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23 September 2012

SKRIFLESING: Matteus 20: 1 - 16
TEKS: Matteus 20: 13 – 16
TEMA: Staak jy oor God se genade?
SANG: Ps 84: 4, 5 (NAB); Ps 130: 1, 2; Ps 9: 1, 7, 9, 10; Sb 1-1: 1, 3

Ons beleef tans weer erge stakings.  
Werkers is ontevrede met hulle werksomstandighede en lone by myne.  
Hulle voel hulle word nie regverdig betaal nie.
Die ontevredenheid het selfs gelei tot ‘n bloedbad.

In die  gelykenis wat Jesus vertel, is  die werkers ook ontevrede oor hulle 
lone.  

Hulle kom in opstand, dreig om te staak.  
Ongerymdhede vind volgens hulle plaas.  
Hulle reken dat hulle onregverdig behandel word.

Werkers word volgens Jesus gehuur om op verskillende tye in die werkgewer se wingerd 
te gaan werk.  

Die werkgewer kom ooreen met die eerstes wat gehuur word op ‘n dagloon.  
Hulle val vroeg in om te werk – teen 6 uur..  

Die vergoeding is heel billik.  
Dit was die gewone betaling vir ‘n dagloner in daardie tyd.  

Deur  die  dag  huur  die  werkgewer  ook  nog  ander  werkers  op 
verskillende tye:  9 uur,  12 uur,  3 uur en selfs so laat as vyf  uur die 
middag.  
Hy kom met hulle ooreen dat hy hulle ook billik sal vergoed.    

Alles loop egter nou nie so vlot as hulle betaal word nie.  
Daar is hewige reaksie van die kant van die werkers wat die heeldag in die son en 
hitte swaar werk gedoen het.  
Die wat  laaste gehuur is (wat  net een uur gewerk  het op daardie dag),  word net 
soveel betaal as hulle wat twaalf ure gewerk het!  

So kan dit darem nie.  
Dit is om hulle openlik te besteel van wat hulle toekom!  

Hulle begin mor en opstandig word.
Wat maak hierdie man?
Kan hy nie sien hoe ons in die son vir ure geswoeg het nie?
Sal hy tevrede wees met wat ons kry?
Dit is heeltemal onregverdig.
Hy moet nie dink omdat hy ryk is hy kan maak wat hy wil nie!

As hulle wil praat, hoor hulle dat hulle nie ‘n saak het nie en word 
hulle eenvoudig weggestuur.  
Hulle is eintlik die eerstes, die belangrikstes.  
Nou word hulle as laastes behandel.  
Hulle kry nie meer as die ander  nie  en hulle  word  ook laaste 
vergoed

Wie van ons sal tevrede wees as ons gehuur word en ander wat baie minder as ons doen, 
word dieselfde betaal?  

Neem as voorbeeld iemand wat eers die 29ste van die maand gehuur word wat die 
volgende dag presies dieselfde salaris kry as jy?
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Jy wat vir 30 dae rondgespring en jou kant gebring het.  
Gaan jy gelukkig met jou werkgewer wees wat so optree?  

Ons moet ook die dieper betekenis van die gelykenis raaksien.
In die gelykenis is die werkgewer die Here en die werkers beeld van die volk Israel en 
veral ook van die Joodse leiers.  
Hulle dink hulle is die eerstes omdat hulle al lankal in die verbond staan en daarom 
geregtig is op beter betaling.  

Hulle doen al hulle lewe lank diens vir die Here.
Hulle verwag dat hulle as eerstes deur die Here behandel sal word.  
Hulle is geregtig op veel meer beloning as ander mense!

# Die Joodse leiers is baie ontevrede omdat die gewone volk so baie aandag van 
die Here ontvang.  

Baie van hulle word deur die leiers as onbekeerdes en oningeligtes beskou en is daarom 
in die ry vir vergoeding eintlik laastes.  

Hulle gehoorsaam nie al die massas gebooie wat die leiers die gewone volk opgelê 
het nie.  
Meer as 600 moets en moenies wat die leiers reken nodig is om salig te word. 
Die trae volk word eintlik veel later as die geestelike leiers deur die Here gehuur, 
volgens hulle. 

# Die volk in geheel  sien ook neer op die Samaritane en heidene asof hulle vir die 
Here die laastes is wat die minste op betaling aanspraak kan maak.  

Hulle word beskou as die onreines en het eintlik nie ‘n plek in die verbond nie.  
Die Samaritane is volgens hulle sommer ‘n klomp baster Jode en die heidene is in elk  
geval glad nie eens Jode nie.  

Hoe kan hulle by die Here aanspraak maak op beloning?  
Hulle moet maar tevrede wees met die krummels wat van die tafel afval.
Hulle is eintlik maar die heel laastes wat net een uur gewerk het!
Hulle behoort eintlik niks te kry nie!

By ons kan daar vandag nog die houding wees dat ons wat al vir jare gelowiges is, tog 
die eerstes is vir die Here.  

Ander wat later tot bekering gekom het, moet maar agter in die ry staan.  
Nuutbekeerdes is defnitief nie die belangrikstes in baie gemeentes nie. 

