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Titel: Goeie Tye 

Pastoor: Heinrich Titus 

Datum: 13 September 2009  

Tyd: 09:00 
 

 

 

Wat is op die spel? 

Mattheüs 7:13-14 
13Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar 
is baie wat daardeur ingaan. 14Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is 
min wat dit vind. 
 

Joël 3:11-14 
9Roep dit uit onder die nasies, heilig ‘n oorlog! Wek die helde op, laat al die krygsmanne nader kom, 
opruk! 10Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat die swakke sê: Ek is ‘n 
held. 11Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle. Laat u helde, HERE, daarheen 
aftrek! 12Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om 
gerig te hou oor al die nasies rondom. 13Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die 
parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot. 14Menigtes, menigtes in die dal van 
beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing! 

 

Die sleutel tot die salwing 

• Te midde van sukses: 

Mattheüs 9:35-36 
35En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van  
koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. 36En toe Hy die skare sien, 
het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder 
het nie. 37Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. 38Bid dan die Here 
van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. 

 

Die gesalfdes 

Mattheüs 11:1 
1En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om 
hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. 

 
• Te midde van persoonlike pyn 

Mattheüs 14:13-16 
13En toe Jesus dit hoor, het Hy daarvandaan in ‘n skuit vertrek na ‘n verlate plek alleen. En die skare 
het dit gehoor en Hom van die stede af te voet gevolg. 14En toe Jesus uitgaan, het Hy ‘n groot skare 
gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en Hy het hulle siekes gesond gemaak. 15En toe dit aand 
geword het, kom sy dissipels na Hom en sê: Die plek is verlate, en dit is al oor die tyd; stuur die 
skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. 16Maar Jesus sê vir hulle: 
Hulle hoef nie weg te gaan nie; gee julle vir hulle iets om te eet. 

 

Hindernis tot die salwing 

Mattheüs 18:23-35 
23Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met ‘n sekere koning wat met sy diensknegte 
wou afreken. 24En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente 
skuldig was. 25En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy 
vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. 26Toe val die dienskneg neer en buig 
voor hom en sê: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. 27En die heer van daardie 
dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. 28Maar 
toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings 
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skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld. 29Sy mededienskneg val 
toe voor sy voete neer en smeek hom en sê: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal.30En 
hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal 
het.31En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en 
aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. 32 Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte 
dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het;33moes jy nie jou 
mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie?34En sy heer het 
hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. 35 So 
sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge 
vergewe nie. 

 
Verwyder die twyfel 

Jesaja 49:13-17 
13Jubel, o hemele, en juig, aarde; en berge breek uit in gejubel! Want die HERE het sy volk getroos 
en ontferm Hom oor sy ellendiges. 14Maar Sion sê: Die HERE het my verlaat, en die Here het my 
vergeet! 15Kan ‘n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? 
Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou nie vergeet nie! 16Kyk, Ek het jou in die handpalms 
gegraveer; jou mure is gedurig voor My.17 Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers 
sal van jou af wegtrek. 

 
Elkeen van ons 

1 Korintiërs 14:26 
26Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n 
lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging—laat alles tot stigting geskied. 

 

Toegerus deur hom 

2 Korintiërs 12:9-10 

 
9En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie 
liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 10Daarom het ek 
behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want 
as ek swak is, dan is ek sterk. 


