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Baie mense wat deur die
bediening van die evangelie
geroep is, kom nie na Hom
toe nie en word nie bekeer
nie. Die skuld hiervoor lê nie
in die evangelie of in
1
Christus wat deur die
evangelie aangebied is nie,
ook nie in God wat mense
deur die evangelie roep en
aan hulle ook verskillende
gawes gee nie.

Teks

1933/53-vertaling

Toe het Hy die stede waarin die meeste van sy
kragtige dade plaasgevind het, begin verwyt, omdat
hulle hul nie bekeer het nie: Wee jou, Górasin, wee
jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon die kragtige
dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het,
sou hulle hul lankal in sak en as bekeer het. Maar Ek
Matteus 11:20 - sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker
24
wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy,
Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal
tot die doderyk toe neergestoot word; want as in
Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou
plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe.
Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom
verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou.
En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin
spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos
ŉ koning wat ŉ bruilof vir sy seun berei het en sy
diensknegte uitgestuur het om die genooides na die
bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het
hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap:
Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei,
my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is
gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul
Matteus 22:1 - 8
daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie
stuk land en ŉ ander na sy handelsaak. En die origes
het sy diensknegte gegryp en mishandel en
doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad
geword en sy manskappe gestuur en daardie
moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand
gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof
is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd
nie.

Die skuld
lê by
die
geroepenes self. Sommige
neem deur sorgeloosheid die 2 Matteus 23:37
Woord van die lewe nie aan
nie.
Ander neem dit wel aan,
Matteus 13:18maar nie in die binneste van 3
23
hulle hart nie, met die

Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak
en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou
Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ŉ hen haar
kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle
wou nie!

1983/91-vertaling
Toe het Jesus die dorpe waarin Hy die meeste van sy
wonderdade gedoen het, begin verwyt omdat hulle
hulle nie bekeer het nie: "Ellende wag vir jou,
Gorasin! Ellende wag vir jou, Betsaida! As in Tirus en
Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle
plaasgevind het, sou hulle hulle lankal in sak en as
bekeer het. Maar Ek sê vir julle: Vir Tirus en Sidon
sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle.
En jy, Kapernaum, dink jy ‘jy sal tot die hemel toe
verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal.’
As in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in
jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly
staan het. Maar Ek sê vir julle: Vir die land van
Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as
vir jou."
Jesus het weer in gelykenisse met die mense
gepraat. Hy het gesê: "Met die koninkryk van die
hemel gaan dit soos met ‘n koning wat vir sy seun ‘n
bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur
om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle
wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met
die opdrag: ‘Sê vir die genooides: Die maaltyd is reg;
my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is
gereed. Kom na die bruilof toe.’ "Maar die genooides
het hulle nie daaraan gesteur nie, en die een het na
sy stuk grond en ‘n ander een na sy werkplek toe
gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel
en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy
leër gestuur om daardie moordenaars dood te maak
en hulle stad aan die brand te steek. "Toe sê hy vir
sy slawe: ‘Alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar
die genooides was dit nie werd nie.
"Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak
en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur
is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak
soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke
bymekaarmaak, maar julle wou nie!

Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As "Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier
iemand die woord van die koninkryk hoor en nie beteken: Die Bose kom by elkeen wat die woord van
verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat

gevolg dat hulle ná 'n
kortstondige blydskap van
die tydelike geloof weer
terugval. Ander weer, laat
die saak van die Woord deur
die dorings van die sorge en
deur die welluste van die
wêreld verstik en dra geen
vrugte
nie,
soos
ons
Verlosser dit in die gelykenis
van die saaier leer.

gesaai is—dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En
by wie op rotsagtige plekke gesaai is — dit is hy wat
die woord hoor en dit dadelik met blydskap
aanneem; maar hy het geen wortel in homself nie,
hy is net vir ŉ tyd, en as daar verdrukking en
vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy
dadelik. En by wie in die dorings gesaai is — dit is hy
wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie
wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die
woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die
goeie grond gesaai is — dit is hy wat die woord hoor
en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die
een honderd, die ander sestig—, die ander
dertigvoudig.

dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie
daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar
op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor
en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit
egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank
uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en
vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie
daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die
woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en
die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en
dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie
grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit
verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer ‘n oes:
soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms
dertigvoudig."

