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[9] En Ek antwoord hom: “As jy heeltemal 
volmaak wil wees, gaan dan heen en verkoop al 
jou aardse goedere en verdeel hulle onder die 
armes, dan sal jy hiermee `n skat in die hemel 
versamel! Kom dan en volg My, word My leerling 
en leer van My die geheime van die hemelryk 
ken!” (Matthéüs. 19:21) 

[10] Toe die jong man dit van My hoor, word hy 
treurig, omdat hy talle en groot besittings gehad 
het, keer My die rug toe en gaan op sy weg. 
(Matthéüs. 19:22) 

[12] EK sê: “`n Ryke soos hierdie sal moeilik in die 
hemelryk kom! (Matthéüs. 19:23) Let op wat Ek 
julle nog verder gaan sê! Waarlik, dit is vir `n 
kameel makliker om deur die oog van `n naald te 
gaan, as dat so `n ryke in Elohim se ryk kom!”  

Die leerlinge vra na die hemelse loon. Evangelie van 
Matthéüs. 19:27-30 

259 PETRUS sê: “O ja, dit staan my en seker ook 
alle ander nog baie goed voor die gees! Maar ek 
neem hier die vryheid om U namens almal te vra 
wat ons later te wagte staan, vanweë die feit dat 
ons alles verlaat het en U getrou gevolg 
het?” (Matthéüs. 19:27) 

[2] Daarop antwoord EK: “Waarlik, Ek sê aan julle 
wat My getrou nagevolg het: As julle heeltemal 
wedergebore is wanneer Ek sal opstaan, en op die 
stoel van My ewige glansrykheid sal sit, sal ook 
julle naas My eweneens op twaalf stoele sit, en 
die twaalf stamme van Israel rig (Matthéüs. 
19:28) wat soveel beteken, as dat julle later in My 
hemele saam met My vir die ewige verlossing van 
alle mense van hierdie aarde en ook van die ander 
wêrelde steeds soos Ek besig sal wees, en as 
beskermgeeste, wat vir die aardse mense 
onsigbaar is, die mense hier en ook nog aan die 
anderkant sal bewaak, stuur en lei! Want die ware 
hemelryk en die groeiende saligheid daarvan 
bestaan enkel uit `n steeds groeiende, ware 
liefdadigheid. 

[3] En Ek voeg nog daaraan toe: Wie sy huis, 
broers of susters, vader of moeder, of sy vrou en 
kinders, of sy akkers, tuine, weilande en kuddes 
verlaat het terwille van My Naam, sal dit alles in 
My ryk honderdvoudig terugkry, en daardeur die 
ware, ewige lewe beërwe. (Matthéüs. 19:29) 

[4] En dit moet julle ook onthou: Wie nou die 

eerste is kan baie maklik die laaste wees, en wie 
nou die laaste sal wees, kan ook maklik die eerste 
wees!” (Matthéüs. 19:30)  

[5] Dit verstaan die leerlinge nie en PETRUS vra: 
“Wat beteken dit dan? Wat wil U daarmee sê? 
Want wat U spreek, geld vir die hele ewigheid, en 
ons wil alles wat uit U mond kom, presies weet en 
verstaan! Dit lyk of dit op ons slaan, en dit sou nie 
bepaald mooi wees wanneer ons in die ander ryk 
die laaste sou wees, slegs omdat ons hier die 
eerstes was nie!” 

[6] EK sê: “My beste seun Simon Juda, sekerlik nie 
daarom nie; maar wanneer iemand van julle dink 
dat hy beter is, net omdat Ek hom eerste 
uitverkies het, dan sou hy daardeur immers al in 
`n hoogmoedswaan verkeer waarmee hy in die 
hemelryk seker nooit tot die eerstes sou kon 
behoort nie. Iemand wat Ek oor meer as `n 
duisend jaar sou opwek en uitverkies, sou wat die 
uitverkiesing aanbetref, seker een van die laastes 
wees; maar as hy in hoë mate in sy roeping 
nederig sou wees, sodat hy homself steeds as die 
onwaardigste beskou vir die barmhartigheid, 
maar desondanks tog getrou en volhardend sou 
wees in sy roeping, - ofskoon hy geen bewyse sou 
hê van die volledige egtheid daarvan nie, maar dit 
enkel en alleen met die geloof sou moes stel, - 
sou so `n geroepene dan nie tot die eerstes in die 
hemelryk behoort nie?   

[7] Ek sou hierdie opmerking nie gemaak het as 
julle nie reeds hier gevra het na die loon wat julle 
nou vir My geloof doen nie! Dit was ook nie so 
mooi van jou nie, Simon Juda, en julle almal, dat 
julle nog na `n beloning uitvra, terwyl Ek julle, 
deur die feit dat Ek julle uitverkies het, tog `n 
groot weldaad, sowel geestelik as liggaamlik 
bewys het! Het Ek julle daarmee `n onreg 
aangedoen dat Ek julle `n klein teregwysing gegee 
het?” 

[8] PETRUS sê: “Heeltemal nie, Majesteit en 
Meester; soos wat ek dit nou sien, was dit veels te 
gering, vergeleke met ons groot domheid! -  
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