
Preek oor Mattéüs 16:19 van Sebastian Heck, predikant van die Selfstandige 
Evangelies-gereformeerde Kerk, Heidelberg, Duitsland (vertaal deur Francois Venter) 
 
Titel: "Die sleutels van die Hemelryk" 
 
Matt 16:18 En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en 
die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 
  :19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy 
op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, 
sal in die hemel oopgesluit bly. 
 
Inleiding: 
Ons vier in hierdie tyd die sogenaamde reformasiedekade.  Van 2009 tot 2017 is daar 
elke jaar een of ander rede om iets oor die Reformasie te vier. Dit is alles goed en reg! 
Tog skuil daar heeltyd iets van 'n fariseërgesindheid daarin as die Reformasie abstrak 
beskou word: 

� as historiese fenomeen 
� of suiwer teologies 
� as iets wat met die kerk niks te doen het nie. 

 
Reformasie sonder die kerk is 'n lagie verf, 'n witgeverfde graf van buite, maar binne 
nog steeds vol doodsbeendere (Matt 23:27). Vir die reformatore was dit heeltemaal 
ondenkbar. Juis die vraag na die plek en betekenis van die kerk in die wêreld waar sy 
deur Jesus self ingeplant is, is die vraag wat ons ons vandag weer moet afvra.   
 
Wat is die betekenis van die kerk? 
Heelwat mense het die kerk al afgeskryf – christene sowel as nie-christene. Daar is 
heelwat christene vir wie die bestaan van die kerk nie wesenlik is nie – wat ontevrede 
is met kerklike dinge.  Dit wat in hulle omgewing beskikbaar is – verstaanbaar – en 
gevolglik van mening is dat 'n mens net so goed af en toe 'n tydjie tuis kan afknyp om 
bybel te lees en te bid as om eredienste by te woon. Dit is sogenaamde Christene wat 
te vroom is om hulle by die een of die ander kerk aan te sluit omdat die kerk waarby 
hulle hulle tuis sal voel nog eers ontdek moet word. 
 
Daar is ook die mening dat die kerk 'n bestaanskrisis beleef wat weliswaar grootliks 
haar eie skuld is omdat sy nie meer weet waarvoor sy bestaan nie - wat haar 
bestaansreg is nie:  om 'n bietjie sosiaal, versorgend betrokke te wees, as gewete vir 
die mense, sodat 'n mens Sondae weer 'n slag sondagsklere uit die kas kan haal om 
met wit klere voor in die kerk te gaan sit en om jouself weer 'n slag daaraan te laat 
herinner dat jy 'n goeie christen en regskape burger is, of die kerk as diensverskaffer, 
verantwoordelik vir dinge soos troues, doop en begrafnisse teen 'n klein finansiële 
vergoeding. Omdat die kerk in so 'n betekenisloosheid verval het, is dit ook 
verstaanbaar dat die wêreld nie meer verstaan hoekom daar so veel kerke is, en 
waarom daar hoegenaamd nog kerke is nie. 
 
Onlangs het 'n politikus (in Duitsland) die wens uitgespreek dat alle kerkgeboue met 
torings uit die luglyn van stede en dorpe verwyder word aangesien hulle bloot ruïnes 
uit vergange tye is – hol en betekenisloos. Selfs 'n bekende protestantse teoloog het 
verlede week nog gesê dat daar van die meeste kansels van die Duitse Evangeliese 
Kerk net nog warm lug opstyg wat niemand meer uitdaag nie en vir niemand meer 
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van enige hulp is nie. 
 
As 'n mens nog hoegenaamd kerk toe gaan, dan doen 'n mens dit met dieselfde 
mentaliteit as waarmee mens na 'n klub of vereniging toe gaan.  As iets wat die 
predikant sê 'n mens nie pas nie, dan glo mens dit eenvoudig nie.  As jy nie van die 
gesig van die ouderling hou nie, luister jy nie na hom nie.  As 'n mens jou vir iets 
vererg, gaan jy eenvoudig weg of elders heen … met die volle oortuiging dat die kerk 
en die hemelryk is twee verskillende pare skoene.  Ek weet tog dat ek 'n goeie 
christen is – waarvoor het ek nog die kerk nodig?   
 
