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Jesus het baie dinge deur middel van illustrasies onderrig, wat sy dissipels laat vra het: 

 „Waarom praat U met hulle deur middel van illustrasies?‟ Hy 

het geantwoord en gesê: „Aan julle word dit gegee om die 

heilige geheime van die koninkryk van die hemele te verstaan, 

maar aan daardie mense word dit nie gegee nie.‟ – Matteus 

13:10-11 

 

Verder word van Jesus gesê: 

 Al hierdie dinge het Jesus deur illustrasies vir die skare gesê. 

Ja, sonder ‟n illustrasie het hy nie met hulle gepraat nie; sodat 

vervul sou word wat gespreek is deur middel van die profeet, 

wat gesê het: „Ek sal my mond oopmaak met illustrasies, ek 

sal dinge verkondig wat sedert die grondlegging verborge 

was.‟ – Matteus 13:34-35 

 

Ons leer dus dat Jesus heilige geheime van die Koninkryk van die Hemele onthul het by wyse van 

illustrasies. Hy kon hierdie ingewikkelde kwessies in eenvoudige, ongekompliseerde taal oordra. Die 

mense in die algemeen kon hierdie basiese waarhede ontvang, maar die ware betekenis daarvan het 

verborge gebly. Vir die seuns van die koninkryk sou hierdie heilige geheime egter openbaar word op 

Jehovah se aangewese tyd. 

Een van hierdie illustrasies word in Matteus 20:1-16 bespreek, wat na verwys word as die „Arbeiders 

in die Wingerd.‟ ‟n Noukeurige hersiening en studie van hierdie illustrasie kan ons vraag beantwoord: 

Is Jehovah steeds besig om gesalfde seuns te roep? 

Hierdie gelykenis is gegee in antwoord op ‟n vraag wat in Matteus 19:23-27 geopper is, waar Jesus 

die probleem uitlig hoe moeilik dit is vir rykes om gered te word. Dit het veroorsaak dat die dissipels 

omtrent hulle eie saligheid navraag gedoen het: 

 Toe het Petrus geantwoord en vir hom gesê: „Kyk! Ons het 

alles verlaat en u gevolg; wat sal daar dan vir ons wees?‟ 

Jesus het vir julle gesê: „Voorwaar, ek sê vir julle: In die 

herskepping, wanneer die Seun van de mens op sy glorieryke 

troon gaan sit, sal ook julle wat my gevolg het, op twaalf trone 

sit en die twaalf stamme van Israel oordeel. En elkeen wat 

huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of 

landerye ter wille van my naam verlaat het, sal baie keer 
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soveel ontvang en die ewige lewe beërf. Maar baie wat eerste 

is sal laaste wees en de laastes, eerste‟. – Matteus 19:27-30 

Jesus vertel hier vir sy dissipels dat as ‟n beloning vir hulle opoffering, hulle op trone sal sit en die 

twaalf stamme van Israel sal beoordeel en hulle daardie beloning sal ontvang in die “herskepping” 

wanneer die Seun van die Mens arriveer en op sy troon gaan sit. Hierdie beloning sal onsterflikheid 

insluit (1 Korintiërs 15:51-53), heerlikheid (Romeine 8:18; 9:23-24; 1 Petrus 5:1,4), koninkryk, 

heerskappy en priesterlike gesag. (Daniël 7:22, 27; Openbaring 20:6) As ‟n beloning behoort dit dus 

aan die arbeider. Dit is nie ‟n toevertrouing van “talente” of “minas” soos Jesus in ander illustrasies 

genoem het nie (Matteus 25:14-19; Lukas 19:12-15) wat onderhandel kan word, vermeerder of 

rekenskap van gegee kan word nie. 

Jesus vertel vir hulle hóé hierdie beloning betaal sal word, naamlik, laastes eerste en eerstes laaste. 

Om hulle behulpsaam te wees om hierdie betaalmetode te begryp en om hulle te waarsku teen die 

ontwikkeling van ‟n vleeslike en selfs bose gesindheid, bied Jesus die illustrasie in Hoofstuk 20 aan. 

Ons moedig jou aan om hierdie verslag in Matteus 20:1-16 self te lees. 

Jesus lei die illustrasie in met die frase “. . . die koninkryk van die hemele is soos. . .” Jesus het hierdie 

inleiding vir verskeie illustrasies gebruik (Matteus 13:24; 13:31, 13:33, 13:44, 13:45, 13:47, 18:23, 

22:2, 25:1) soos hy verduidelik het, nie die koninkryk self nie, maar verskillende fasette daarvan. Die 

heilige geheim wat in hierdie illustrasie openbaar word, is hoe die beloning vergoed sal word. 

