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Skriflesing: Lukas 12:35-48; Mattheus 16:13-20 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 31 

Teks: Johannes 20:21b, 23 

Sing- SAMESANG: Ps 15:1,2 

TYDENS EREDIENS: Ps 66:1; Ps 19:7; Sb 43:1,2,4 

Die wagters op die Sions mure.  Broeder en suster, dit is hoe ons in die Ou Testament al 

met presies hierdie belydenis in Sondag 31 mee te doen kry. Daar moet oor die kerk die 

wag gehou word.  Baie belangrik dat ons sommer van die begin af sal raaksien, dit gaan 

nie om die sleutels van die kerk nie.  Dit gaan om die sleutels van die koninkryk van die 

hemele.  Ons moet ook hier heeltyd onthou dit is nog steeds die deel van die Kategismus 

wat handel oor ons verlossing.  Trouens in Sondag 32 sal ons die derde deel begin van 

my dankbaarheidslewe, maar wanneer ek met Sondag 31 besig is, dan is ons nog by die 

vraag hoe ek verlos kan word.  Dit is die laaste vrae uit die tweede deel van ons 

belydenis.  Hierdie sleutels waarvan ons hier lees is instrumente tot verlossing.  Christus 

verlos sy kerk deur die bediening van hierdie sleutels. 

 

Presies hoe dit alles werk moet ons die einde van Sondag 30 ook nie vergeet nie.  Die 

vraag was of almal Nagmaal mag gebruik…moet mense ook aan die Nagmaal 

toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en 

goddeloos is?  Dit was reeds die begin van wat ons die hantering van die sleutels van die 

koninkryk van die hemele mag noem.  Wanneer iemand van die Nagmaal weggehou 

moet word.  Dit is ’n baie ernstige saak en daarom gaan ons belydenis ook nou ook 

ernstig en dieper hierop in.  Die betekenis van die sleutels, die gebruik van hierdie 

sleutels en dit wat die uitwerking van die sleutels moet wees kom aan die orde.   

 

Die betekenis van die sleutels het Jesus Christus Self baie duidelik wou maak.  Jesus 

gebruik Self die woord sleutels.  Christus wat Self die absolute sleutelmag besit, Hy het 

vir Petrus gesê: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte 

van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk 

van die hemele gee en wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en 

wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees (Matt.16:18-19).Dit 

gaan baie duidelik om die hantering van hierdie sleutels. Nou moet ons baie mooi daarop 

let dit gaan nie in die eerste plek oor toesluit nie.  Dit gaan eerstens oor oopsluit. Dit gaan 
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oor wat Paulus noem die bediening van die versoening.    Die verkondiging van die 

heilige Evangelie is die bediening van die versoening.  Dit is hoe Paulus daarna verwys.  

2 Kor. 5:20 is waar dit na ons kom- Ons tree dan op as gesant om Christus wil, asof God 

deur ons vermaan.  Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.  Die 

bediening van die versoening is as sleutelmag aan die kerk toevertrou.  Nogmaals soos 

wat ons dit al so dikwels moes besef hierdie is alleen ook weer God wat dit alles kan 

bewerk.   

 

Dit is alleen net God wat werklik die hardste harte kan deurploeg.  God maak dit so 

duidelik in en deur sy kerk dat sy Woord skerp is, sy Woord is lewend, sy Woord is 

kragtig.  Die Woord dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, die 

Woord en die Woord alleen is ’n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die 

hart.  Die prediking van God se Woord is ’n sleutel handeling.   

 

Nooit kan ware prediking van die ware kerk losgemaak word nie.  Dit is trouens die 

eerste en belangrikste kenmerk van die ware kerk nl. die suiwere verkondiging van God 

se Woord.  Hierdie verkondiging moet goddelike gesag dra.  ’n Preek is nie maar een of 

ander mens se opinie nie.  Hy wat die Woord amptelik moet verkondig dra die 

verantwoordelikheid dat dit die Woord van God is wat verkondig word en nie maar die 

woord van ’n mens nie.  Wanneer Paulus aan die Thessalonicense skrywe dan sê hy dit 

baie duidelik- Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God 

wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie 

mensewoorde is nie, maar die Woord van God. (1 Thes.2:13)  

 

Die Here stuur sy dissipels met hierdie goddelike gesag.  Soos die Vader my gestuur het, 

stuur Ek julle ook…Jesus maak dit baie duidelik as Hy vir sy dissipels sê – Gaan dan na 

al die nasies toe en maak die mense my dissipels…en leer hulle om alles te onderhou wat 

