
Kom jy Jesus se laaste opdrag na?  

Matteus 28: 16-20 

Inleiding: 

1. 

Geliefdes van ons Here 

So paar Sondae gelede was Paassondag.  Dit is die dag waarop ons Christus se 

opstandig uit die dood vier.  Saam met gelowiges reg oor die wêreld het ons op 

daardie dag bely:  “Die Here het opgestaan, Hy het werklik opgestaan”. 

Ons het ook gehoor dat die wete, die waarheid, ons met vreugde behoort te vul.  Ja, 

dit is waar dat ons nie altyd verstaan wat op daardie dag gebeur het nie.  Ja, dit is 

waar dat die wete ons dalk bang maak en ons miskien laat twyfel.  Tog, ten spyte 

van ons vrees en twyfel, kan ons nie anders om bly te wees nie.   

God het deur Christus ŉ wonderlike geskenk aan ons gegee.   

 In Christus se opstandig is al die lelike dinge wat ons doen,  

 al die haatlike woorde wat ons sê  

 en al die afskuwelike gedagtes wat ons dink vergewe.   

 In daardie oomblik, tot en met alle ewigeheid, is ons skoongewas.   

 En verder, deurdat Jesus vir ons uit die dood opgestaan het, het ons nou ŉ 

ewige lewe saam met God.  Waar daar voorheen kloof tussen ons en God was, 

is ons nou verenig met God deur Jesus Christus. 

Die vraag wat egter nou onstaan is:  Wat nou?  Noudat ons weet wat Jesus vir ons 

vermag het, noudat ons weet dat ons skoongewas is en dat ons een met Christus is, 

wat moet ek en jy doen? 

Eenvoudig gestel – ons moet dit glo.  Met die hart moet ons dit glo en met ons mond 

moet ons dit bely, dat ons gered is.  Dit is die eerste ding wat ek en jy moet doen 

noudat ons weet dat Jesus uit die dood opgestaan het.   



 

Soos Thomas moet ons bely “my Here en my God”.  Soos die soldaat langs die kruis 

moet ons sê “die man was werklik die Seun van God”. 

Die tweede ding wat ons moet doen is dat ons op ŉ sekere manier moet leef.   

 Noudat ons weet dat Jesus ter wille van ons sondigheid gesterf het en opgestaan 

het, kan ons nie anders as om met dankbaarheid te leef nie.   

 Kan ons nie anders as om te lewe volgens God se wil nie.   

 Hierdeur betuig ons aan God ons dankbaarheid.   

Dit moet ŉ lewe wees wat in alles, onder alle omstandighede, gekenmerk word deur 

liefde vir God, en liefde vir jou broer en suster.   

Dink net aan Paulus wat eers Saulus was.  Voordat die lewende Here Jesus aan 

hom verskyn het, het hy mense links en regs laat vermoor.  Hy het op ŉ haatlike wyse 

Christene vervolg.  Maar toe Jesus aan hom verskyn kon hy nie anders as om sy lewe 

te verander nie.  Wanneer ons die lewende Here ontmoed kan ons lewens nie die 

selfde bly nie. 

Nou gewoonlik stop ons daar.  Ons dink dat as ons dit glo en dit doen is ons reg.  Dan 

staan ons in ŉ goeie en regte verhouding met God.   

Maar is dit al wat ons moet doen broers en susters?  Kan ons maar hier eindig, of 

verwag Jesus nog iets van jou en my.  Of anders gestel:  is daar ŉ derde manier 

waarop ons moet dankie sê vir hierdie groot genade en liefde? 

Ons kry die antwoord op die vraag in die teksgedeelte vir vanoggend se prediking.  

Kom ons lees Matteus 28 vers 16-20 saam. 

 

Skriflesing:  Mattheus 28: 16-20 

3. 

“Gaan dan na al die nasie toe en maak van hulle my dissipels.” 



 

Met ander woorde gemeente.  Ons moet nie net dit glo nie, ons moet nie net op die 

regter manier leef nie, maar ons moet ook die wêreld van hierdie wonderlike 

gebeurtenis, van hierdie hoop en vrede vertel.  Ons moet na al die nasies toe gaan en 

die mense Jesus se volgelinge maak. 

Dit is die derde wyse waarop ons teenoor Jesus liefde moet reageer.   

Ek wonder hoekom ons hierdie opdrag van Jesus ignoreer?  Hoekom konsentreer ons 

as gelowiges en ons as kerk net op die eerste twee en laat ons hierdie derde been 

agter? 

Baie mense glo dat hierdie getuienis aan die wêreld nie so belangrik is soos geloof 

en ŉ lewe volgens die wil van God nie.  Dalk dink julle die selfde?  Indien ons egter 

in meer diepte na die teks kyk sal ons vinnig besef dat die opdrag van Christus nie 

minder weeg as Sy ander opdragte nie.  Nee, hierdie opdrag is van die selfde 

belang en vereis net so veel van ons aandag en energie. 