In hierdie illustrasie moet die arbeiders die gesalfde Christene uitbeeld aangesien dit húlle is wat die 

beloning, wat in Matteus 19:28 vermeld word, gaan ontvang. Die man, die huiseienaar, beeld Jehovah 

uit, aangesien dit Hy is wat gesalfde Christene tot sy dienswerk roep. En die wingerd beeld die aarde 

uit. Die arbeid is die oes wat opoffering insluit (19:29 – deur alles agter te laat), die predikingswerk 

(20:12 – die las, of verantwoordelikheid, van die dag) en beproewinge, vervolgings en verdrukkinge 

(20:12 – die vel hitte). 

Die huiseienaar gaan periodiek uit om sy werkers te roep, op die eerste uur, die derde, die sesde, die 

negende en laastens die elfde. (20:1-7) Dalk op verskillende tye gedurende die dag, diegene wat 

vroeër geroep is, mag heel waarskynlik gedink het dat al die arbeiders ingeroep is. Maar die 

huiseienaar gaan voort om meer in te roep, selfs tot die laaste uur. 

Terwyl alle werkers ongetwyfeld die helpende hande van die latere arbeiders grootliks waardeer, mag 

sommige gevoel het dat die laatkommers nie dieselfde loon sou ontvang nie. Teen die einde van die 

dag kom die meester egter en gee opdrag aan sy „opsigter‟ om die arbeiders te betaal. (20:8) Soos 

Openbaring 11:18 dit stel, “om aan u slawe, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam 

vrees, klein en groot, hulle beloning te gee.” En soos Jesus verklaar het, die laastes word eerste 

vergoed. 

 “Toe die manne van die elfde uur kom, het hulle elkeen ‟n 

denarius ontvang. Toe die eerstes kom, het hulle dus die 

gevolgtrekking gemaak dat hulle meer sou ontvang; maar 

hulle het ook ‟n denarius as betaling ontvang. Toe hulle dit 

ontvang, het hulle teen die huisheer begin murmureer en gesê: 

„Hierdie laastes het een uur gewerk; nogtans het u hulle 

gelykgemaak aan ons wat die las van die dag en die 
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versengende hitte gedra het!‟.” – Matteus 20:9-12 

Hierdie eerste-uur werkers is afgunstig op diegene wat later in die dag geroep is. Hulle het nie gevoel 

dat die elfde-uur werkers dieselfde loon as hulle moes ontvang nie. Maar die huishouer antwoord: 

 Maar hy het een van hulle geantwoord en gesê: „Vriend, ek 

doen jou geen onreg aan nie. Jy het met my ooreengekom vir 

‟n denarius, nie waar nie? Neem wat joune is en gaan. Ek wil 

vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Is dit my nie 

geoorloof om met my eie goed te doen wat ek wil nie? Of is 

jou oog goddeloos omdat ek goed is?‟ So sal die laastes eerste 

wees en die eerstes, laaste. – Matteus 20:13-16 

 

By wyse van hierdie illustrasie openbaar Jesus dat vleeslike denke sommige van die ouer gesalfde 

Christene sal raak, selfs gevra of hulle oog boos geraak het, want hulle gesindheid het nie hierdie 

onvergenoegde arbeiders hulle loon laat verbeur nie (20:14), die illustrasie blyk meer ‟n waarskuwing 

as ‟n profesie te wees. 

Vir diegene met ‟n oor, openbaar die illustrasie die volgende: 

(1) Dat Jehovah sy gesalfde “arbeiders” met tussenposes roep – die eerste uur, die derde uur, 

die sesde uur, die negende uur en die elfde uur. As die getal staties sou raak, het dit nie 

beteken dat die roeping verstryk het nie, slegs dat Jehovah nie op daardie spesifieke tyd 

geroep het nie. Dit is baie duidelik dat ons wêreldwye verslae aantoon dat Jehovah voortgaan 

om Sy ware seuns te roep. 

(2)  Dat Jehovah sy seuns tot en met die laaste uur sal roep. 

(3) Dat dit Jehovah is en nie mense nie, wat bepaal wanneer hy genoeg arbeiders geroep het. 

Deur te besef dat Jehovah steeds besig is om sy gesalfde seuns te roep, bemoedig diegene wat 

die getuienis van die gees het om die roeping en verkiesing van onsself vas en seker te maak 

(2 Petrus 1:10) deur te streef na die doel vir die prys van God se roeping na bo. (Filippense 

3:14) 

 “Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe is die 

koninkryk van die hemele die doel waarna die mense 

vooruitbeur en dié wat vooruitbeur, gryp dit.” – Matteus 11:12 

 

Moenie laat mense jou van jou prys beroof nie. (Kolossense 2:18) 

Kom ons gaan vêrder in Brief Nr. 5. 

_______________________ 

“Elaia Luchnia” 