Ek julle beveel het (Matt 28:19-20).  Die prediking van God se Woord is ’n sleutel in die 

koninkryk van God waar die implikasies vir hom wat die Woord moet verkondig, maar 

ook hulle wat die Woord ontvang, die hoorders, baie duidelik gestel moet word.  Die 

implikasies  vir die verkondiger van die Woord is dat hy hom in God se Woord moet kan 
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verdiep, hy moet werklik kan hoor wat die Here se, want as hy nie kan hoor nie, hoe sal 

die gemeente hoor?!   Biddend en afhanklik van God, met behoorlike skrifstudie moet die 

bedienaar van die Woord werklik ’n gesant van God wees.  ’n Gesant kan niks meer maar 

ook niks minder as dienskneg van God wees nie.  Hy kan net die boodskap van sy Heer, 

van sy Sender oorbring.  Hy wat die gesant van God is, dit is nie hy wat mense moet 

oortuig nie.  Dit is alleen God wat dit kan doen.  Hy as gesant kan nie mense nuut maak 

nie, dit is ook alleen God in Jesus Christus wat dit kan doen.   

 

Daarom wanneer die Woord suiwer verkondig word, dan is hierdie sleutel die bediening 

van die sleutelmag.  Daar word in Naam van die Here gespreek waar die Woord in sy 

rykdom, sy skoonheid en sy skerpte tot ons kom,  dan móét  hulle wat die Woord hoor, 

dan moet hulle luister.  Die oop ore moet oop harte tot gevolg hê, sodat ons ook kan doen 

dit wat die Here sê.  Wie luister om eintlik nie te wil luister nie, die taalkundige, of die 

kritikus,  hy wat ’n preek bloot as aanbieding sien wat hom/haar moet behaag, hulle wat 

maak asof ’n preek maar by hulle kan verbygaan, sulke mense besef nie werklik die 

gesag waarmee die Woord aan hulle bedien word nie.       

 

Waar die Woord in die prediking as bediening van Christus se gesag geskied, dan is sulke 

mense eintlik besig om te maak asof Christus geen gesag oor hulle kan uitoefen nie.  

Terwyl die inhoud wat Christus aan die prediking gee geweldig belangrik is.  Dit staan in 

verband met wanneer Christus dit so sterk stel- Wanneer julle die mense hulle sondes 

vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit 

gehou…Calvyn sê dat in hierdie paar woorde ons werklik moet bely wat ons glo.  Ons 

wat gesê het, in v/a 23 dat ons glo aan die vergewing van sondes,  en v/a 21 het ons dit as 

deel van wat die ware geloof is kon stel, dat God uit louter genade, nie net aan ander nie, 

maar ook aan my op grond van die verdienste van Jesus Christus vergewing van sondes, 

ewige geregtigheid en saligheid geskenk het, nou kom dit alles weer na ons terug.   

 

Dit wat die Woord doen as dit verkondig word, dan is daar die oopsluit aan alle 

gelowiges gesamentlik maar ook afsonderlik dat al hulle sondes hulle waarlik deur 

God vergewe is en dit ter wille van die verdienste van Jesus Christus. Dit kan ons op 
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bevel van Christus verkondig en openlik betuig en dit geld so dikwels as wat hulle die 

belofte van die evangelie met ’n ware geloof aanneem.   

      *** 

Christus is die skarnier waaraan hierdie deur van die koninkryk hang, maar Hy is meer as 

net die skarnier waaraan alles hang, Hy is Self ook die deur.  Niemand kom na die Vader 

behalwe deur My nie.  Hy wat gesê het- Ek is die weg, die waarheid en die lewe…Dit 

alles sê vir ons dat dit altyd in die prediking om Christus moet gaan, Hy die Gekruisigde 

maar die opgestane Here, dit gaan om Christus en sy Persoon, sy werk, sy lewe, sy 

sterwe, sy kruis, sy kroon.  Hy moet altyd as dit gaan om waar die Woord as sleutel 

oopsluit daar moet Christus in die middelpunt staan. Die Woord en die Gees wil van Hom 

getuig en van niemand anders nie.  Die bediening van die versoening kan alleen by 

Christus begin, en dit kan alleen ook by Hom eindig.  Aan gelowiges word verkondig dat 

hulle sondes hulle vergewe is, hulle mag hoor  dat die poorte van die koninkryk is vir 

hulle oop, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  Die sonde of swakheid 

wat teen ons wil in ons oorgebly het, niks kan ons verhinder om die ewige lewe te beërwe 

nie.   