4. 

Die teksgedeelte gee vir ons twee leidrade wat vir ons die absolute belang van die 

woorde van Jesus moet duidelik maak. 

Die eerste leidraad is baie voor die hand liggend.  Netsoos in die geval van Jesus se 

laaste woorde aan die kruis van uiterse belang vir ons is, is Sy laaste woorde voor 

Sy hemelvaart van uiterse belang.  En van al die woorde wat Jesus met sy 

volgelinge op die oomblik deel, van alles wat Hy vir kon hulle kon sê kies Hy om vir 

hulle die opdrag te gee:  Gaan na al die nasie en maak hulle My dissipels.  Die opdrag 

was so belangrik vir Jesus dat Hy dit met die dissipels in Sy laaste oomblikke op aarde 

gedeel het.   

Die tweede leidraad wat die opdrag se belang vir ons behoort uit te wys is bietjie 

ingewikkelder en bietjie meer interessant. 

Die teksgedeelte vertel ons dat die dissipels Jesus gaan ontmoed het by ŉ berg in 

Galilea.  Hoekom juis daar?  Hoekom vra Jesus vir sy volgelinge om Hom daar van 



 

alle plekke te ontmoed?  Ons besef dit dalk nie, maar die berg in Galilea is van 

uiterse belang, en dit wys vir ons dat iets baie belangriks besig was om te 

gebeur.  Ons kan die uitspraak met sekerheid maak omdat die berg regdeur die Ou 

Testament, asook die res van die Matteus evangelie, die toneel is waar God se 

magtigste dade afspeel.   

Sonder om te veel aandag daaraan te spandeer – kom ons blaai net vinnig deur 

Matteus en die Ou Testament.  Dan sal ons met duidelikheid sien dat die opdrag wat 

Jesus vir my en jou gee nie ignoreer kan word nie. 

5. 

Ons lees op verskillende plekke in die evangelie van Matteus van die berg in Galilea.  

Die berg in Galilea verwys na redelike hoë heuwels wat die meer van Galilea begrens.  

Aan die suidekant van die meer het Jode gewoon, en aan die noordekant was 

Gennesaret en Kapernaum wat deur heidene bewoon is.  Die berg aan die kant van 

die meer van Galilea was eintlik die grensgebied tussen die Jode en die heidene. 

 Ons lees die eerste keer daarvan in Matteus 4, wanneer Jesus die dissipels aan 

die oewer van die meer roep, en vir hulle die opdrag gee om vissers van mense 

te word.   

 Hierdie opdrag word hoofstuk 5 herhaal, wanneer Jesus teen die berg opgaan 

en Hy sy bekende bergrede uitspreek.  In die bergrede word die mense 

opgeroep om hulle lig in die wêreld te laat skyn, om die sout vir die aarde te 

wees.    

 In hoofstuk 9 vind ons Jesus in die klein dorpies in Galilea, waar Hy talle mense 

genees het.  Tydens hierdie tog stuur Jesus die twaalf dissipels uit om die 

evangelie aan die verlore skape van Israel te verkondig, en spreek Hy die 

bekende logion uit:  Die oes is groot, maar die arbeiders is min.  Bid dan die 

Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.   In 

hierdie gedeelte wys Jesus daarop dat die dissipels hulle openlik vir Christus 

moet uitspreek, en dat elkeen wat Christus verloën voor die Vader verloën sal 



 

word.  Hy wys verder in die gedeelte daarop dat die verkondiging van die 

evangelie nie noodwendig vrede bring nie, maar ook die swaard aangesien 

Christene ook vervolg sal word soos Christus vervolg is.  In hierdie gedeelte 

vorm die gelykenis van die saaier, wat gaan oor die verkondiging van die 

evangelie, ook ŉ sentrale deel.  

 In hoofstuk 14 kom die meer van Galilea weer na vore, en daar vertel word dat 

Jesus na die oorkant gevaar het en mense daar genees het en die evangelie aan 

hulle verkondig het.  Daar vind ons dat Jesus self uitreik na die heidene, as’t 

ware die eerste sendeling is wat heidense grond betree om die koninkryk van 

God en die evangelie daar te proklameer.  

 In hoofstuk 15:29 vind ons Jesus weer teen die berg langs die meer van 

Galilea, waar Hy talle mense genees, en dan word daar gesê:  Hulle het die 

God van Israel geprys.  Hulle het daar, deur Jesus se optrede en woorde, tot 

geloof gekom.  

 Een van die belangrike gedeeltes waar Jesus op ŉ berg in Galilea was, is tydens 

sy verheerliking.  Ons lees daarvan in hoofstuk 17.  Daar word vir ons vertel 

dat Jesus saam met sy dissipels op die berg was en dat Moses en Elia verskyn 

het. 

