
24 Junie Matteus 12:38-45; 16:1-4 (1933-vert.) 

Jesus Christus is Self die TEKEN dat die "laaste dae" 
aangebreek het 
Tot dusver het Jesus, volgens die Skrifgeleerdes en Fariseërs, 
aardse tekens verrig. Maar nou vra hulle 'n uitsonderlike 
wonderwerk: dat Hy vir hulle 'n teken uit die hemel sal laat sien 
(16:1). Jesus, die kenner van die hart, het goed geweet wat daar in 
hulle sondige gedagtes omgegaan het. En daarom antwoord Hy 
hulle in vers 39: "'n Slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, 
en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van 
die profeet Jona". En nou verklaar Jesus aan hulle in vers 40 wat 
Hy hiermee bedoel: Net soos Jona drie dae en drie nagte in die 
maag van die groot vis was en daarna lewendig en gesond op die 
strand uitgespoeg is, só sal Jesus ook drie dae in die graf wees en 
daarna lewend en triomferend uit die dood opstaan! Hierdie grootse 
gebeurtenis dat Hy die dood sou oorwin, was tegelyk ook die teken 
dat "laaste dae" aangebreek het. Dit was ook 'n bevestiging van die 
belofte van sy wederkoms, dat Hy ook eendag weer gaan kom om 
te kom oordeel dié wat nog lewe en dié wat al gesterf het. Die groot 
vraag is dus ook nog vandag aan ons: Glo ons die allerduidelikste 
teken? Glo ons dat Jesus gesterwe het vir ons sondes en opgewek 
is tot ons regverdigmaking? Hy is dié TEKEN. Maar ons moet nie 
nét glo en uitsien na sy wederkoms nie. Ons moet ook elke dag 
vanuit die diepe oortuiging lewe dat ons Here Jesus Christus 
opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en eendag 
weer sal kom om van elkeen van ons rekenskap te kom eis oor die 
uitvoering van ons taak en roeping hier op aarde. Waarmee sal ons 
besig wees wanneer Hy weer kom op die wolke van die hemel? 
Besig om ons roeping te vervul; om sy heerlike Naam te verkondig, 
óf besig met die sondige dinge van hierdie wêreld? Mag ons tog 
elkeen op die dag van sy wederkoms dié heerlike woorde uit sy 
mond verneem: "Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig 
was jy getrou, oor veel sal Ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde 
van jou heer" (Matt 25:23). 

 

Sing: Psalm 86:6, 8, 9Ds. K. van Niekerk (Pretoria-Wonderboom-
Suid) 

 