Hierdie houding het Calvyn en al die ander reformatore ten sterkste veroodeel.  
Niemand kan homself 'n christen noem as hy meen dat hy sonder die kerk as 
instelling kan klaarkom nie.  Daarmee bedoel ek nie 'n spesifieke kerkverband nie, 
maar die ware en sigbare kerk van Jesus Christus wat oral net daar te vinde is waar 
die Evangelie suiwer gepreek word, die sakramente volgens die instelling van Jesus 
bedien word en waar kerklike tug uitgeoefen word.  Hierdie is die drie onmiskenbare 
eienskappe van die ware kerk, die kerk wat ons Here Jesus Christus self op die rots, 
Petrus, die apostel wat Christus as die Messias en Seun van die lewende God bely het, 
tot stand gebring het.  Dit is die grondslag van die apostels en die profete waarvan Hy, 
Christus, die hoeksteen is.  Buite hierdie kerk en sonder hierdie kerk wat die 
fondament en die grondslag van die waarheid is, word normaalweg geen mens salig 
nie en kan niemand homself voorstel of vasstel dat hy 'n christen is nie.  Dít is wat ons 
vandag 'n bietjie verder aan die hand van ons teks wil uitpak. 
 
Dit gaan hier nie soseer oor die grondslag van die kerk nie, maar oor die gesag wat 
Jesus aan sy kerk gegee het toe Hy aan Petrus gesê het "Ek sal aan jou die sleutels 
van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel 
toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.” 
Daarmee gee Jesus gesag aan die kerk.  Dit gaan dus nie net om Petrus nie – Jesus gee 
hier die sleutels van die hemelryk aan Sy gemeente.  Waarom gaan dit by hierdie 
gesag?  Wat is die sleutels van die hemelryk?  Waartoe het Jesus hier Sy gemeente in 
staat gestel, opgedra, met gesag beklee?   
 
Hy het aan Sy gemeente die gesag, volmag, gegee om die hemelryk oop en toe te 
sluit, d w s die waarheid, die werklikheid van die Evangelie in sy volle drakrag:  die 
vergewing van sondes, die regverdiging, om die regterlike vryspraak van God te gee 
of te weerhou.  In Johannes 20:22 en :23 kom baie soortgelyke woorde voor, waar die 
opgestane Jesus oor sy dissipels blaas en sê: "Ontvang die Heilige Gees! As julle vir 
mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie 
vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." 
 
Dit gaan dus by die sleutels van die hemelryk om die vergewing van sondes sodat 
mense nie meer verlore sal raak nie, maar gered kan word.  Daar kan skaars iets 
belangriker wees as om hierdie mag, hierdie gesag, die amp van die sleutels, reg te 
verstaan en vandag reg uit te oefen. 
 
Die beeld wat ons hier in Matteüs 16:19 aantref is dié van 'n ryk, die hemelryk, met 
mure, heinings reg rondom, met torings en poorte (teenoor die poorte van die hel), en 
op hierdie mure en by hierdie poorte sit daar wagte wat waak oor wie in hierdie ryk 
inkom en wie daar uitgegooi word sonder dat hulle selfs eers daar ingekom het.  
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Hierdie wagte het die sleutels.  Hulle is die enigstes wat die sleutels het.  In hierdie 
beeld is die grense tussen die hemelryk en die ryk van hierdie wêreld (dit is die ryk 
van die Satan, die poorte van die hel) nie vaag nie, maar daar is duidelike grense:  'n 
mens is óf daar binne in die hemelryk, óf daarbuite.   
 
So was dit nog altyd.  Die hemelryk, die ryk waar die genade van God heers, is geen 
nuwetestamentiese uitvindsel nie – geen toevallige nagedagte van God nie. Onthou 
hoe Adam en Eva hierdie ryk verbeur het, die paradys verloor het:  deur hulle sonde.  
In Gen 3:24 lees ons die bittere woorde: "Die Here God het die mens uitgedryf, en om 
die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het Hy oos van die tuin van Eden 
gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg." 
 