 

Lidia daar aan die rivierwal het hierdie wonderlike oopsluit van die koninkryk beleef, die 

moordenaar langs Jesus gekruisig met die bloedskuld op sy gewete, die deur van die 

hemelryk gaan vir hom oop, daar waar die tollenaar daar agter in die gemeente staan, hy 

wat maar net kan uitroep- O God, wees my sondaar genadig… God sluit vir hom oop.   

 

Dit alles in teenstelling met die besef hierdie selfde sleutel wat oopsluit kan ook toesluit.  

Dit gaan eintlik op die einde net om die een sleutel nl. die Woord van God.  Hierdie 

Woord wat in die prediking kan oopsluit maar ook toesluit, die Woord wat in die tug 

toesluit maar ook kan oopsluit…Daar moet aan almal verkondig word dat God se toorn 

en die ewige verdoemenis op hulle rus, as hulle, hul nie bekeer nie.  Daardie bevoegdheid 

het die sleutel, die sleutel wat in die kerk van Christus moet funksioneer.   

 

Die versoeking is so groot om altyd net maklike dinge, dinge wat nie aanstoot gee nie, die 

mooi dinge in preke te sê, maar broeder en suster, die hantering van die sleutels van die 
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hemelryk sluit ook in dit wat jou en my hart skeur om dit te moet sê, dit maak dat ons 

mekaar kan verkwalik, ons wil nie daarna luister nie, maar dit moet verkondig word.  Die 

Woord sny altyd  na twee kante toe.  As daar vir iemand geen plek aan God se tafel kan 

wees nie, dan moet so een weet sy plek in God se hart is net so leeg as sy plek in God se 

tafel.  God se hart is op sy tafel.  Dit moet ons by elke Nagmaal weet.   

 

God se oordeel rus op hulle, die verdoemenis wag op hulle, solank die hart nie wil versag 

nie.  Vir sommige is die Woord ’n reuk van die lewe tot die lewe, maar aan diegene wat 

hulle aan dieselfde Woord aanstoot neem word dit ’n reuk van die dood tot die dood.  

Petrus en Judas Iskariot het dieselfde Christus geken, dieselfde Woord gehoor, hulle het 

hulleself teen dieselfde Woord vasgeloop, ek moet my teen die Woord vasloop om dit nie 

te verwerp nie.  Wanneer Judas op die einde die Woord finaal verwerp, so anders as 

Petrus wat die Woord in die haan se gekraai na buite laat hardloop en sy trane van berou 

breek hom in stukke, dan het die Woord vir Petrus oopgesluit maar vir Judas toegesluit.  

So uitgesluit is Judas dat die Here hom uitstuur met die opdrag wat die hel in Judas 

aangevuur het, dit wat jy doen, gaan doen dit vinnig!  Dit bewys net weereens wat die 

skrywer van die Hebreër-brief baie duidelik stel- Die Woord van God is lewend, dit is 

kragtig, dit is skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring so diep deur dat dit siel en 

gees, gewrigte en murg van mekaar kan lossny.  God ken deur sy Woord die oorlegginge 

en die gedagtes van ons hart.   

      *** 

Ons as kerk van die Here staan met Sondag 31 by dit wat Christus aan sy kerk gee, maar 

ook by dit wat Christus in sy kerk gebruik.  Hy het hierdie twee sleutels, die verkondiging 

van die Woord en die tug aan sy kerk gegee, maar Christus gebruik dit Self in sy kerk.  

As daar nie meer tug in ’n kerk is nie, dan is so ’n kerk net so min nog waarlik kerk, as 

die kerk waar die Woord nie meer suiwer verkondig word nie.  Die landbouer wat nie die 

weiding bestuur en nie die wingerd snoei nie, sal nie lank meer kan boer nie.  God maak 

Hom dikwels as die Landbouer bekend.  Tug behoort nie maar net tot die welwese van 

die kerk nie, maar dit vorm deel van die wese van die kerk. 
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So baie kerke en ek is bevrees ons is daarby ingesluit hanteer die tug in die jongste tye 

bloot asof dit maar net tot die welwese van die kerk behoort.  Dit moet deel van die wese 

van ons kerk wees.  Ons moet dit daarnatoe terugbring as dit nie meer die geval is nie.  