Die swak evangelisasierekord weerspieël dit.
Lidmate is dikwels nie bereid om op te offer omdat hulle wat nog buite die kerk 
is, nie as baie belangrik beskou word nie.  

Die hele aanslag in die bediening is nie om mense van buite in te trek 
nie, maar om die bestaande lidmate maar net gelukkig te hou.  
Hulle met hulle gewoontes is tog mos die eerstes!

Teen die agtergrond van die Joodse beskouing oor verlossing is dit te verstane dat 
die Jode so oor eerstes en laastes redeneer.  

Vir hulle het die wet ‘n nuwe heilsweg geword (Rom 3: 20; 9: 32).  
Die Jode wat baie moeite gedoen het met die onderhouding van die wet, het gevoel 
dat hulle geregtig is op ‘n groot beloning.  

Hulle is al lankal besig om godsdienstig te lewe.
Hulle is die eerstes wat vir hulle ‘n besondere posisie by die Here uitgekap het!
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Hierdie gelykenis het egter betrekking op God se genade.  
Baie dink God se genade werk soos loonkontrakte in die samelewing.  
Jy word beloon vir wat jy gedoen het.  
Jy het die reg op betaling na gelang van jou insette en prestasie.

In God se genade om die ewige lewe te kry gaan dit  egter  nie om beloning volgens 
verdienste nie.   

Genade werk heeltemal anders as wat die wêreld gewoond is hoe dinge werk.  
Dit was ‘n rewolusionêre denkskuif wat die Here gebring het in die tyd toe Hy op 
aarde geleef het.  

Jesus se leringe het die geloof van die Jode tot in die fondamente geskud, 
hulle sieninge keelaf gesny.  
Hulle wat gedink het hulle saak met God is reg, moes hoor dat hulle laaste 
gaan kom.  

Hoe werk die genade dan?
Wat die ewige lewe betref, kry almal wat glo, die ewige lewe.  
Of jy nou vir 100 jaar glo en getrou die Here gedien het en of jy op jou sterfbed  
tot geloof kom (Neem as voorbeeld die een misdadiger aan die kruis: Vandag 
sal jy saam met My in die paradys wees).  

Ons kan nie by God aanspraak maak op verdienste uit eie krag nie.  
Selfs  op  ons  goeie  werke  wat  ons  uit  dankbaarheid  doen, 
ontvang ons beloning net uit genade.
Ons het nie daarmee sekere regte voor die Here verdien nie!

Ons staan in die verbond, is kinders van God en wat ons ontvang is te 
danke aan God se guns.  (Rom 11: 35).  
God is nie in skuld by ons vir ons goeie werke om ons te beloon met 
saligheid nie.  

Wat die Here aan ons skenk, doen Hy uit Sy vrye guns omdat dit 
Hom behaag.  
Ons kan nie daaroor wil staak nie!

Die werkgewer wys die werkers daarop dat hulle  geen reg het om Sy goeie oordeel en 
optrede te bevraagteken nie. 

Hy tree steeds regverdig, goed en vrymagtig op.
So maak die Here ook met Sy genade wat Hy uitdeel

@ In genade tree God regverdig op (20: 13).

Die werkgewer verkul nie die eerstes wat hy gehuur het nie.  
Hy het hom by die ooreenkoms gehou.  
Hulle  het  ooreengekom dat  hy hulle  wat  heeldag gewerk  het,  ‘n  dag se  loon sal  
betaal.  

Hulle was tevrede om vir die aanvaarbare dagloon van daardie tyd te werk.  
Hulle het gevoel dit is ‘n billike vergoeding vir wat hulle doen.  

Hy het hulle dan ook so betaal.  
Hy tree regverdig op.  

So gee die Here ook aan ons as werkers in Sy koninkryk wat Hy beloof het.

@ In genade tree God goed op (20: 14 – 15).

Die werkgewer wil graag vir almal dieselfde gee omdat hy gaaf is.  
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Daar is nie by hom ‘n verskuilde agenda of kwaadwilligheid nie.  
Hy wil ander bevoordeel.

Die Here tree ook so in Sy genade op.  
Genade is onverdiende goedheid.  

God wil uit Sy genade vir almal diesefde gee omdat Hy goed is.   
Hy deel uit, nie op grond van ons prestasie nie, maar omdat Hy dit wil.  

Dit is vir Hom lekker.  
Hy trek nie voor nie, maar deel Sy liefde en verlossing met almal 
wat Hy uitverkies het.  
Hy is so goed dat Hy selfs oor die ongelowiges reën en goeie jare 
bring en aan hulle gesondheid gee en hulle na die liggaamlike 
versorg.

@ In genade tree God ook vrymagmagtig op.

Dit is die werkgewer se geld.  
Hy kan daarmee doen wat hy wil (20: 15)  
So  kan  God  ook  met  Sy  genade  maak  wat  Hy  wil  binne  Sy  regverdigheid  en 
goedheid.  