Hier was dit ook duidelik wie daarbinne en wie daarbuite was.  Adam en Eva kon nie 
eenvoudig weer in hierdie paradysiese ryk terugstap nie.  Daarvoor sou hulle by die 
Engel met die brandende swaard moes verbykom.  Hy sou hulle ombring.  Iemand 
moes op die pad terug na hierdie hemelryk, die verlore paradys, sterf.  Iemand moes 
sterf om die wagte te oorweldig om die pad in die hemelryk weer oop te maak.  Die 
sonde het die pad vir ons ontoeganklik gemaak en gesluit. 
 
Wat hier belangrik is om te verstaan, is dat niemand by die kerk verby by die 
hemelryk kan ingaan nie.  Niemand besluit vir homself stilletjies by homself:  "OK, 
nou wil ek in die hemelryk ingaan" nie.  Nee, die kerk het die enigste paar sleutels tot 
die poorte van die hemelryk.  Niemand gaan in die hemelryk in wat nie in sy leeftyd 
by die deure van die kerk ingegaan het nie.  Dít is heeltemal bybels en onomwonde. 
En tog is dit ten minste net so onomwonde volgens die Skrif dat Jesus Christus alleen 
alle mag oor Sy kerk het. (Matt 28:18 "Aan my is alle mag in die hemel en op die 
aarde gegee.") 
 
Net die Seun van die Mens het die volmag om sondes op die aarde en in die hemel te 
vergewe (Matt 9:6), 'n mag wat nie weggeneem kan word nie . . . nooit.  Jesus het self 
vir Sy dissipels gesê (Lukas 12:5): "Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees: 
vir Hom wat mag het om, ná die dood, in die hel te werp. Ja, Ek sê vir julle, Hóm 
moet julle vrees."  Net God kan 'n mens in die hel werp, nie die kerk nie.  En in 
Openbaring 3:7 lees ons oor Jesus:  "Skrywe aan die leraar van die gemeente in 
Filadelfia: So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die 
deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit 
weer oop nie."  Dit is Christus wat die mag en gesag het om die hemelryk oop te sluit.  
Christus bly die enigste hoof van die kerk, die enigste koning oor die geestelike Sion;  
die enigste priester en die enigste profeet.  Dit is Hy wat die hemelryk oop- en 
toesluit.  Christus is die enigste wat die pad terug in die paradys, by die wagte verby 
kan oopmaak. 
 
En tog gee hy hier aan Petrus, Sy apostels, Sy kerk hierdie sleutels.  Hoe moet ons dit 
verstaan?  Hoe pas dit bymekaar? Daar is twee moontlikhede:  die eerste 
moontlikheid is dié van die Katolieke Kerk wat glo dat Jesus hier 'n deel van Sy gesag 
aan Petrus oorgedra, gedelegeer het aan die eerste pous en aan al sy opvolgers om 
kerklike wette te maak – selfs as dit nodig is om dit nie op die Bybel te begrond nie – 
die gesag om bindende dogmas en leerstellings daar te stel wat selfs bindend is.  Kan 
jy jou dit nou voorstel? 
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Die reformatore het hierdie standpunt heftig weerspreek.  Luther het selfs die bundels 
van Roomse kerkwette (die "Bulle") gevat en eenvoudig verbrand om te wys dat die 
pous geen gesag kragtens sy amp het om dinge voor te skryf wat nie in 
ooreenstemming met die Skrif is of regstreeks daaruit afgelei kan word nie.  Die 
reformatore het Rome uitdrukik weerspreek en gesê die kerk het altyd net 'n afgeleide 
gesag.  Die kerk het net die gesag om dit te sê wat Christus sê of reeds gesê het, d w s 
dít te verorden wat Christus reeds verorden het. 
 
Volgens die Katolieke begrip het die kerk 'n egte, kreatiewe leergesag om nuwe 
leerstellings voor te skryf.  Volgens die reformatoriese begrip het die kerk net 'n 
dienende gesag.  Gevolglik is al wat die kerk doen of kan doen, diens – diens aan die 
Woord en onder die Woord van God.  Dus:  toe Christus aan Petrus die sleutels van 
die hemelryk gegee het, het Hy nie aan hom gesag gegee om nuwe wette en 
leerstellings te maak nie, maar bloot om die aanwysings en leer wat Jesus self aan 
hom deurgegee het, te verkondig.  Jesus het gesê:  Matt. 28:19-20 " Aan My is alle 
mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die 
mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by 
julle al die dae tot die voleinding van die wêreld." 
 