Dit maak meteens vir ons duidelik waarom die berg so ŉ belangrike rol in die Matteus 

evangelie speel  -  in die OT was dit Moses wat op die berg Sinai die 10 gebooie 

ontvang het, en in die NT is dit Jesus wat op die berg die bergrede uitspreek en 

die 10 gebooie uitlê.   

By Sinai het Moses die heerlikheid van God gesien, en in die NT is dit Jesus wat in 

verheerlikte vorm aan Moses, Elia en die dissipels verskyn.   

By Sinai het God Homself aan Israel geopenbaar, en by die berg in Galilea het God 

Hom weer in en deur Jesus Christus geopenbaar. 



 

Hierdie opdrag van Jesus “gaan na al die nasies en maak van hulle my dissipels” 

staan lynreg in die tradisies van al Jesus se vorige verskynings hier op die berg 

en dit is net so belangrik soos al die ander woorde wat Jesus hier met die wêreld 

gedeel het.  Op die berg is die Tien Gebooie aan Moses gegee, en op die berg het 

Jesus die Tien Gebooie herinterpreteer tydens sy bergrede, en hier, tydens Jesus se 

laaste verskyning aan Sy dissipels, gee Jesus sy laaste opdrag. 

6. 

Ek dink Jesus se volgelinge het met baie verwagtinge na die berg in Galilea 

gegaan.   

 Hulle het geweet dat iets groots sou volg want Jesus het voorheen baie magtige 

wonders hier verrig.   

 Dalk het hulle gedink dat Jesus nog sulke magtige wonders sou verrig,  

 dalk het hulle verwag dat Jesus nou as aardse koning sou optree, juis wanneer 

Sy almag aan almal duidelik sou wees.   

 Ons kan egter nie seker wees wat die dissipels verwag het sou gebeur nie. 

Ek is wel daarvan oortuig dat hulle moed tot in hulle skoene gesak het toe hulle 

hierdie laaste opdrag gehoor het wat gelykstaan met Jesus opdrag om te glo en lief 

te hê.   

Julle weet baie goed dat Jesus se volgelinge, soos Jesus as opstandelinge beskou 

was deur die Jode en die Romeinse Ryk, was Jesus se volgelinge ook die selfde 

beskou.  Blaai ons net ŉ bietjie verder deur die Bybel word daar vir ons vertel dat die 

eerste Christine wreed vervolg is en om die lewe gebring is. 

En nou vra Jesus vir hulle om juis na hulle vervolgers toe te gaan, die mense wat 

vyandig is teenoor hulle, en hulle volgelinge van Jesus te maak, hulle te doop en te 

leer wat Jesus geleer het.   



 

Dit was ŉ onmoontlike opdra en tog het hulle ten spyte van gevaar, ten spyte van die 

swaard die evangelie gaan verkondig met woord en daad. 

7. 

Broers en susters, ek en jy het dieselfde opdrag ontvang. 

Ons moet ook soos Jesus se dissipels na al die nasies gaan en die evangelie 

verkondig.  Dit is egter ŉ opdrag wat my persoonlik met angs en vrees vul.  Dalk is dit 

ook hoekom ons die opdrag van Jesus ietwat ignoreer – want dit lyk vir ons 

feitlik onmoontlik om uit te voer. 

 Hoe moeilik is dit nie om elke dag te glo nie,  

 hoe moeilik is dit nie om elke dag met liefde teenoor God en teenoor jou 

medemens te handel nie.   

 En nou word daar nog van ons gevra dat ons die wêreld van hierdie waarheid 

moet vertel. 

Daar is twee redes hoekom die opdrag van Jesus so moeilik vir ons is.  Twee redes 

hoekom dit vir ons so moeilik is om uit te voer. 

Die eerste rede hoekom ons so sukkel om die opdrag uit te voer is omdat ons glo dat 

ons dit moet vermag deur ons eie kragte.  Ons dink dat die sukses van die opdrag 

van ons self afhang.  Maar weet u gemeente?  Die sukses van die opdrag hang nie 

van ons af nie.  Ons is swak en feilbare mense.  As die oorlewing van God se 

koninkryk en Sy kerk van ons afgehang het, was dit lankal tot niet – daarvan is ek 

seker.  Nee, die sukses van die opdrag hang in die eerste plek van God self af.  Ons 

besef dit nie altyd nie, maar God is reeds besig om in die wêreld Sy koninkryk uit te 

bou.  Daar word net van ons verwag om in Sy voetspore te volg en iets te getuig 

van God se voortdurende handelinge in die wêreld.  Wanneer ons dit doen hoef ek 

en jy nie te vrees nie, ons hoef nie te vrees vir bespotting of gevaar nie, want Jesus 

verseker ons dat alle mag aan Hom behoort.  Geen magte, of dit nou van die aarde 



 

of van hemele is, kan met die mag vergelyk nie.  En daarom hoef ons ook nie te vrees 

nie.  