Die tug gaan oor sonde, dit gaan oor die volkome leer, maar ook oor die volle lewe.  Dit 

kan gesien word as ’n operasie dit wat die tug moet doen.  As daar aan my ’n kwaal 

bestaan, dan verwag ons van die dokter hy moet my kan opereer.  Anders word die 

liggaam net sieker en sieker en as die dokter nie opereer nie, dan kan dit later te laat 

wees.    

 

Dit alles wat die Here vir ons in Lukas 12 sê moet duidelik raakgesien word.  Daar is ’n 

huisheer, en in die tyd wat die heer nie self by sy huis is nie, is daar die knegte wat in 

naam van die heer die verantwoordelikheid vir die huisheer moet kan aanvaar.  Die 

huisheer gee aan hierdie knegte die sleutelmag.  Die huisheer het hulle tog uitgekies met 

die verantwoordelikheid  om binne te laat en uit te laat.  Hierdie knegte se 

verantwoordelikheid strek nie net tot die toegang van die huis nie maar oor die hele huis, 

alles wat daarbinne aangaan, dra hulle so ’n groot verantwoordelikheid.  Hulle moet nie 

net met die mense wat daarbuite aanklop mee handel nie, maar oor alles wat binne die 

huis aangaan, in hoe besig hulle is, daaroor dra hulle ook die verantwoordelikheid.  Die 

ouderlinge in die huis van die Here, in dit alles waarmee hulle handel, moet hulle dit so 

doen, so asof die heer van die huis nog al die tyd by die huis is.   Die sleutelmag wat aan 

hierdie slawe gegee word is gevolmagtigdes wat namens die huisheer alle dinge met 

gesag moet kan hanteer.   

 

Dit wat ons in Sondag 31 moet besef gaan oor alle dinge wat daar in God se koninkryk 

verantwoordelikheid aanvaar moet word.  Die skatte in God se koninkryk wat oopgemaak 

moet word, maar ook toegesluit kan word. Dit gaan om Christus se vergewing te bedien, 

maar ook sy oordeel moet bedien word, dit gaan om die kinders van God te seën, maar 

ook om die vyande van Christus met die vervloeking van Christus weg te stuur.  Hy aan 

Wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort, hierdie mag van Hom moet in sy kerk 

bedien word.   
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Ons onthou nog dat hierdie Sondag staan juis as deel van ons verlossing.  Waar die tug 

werklik werk is dit soos wat daar in Spreuke 27:17 ook staan- yster slyp yster.  In die 

oorspronklike taal moet ons dit eintlik nog anders vertaal- yster verskerp ’n mens net met 

yster.  So skerp moet ek en jy in mekaar se oë gemaak word.  As ek twee messe wil skerp 

maak, dan moet ek hulle teen mekaar vryf. Die skerpte waarmee Christus sy ouderlinge 

mee opskerp is om hulle teen die skerpte van sy Woord te slyp.  Ons verlossing word 

eintlik hier op sy skerpte gestel.   

 

Kerklike tug is daarom altyd eintlik ’n daad van werklike liefde.  Die liefde van God deur  

Christus word in die tug bedien.  Ook die ouderlinge wat in die bediening van die tug 

moet voorgaan, dit is nie maklik nie. Dit vra kennis van die lewe, dit vra standvastigheid, 

dit vra werklike liefde.  Ons belydenis wys op dit alles as ons in V/A 85 hoor, dit gaan 

veral om twee woorde, dit wat herhaaldelik moet gebeur, dit wat broederlik moet gebeur.  

Daar word baie geduld gevra.  Dit gaan hier om die geduld van die groot Herder, dit gaan 

om hoe lankmoedig, hoe geduldig God met ons is.  Daar was 10 plae in Egipte, nie maar 

net 2 of 3 waarin die Here die Egiptenare tref voor hulle sy volk laat trek nie.  Die geduld 

wat God met Israel in die woestyn gehad het, kan groot dele oor geskryf word.  Dit 

gebeur soos Jeremia dit ook later verwoord- Jer. 11:7- Want Ek het julle vaders nadruklik 

gewaarsku op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat optrek het tot vandag toe, vroeg en 

laat, en gesê: Luister na my stem!  

 

As die werklike betekenis en doel van die tug na vore kom, dan kan tug eintlik net begin 

by selftug.  Dit moet by ons elkeen wees.  Daardie opregte berou oor wanneer ek 

verkeerd gehandel het, of ek handel nog steeds verkeerd.  Daar moet bewys wees hoe ek 

teen hierdie sondes stry.  Eintlik kan die kerklike tug net kom teen daardie mense wat 

geen selftug kan toepas nie.  Dan is dit ook nie die kerkraad wat daarmee moet begin nie.  

