om Heidene lief te hê, wat „vêr weg was... 
vreemdelinge van die staat van Israel...en nou naby gekom, ‟ het. Hoe dink julle?”  

Aan die skrywer, dankie vir jou e-pos. Moet asseblief nooit dink dat ons aanstoot neem oor opmerkings 
van ons besoekers nie. Ons begryp die uitdaging van hierdie soort bediening en onderwerp ons gewillig 
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daaraan. Moet asseblief nie dink dat ons enige negatiewe gedagtes jeens jou koester slegs omdat ons 
oor sommige kwessies nie saamstem nie. Ons beskou jou as ‟n broer en sal voortgaan om dit te doen.  

Sovêr dit jou vraag omtrent die artikel “‟n Nuwe Gebod” aanbetref, sê jy: “Julle maak die aanspraak 
dat liefde vir ‟n broeder nuut en anders is as die liefde vir die naaste.” Dit is nie korrek nie. Die artikel 
sê “dit was nie omtrent ons naaste nie; dit was omtrent ons broers.” Na ons mening is broederlike 
liefde en liefde vir die naaste een en dieselfde ding – dit wat die Grieke, philia sou genoem het. Wat 
die artikel wél sê, is dat die liefde van die nuwe gebod, ‟n vaderlike liefde is, en nuut en verskillend is 
van die liefde van die “tweede gebod,” wat broederlike liefde is.  

Jy het ook gevra of agape die grootste liefdesbetoon is. Ons glo so. Agape is gedefinieer as „die liefde 
van God, of Christus, vir die mensdom. ‟ Dit word as ‟n geestelike soort liefde en ‟n onvoorwaardelike 
liefde beskou. Dìt beskryf ‟n vaderlike liefde baie goed, wat verskillend en veel groter as broederlike 
liefde of philia, is. Na ons mening en waarskynlik ook dié van die Medeskrywer, is die liefde in die 
„tweede gebod‟ philia, terwyl die liefde in die „nuwe gebod‟ ‟n soort van agape is. Dit het die ekstra 
myl gegaan, verby algemene hoflikheid en verby menslike handelinge. Dít is waarna Paulus verwys 
het toe hy geskryf het:  

  Ja, solank ons die geleentheid het, laat ons dan aan almal goed    
doen, maar veral aan dié wat in die geloof aan ons verwant is. 
– Galasiërs 6:10  

Ons glo dat indien jy die skriftuur in konteks lees en in gedagte hou dat Jesus hierdie „nuwe gebod‟ 
gegee het gedurende die aand van die Gedenkmaal, jy tot dieselfde gevolgtrekking mag kom as die 
Medeskrywer van die artikel. Hierdie nag het Jesus buitengewone pogings aangewend om die apostels 
te verenig, omdat hy geweet het dat hy spoedig nie meer by hulle sou wees nie en dat hulle slegs op 
mekaar aangewese sou wees. Dus het hulle ‟n hegter band nodig gehad as die liefde wat hulle sou 
betoon teenoor diegene vir wie hulle gepreek het.  
  
Jesus het die voete van sy apostels gewas as ‟n demonstrasie van die soort liefde wat hulle vir mekaar 
moes betoon. Hierdie is ‟n baie persoonliker soort liefde en dit was direk aan die apostels gerig toe ons 
gesê het: mekaar. ‟ Die tweede gebod is om jou naaste lief te hê soos jouself. ‟ En ons merk dat, 
ofskoon Jesus die voete van Judas gewas het, die nuwe gebod‟ nie bekend gemaak is tot ná Judas die 
vertrek verlaat het nie.  
  
Hoe dit ook al sy, nadat jy hierdie aangeleentheid oorweeg het en steeds nie eenstemmig is met die 
artikel nie, is dit ook goed. Ons meningsverskil is slegs semanties. Die belangrike ding is dat ons 
voortgaan om mekaar lief te hê ‘soos Christus ons liefgehad het.’ sou jy verkies om daardie liefde uit 
te brei om jou naaste in te sluit, des te beter.  
  

_______________________  
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