
Vrydag 17 April 
 
Skrifgedeelte: Matteus 10:17-25 
Fokusgedeelte: Matteus 10:22 
 

Volhard in lyding en teenkanting, want Jesus het enduit volhard – en 
oorwin! 

 
anneer Jesus sy dissipels uitstuur, waarsku Hy hulle om teenkanting en 
selfs vervolging te verwag. Hulle is op ’n gevaarlike missie, naamlik om 
ongereddes na die koninkryk van Christus te wen. Hulle moet egter nie 

verwag dat die wêreld die evangelie en sy boodskappers met oop arms sal 
ontvang nie: As die wêreld die Meester vervolg het, sou dit sy dienaars sekerlik 
vervolg (Joh. 15:20), en ’n tyd sal binnekort kom wanneer diegene wat sy 
volgelinge doodgemaak het, eintlik sou dink dat hulle ’n diens aan God was” 
(16:2). 

Die doel is egter nie om hulle te ontmoedig nie, maar juis die 
teenoorgestelde. Hulle kan vashou aan die wete dat nog voordat hulle begin 
met die werk, Jesus reeds die oorwinning behaal het. Deur die diepste lyding 
aan die kruis het Hy volhard todat alles volbring was en die oorwinning behaal 
is. 

Die Here sal stuur dus die 12 onder wolwe in, maar Hy belowe ook om sy 
Gees te stuur ,om hulle te bemoedig, te bemagtig en aan te moedig. Dit was 
voordelig en nodig dat Jesus weggaan, sodat die Heilige Gees, die Goddelike 
Helper en Trooster, na hulle kon kom (vs 7). “Hierdie dinge het ek met julle 
gespreek,” het Jesus vir hulle gesê, “dat in My julle vrede kan hê. In die wêreld 
het julle verdrukking, maar hou moed; Ek het die wêreld oorwin” (vs 33). En 
daarom kan hulle die missie enduit volvoer. Hulle kan volhard totdat hulle die 
wenstreep oorsteek. 

Vervolging verbrand vinnig kaf in die kerk. Diegene wat slegs ’n 
oppervlakkige geloof het, het nie ’n nuwe natuur om hulle te motiveer om vir 
Christus te ly nie, en geen goddelike krag om hulle in staat te stel om dit te 
verduur nie. 
 
Sing: Psalm 91-1:1, 7 

Ds. JD Potgieter (Dreyer) (Meyerspark) 
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