 

Die twee rede hoekom ons van die opdrag wegdeins is omdat ons glo dat ons die 

opdrag op ons eie moet uitvoer.  Maar weet u, Jesus verseker ons dat Hy met ons sal 

wees tot en met die einde van die tyd.  Eintlik sê Jesus hier aan ons dat sy 

teenwoordigheid onkondisioneel is.  Hy is met ons ten spyte van ons vrees, ten 

spyte van ons twyfel.  Hy is by ons ten spyte van ons sonde.  En ja, Jesus is met ons 

in Sy Gees wanneer ons voor ŉ vreemdeling staan, Hy is met ons wanneer ons met 

woord en deur daad aan die wêreld getuienis lewer van dit wat in ons harte is. 

As ons die woorde van Jesus, wat hier op die berg in Galilea met ons gedeel is, in ons 

harte koester sal dit ons vertroos wanneer ons die taak aandurf, dit sal hoop gee 

wanneer die pad te lank word en dit sal ons die krag gee wanneer die uitdaging te 

groot is.  Ons kan daarvan seker wees, Jesus self het dit aan ons belowe. 

8. 

Ek sluit af.  En ek wil dit wat ons nou net gehoor het prakties toepas op ons, die 

Hervormde kerk in sy geheel asook ons eie gemeente hier in Alberton.  Dit is somtyds 

moeilike woorde vir ons om te hoor. 

Die hele Evangelie van Matteus, en in besonder hierdie laaste gedeelte, herinner ons 

aan die feit dat ons nie gemakstoel Christene kan wees nie. 

ŉ Voorbeeld:  ŉ Ouderling of predikant doen huisbesoek, en loop hom vas in die 

beskuldiging:  Hoekom besoek jy my nie meer gereeld nie?  Die vraag moet eintlik 

aan die lidmaat gevra word  -  hoeveel mense het jy al besoek?  Wat het jy al gedoen 

om die evangelie uit te dra?  Of is dit maar gemaklik en gerieflik om ŉ bydrae te gee en 

te hoop ander mense sal iets doen vir die verspreiding van die evangelie?   

En verder  -  waarom plaas ons soveel klem op mense wat alreeds Christene is, wat 

Sondag vir Sondag onder die geklank van die Woordverkondiging kan kom en in die 



 

geloof vertroos en versterk word?  Uiteraard moet siek mense en bejaardes of mense 

wat in nood verkeer gereeld besoek word  -  maar  -  vir elke 1 besoek wat ons aan ‘n 

buite kerklike of ongelowige bring, bring ons ‘n 1000 aan die reeds bekeerdes. 

Dit is maar een voorbeeld hoe ons kerk, en baie ander kerke, in die eerste plek 

ingestel is om reeds bekeerde en gelowige Christene te bearbei, terwyl daar 

duisende mense is wat geen kontak met die kerk en geen erg aan God het nie.  

Daardeur bewys ons dat ons hoogste prioriteit die instandhouding van ŉ reeds 

bestaande gemeente is,  en nie die uitdra van die evangelie na ongelowiges nie.  

Ons fokus het verskuif  -  ons is nie meer op die wêreld gefokus wat met die evangelie 

bereik moet word nie  - inteendeel  -  ons fokus op die eie gemeente, ons is heeltemal 

na binne gerig.  Ons het ons visie en sendingroeping verloor.  

Daarom is dit nie vreemd dat gemeentes krimp, en dat mense swaar sug oor die 

toekoms van die kerk nie.  Dit is omdat ons verleer het om werklik na die opdrag van 

die Heer van die kerk te luister  Gaan na al die nasies, maak die mense My 

dissipels….    

Dit is nie een of twee se werk nie, maar die totale kerk van Christus.  Elke lidmaat 

staan onder die verpligting om die evangelie in hierdie wêreld uit te dra  -  ten 

spyte van ons eie twyfel/sonde/ongeloof/vrees. 

Dit het tyd geword dat ons werklik erns maak met Christus se opdrag.   Hy sal ook 

daaroor rekenskap eis.  

Amen. 

 

Stilgebed: (staande) 

Musiekspan beweeg vorentoe 

 

 



 

Belydenis:  (sittend) 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.  

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;   

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;   

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle 

neergedaal het; 

Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;   

wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige 

Vader, 

vanwaar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.   

Ek glo in die Heilige Gees.   

Ek glo aan ŉ heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;  

die vergewing van sondes;  

die wederopstanding van die vlees,  

en ŉ ewige lewe.   

Amen 