Dit is ons onder mekaar wat mekaar moet kan tug.  Die onderlinge tug  is om anders as 

Kain werklik voor die Here te besef- ek is my broer se wagter.  Die Here kan van my oor 

my broer rekenskap eis!  Ons lees in Hebreërs 10:24 dit alles- en laat ons op mekaar ag 

gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor.. Dit wat vertaal word as laat ons op 

mekaar ag gee – die Grieks (κατανοέω kat-an-o-eh'-o) het letterlik te doen deur op 
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mekaar te spioeneer. So skerp moet ons waarneming in God se oë op mekaar wees.  Dit 

gaan nie om skinder van mekaar nie, om mekaar te benadeel nie, maar juis vir mekaar om 

te gee, op mekaar ag te gee.  As jy dit nie doen nie, en jou broer sterf geestelik dan is jy 

die skuldig, skuldig aan geestelike moord!  Luister maar weer mooi na Eseg. 3:20- En as 

‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor 

hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde 

sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed 

sal Ek van jou hand eis.   

 

Ons besef hierin hoe ernstig die tug moet wees, die doel daarvan, die skerpte daarvan, die 

volle betekenis daarvan, juis om nie toe te sluit nie, maar waar dit by die Evangelie-

verkondiging by begin het, nl. om OOP TE SLUIT, die tug wil as die Here dit seën ook 

OOPSLUIT!  Daarby eindig dit, as die sondaar hom/haar werklik bekeer, daar word 

werklike verbetering beloof en bewys, dan word so een waarlik weer deel van die kudde 

van God. Watte blye dag is dit nie vir ons almal as dit gebeur nie!  Die Here wat Sy 99 

skape sal los, om daardie een te gaan haal!  Die verlossing neem sy loop, ook in die 

bediening van die tug wat alleen kan geskied in die bediening van die Woord.  Die 

tweede sleutel, die Christelike tug, kan nie sonder die eerste nl. die verkondiging van die 

Evangelie geskied nie.     

 

As daar nie bekering is nie, dan is die belydenis net so duidelik- sulkes word nie langer 

tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God 

Self uit die ryk van Christus uitgesluit.  Niemand is daar wat die erns hiervan nie kan 

besef nie.  Dit gaan nie maar om uit die kerk uitgesluit te word nie, maar so een is 

uitgesluit uit die koninkryk van God.  Hy/sy is bestem vir die ewige straf!  Hoe God in 

die teenswoordige oordeel, is deel van sy toekomstige oordeel.  In alles staan ons voor die 

aangesig van God.  Hy is in al die samekomste van sy gemeente teenwoordig.  Die 

hantering van die sleutelmag beteken eintlik maar net één ding- Dit is God se sleutels wat 

hanteer moet word.  In wanneer dit oopsluit en toesluit, in wanneer dit toesluit en 

oopsluit.  Salig is die een wat mag hoor en glo: my sondes is my vergewe! 

AMEN  
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Vrae uit Sondag 31 

1. Wat is die twee sleutels wat hier ter sprake kom? 

2. Wie het eerste gepraat van die kerk se sleutelmag?  

3. Is dit kerksleutels? Verduidelik.  

4. Watter deel van ons belydenis is ons hier mee besig. Ellende/ verlossing/   

dankbaarheid?  

5. Is die eerste sleutel eerstens bedoel om oop te sluit OF toe te sluit?  

6. Wat verstaan jy onder die bediening van die versoening (vgl. 2 Kor. 5:20)? By 

Wie begin hierdie bediening en by Wie eindig dit?  

7. Watter belangrike plek neem hy wat die Woord verkondig hier in? 

8.  Wat is die verantwoordelikheid/implikasies vir hulle wat die Woord ontvang?  

9. Wie is die Een om Wie elke preek moet handel? Is daar enige sleutelbediening 

sonder Hom moontlik?!   

10. Noem voorbeelde van mense uit die Skrif vir wie die koninkryk oopgesluit is? 

11. Is ’n kerk nog waarlik kerk as daar nie in die kerk getug word nie? 

12. Is tug deel van die wese of deel van die welwese van die kerk?  

13. Wat is die knegte van die huisheer se verantwoordelikheid in Lukas 12? 

14. Kan kerklike tug sonder ware liefde geskied? 

15. Waar begin tug werklik (ten diepste)? 

16. Wat was Kain se probleem? 

17. Waarom is die tug so ernstig? 
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