Hy  het die finale sê oor wat die bedrag van die loon sal wees.  
Ons het nie die reg om aanspraak te maak op wat ons voel ons toekom nie.  
Genade gee nie regte nie, maar voorregte.  

Die Here besit mos alle mag daaroor.  
Ons bely Hom mos as die Almagtige.  
Hy het die reg om vrymagtig uit te deel

Juis omdat Hy regverdig is, tree Hy egter nooit willekeurig op nie.  
Hy tree altyd tot voordeel van Sy kinders op.  
Hy gee vir ons wat ons nodig het en vir ons die beste is.  

Ons mag nie mor oor God se genade wat vryelik gegee word aan wie die Here wil nie.  

# Beoordeel dan God se genade op die regte wyse

In God se verlossingsgenade gaan dit ten diepste om die liefde.  
Dit gaan oor God se omgee en dinge wat Hy doen aan ons wat ons nie verdien het  
nie.   

Wie Sy genade so verstaan, sal daaruit meer sekerheid ontvang.
As ons gedurig moet presteer om te kan verdien, sal ons altyd twyfel of  
ons genoeg gedoen het.  
Ons kan nie Sy boeke sien waarin Hy ons optrede aanteken nie.   

Ons  sekerheid berus nie in ons prestasie nie, maar in God se goedheid en 
genade en trou.  

Ons sekerheid rus in ons verlosser, JX, wat vir ons God se genade kom 
oopsluit het sodat ons almal wat glo daarin kan deel.

# Verwyder die bose oog waarmee jy na God se genade kyk as dit ‘n probleem is.

Die  werkgewer  beskuldig  die  stakendes  dat  hulle  met  ‘n  bose  oog  na  die 
omstandighede kyk.  

Hulle gesindheid is verkeerd.  
Hulle is jaloers op die ander wat dieselfde geskenke as hulle ontvang.  
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Hulle is onvergenoegd met wat hulle ontvang het, alhoewel dit die ooreenkoms was.  
Hulle was kwaad omdat hulle verontreg gevoel het.  

Hulle kyk met ‘n bose oog, soos Jona, omdat hulle ‘n probleem met God se 
genade gehad het.
Jona slaan op die vlug en wil glad nie die evangelie aan die heidense stad 
Nineve gaan verkondig nie, want: 
“U is ‘n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde.  U sien maklik 
af van die straf wat U aangekondig het” (4: 2).

Jona wil  nie God se genade oor sondaars, wat  hy as nasionalistiese 
Jood bedink, aanvaar nie.
Vandag  is  daar  nog  steeds  mense  wat  God  se  groot  genade  vir 
sondaars nie kan begryp nie en daarom dikwels nie wil aanvaar en dit  
aan ander wil gun nie.
Daarom is baie nie bereid om moeite te doen om dit uit te dra aan ander 
buite die kerk nie!

Dit gaan nou oor evangelisasie.
Is  ons  gesindheid  reg  teenoor  evangelisasie,  of  is  ons  eintlik 
maar traag om dit te doen – selfs oor volksgrense heen?
Maak  God  se  genade  in  hierdie  verband  ons  ongemaklik  en 
onwillig? 

# God se genade behoort ons altyd eerder baie bly te maak.

Laat die vreugde, gebore uit God se genade, jou hele lewe kenmerk.  
Dit is nie ‘n vreugde wat deur ontevredenheid bederf word nie, maar aangevuur word 
deur die Gees van God.  
Hy laat ons insien watter geweldige genadeloon ons van die Here ontvang en dat dit  
vir ons voldoende, meer as genoeg is.

Ons wat al lankal tot geloof gekom het, hoef nie soos sommige vir ‘n groot deel 
van ons lewe rond te staan soos mense sonder werk nie.  
Ons het die vreugde om vir ons hele lewe in die Here se diens te kan staan en 
die vreugde te put wat dit vir ons bring. 

Dit verryk ons lewe en bewerk geloofsgroei 
Dit maak ons sommer baie tevrede omdat ons ons naaste in liefde kan 
dien.  

Ander wat eers laat in hulle lewe tot bekering kom, beleef nie hulle hele lewe 
hierdie wonderlike voorregte nie.  

Ons  ontvang  alreeds  vroeg  in  ons  lewe  nie  net  die  vergewing  van 
sondes nie, maar ook die vernuwing van die hart.  
Deur die Gees kan ons goeie werke voorbring wat aan ons geluk en 
vrede gee. 
Dit is daarom nie net die komende loon wat ons baie bly maak nie, maar 
omdat ons ook nou al vir die Here kan werk en ander kan dien.

Ons hoef nie oor God se genade te mor en te wil staak nie. 
Hy tree regverdig, goed en binne Sy magte op.
Hy doen uit liefde goed aan al Sy kinders.

Laat Sy genade jou sommer baie bly maak – ook sy genade oor selfs  die 
grootste sondaars! 
Sorg dat jy so op Sy genade reageer dat jy eerste bly en nie uitsak en laaste 
kom nie.  


	SANG:		Ps 84: 4, 5 (NAB); Ps 130: 1, 2; Ps 9: 1, 7, 9, 10; Sb 1-1: 1, 3	