Dít is so ver as wat die gesag van die kerk gaan – nie verder nie.  Maar vervolgens 
moet ons vra wat hierdie sleutels wat Jesus aan Petrus en die kerk gegee het, is.  Daar 
is sprake van "sleutels" – meervoud.  Jesus het aan Petrus en aan Sy gemeente vir alle 
tye twee sleutels gegee: 
 

� Die verkondiging (prediking) van die Evangelie, en 
� Die kerklike tug. 

 
Van die eerste sleutel (die gesag om te onderrig) het ons reeds gehoor.  Van die 
tweede sleutel lees ons in Matt 18 waar daar sprake is van teregwysing binne die 
gemeente, teregwysing selfs tot by afsnyding uit die gemeente.  Dit sien ons telkens 
weer in die Bybel:  die hemelryk word deur die prediking van die Evangelie en die 
kerklike tug oop- en toegesluit.  So word Matt 16 en 18 ook in die Heidelbergse 
Kategismus in Vraag 83 aangehaal:   

Vraag: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel?  
Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. 
Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die 
gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. 

 
Kom ons bekyk hierdie twee sleutels waarmee die kerk die hemelryk oop- en toesluit, 
ook met verwysing na vrae 84 en 85 van die Kategismus. 
 
Die sleutel van die prediking 
Hieroor het Jesus gesê:  "Wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit 
bly." 
Toegepas op die prediking beteken dit dat altwee dinge in die prediking gebeur:   

� iets word daardeur gebind, naamlik die sonde van die mense wat hulle nie 
bekeer nie – daardie sonde bly voortbestaan; 

� en iets word deur die prediking ontbind, naamlik die skuld en die sonde van 
hulle wat glo. 
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�  
Vraag 84 van die Heidelbergse Kategismus lui: 

Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige 
evangelie oop- en toegesluit?  
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik 
en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik 
deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat 
hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen 
word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en 
die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie. Volgens 
hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die 
toekomstige lewe oordeel. 

 
Die prediking het dus die twee funksies:  vir diegene wat glo, ontsluit die prediking 
die Evangelie – die hemelryk – sluit oop.  Die prediking is dus die medium waardeur 
ons die Evangelie hoor.  En as ons dit dan glo, word die hemelryk daardeur vir ons 
geopen – hier en nou. Maar vir hulle wat iets anders glo, byvoorbeeld dat hulle tog nie 
sulke slegte sondaars is dat hulle sommer die hel verdien nie of dat hulle genoeg goeie 
dade gedoen het om ten minste 'n paar van hulle slegte dade uit te balanseer, of iets 
anders glo as, soos die Kategismus dit stel "dat al hulle sondes hulle waarlik deur God 
ter wille van die verdienste van Christus vergewe is" – vir hulle sluit hierdie preek 
wat hulle hoor, die hemelryk toe. 
 
In die prediking word aan julle verkondig wat God gesê het, wat God gedoen het – die 
Goeie Boodskap:  dit het 'n uitwerking.  Dit het altyd 'n uitwerking, op die een of die 
ander manier.  Elke week, tydens elke preek, vind 'n skeiding plaas, stuk vir stuk.  
Daar word geskei en onderskei, uitgesorteer tussen die skape en die bokke, tussen die 
uitverkorenes en die verworpenes.  Die prediking onderskei altyd.  Dit bring altyd 'n 
skeiding teweeg tussen die gelowiges en die ongelowiges.  Hier lê die preeksiekte op 
die kansels van die meeste gevestigde kerke in Duitsland:  hulle ken God se beloftes 
eenvoudig aan alle mense toe, almal wat luister, alle kerkgangers sonder 
onderskeiding! 
 
Ons moet egter die Evangelie preek, en nadat ons gepreek het, moet elke ware 
prediker van die Woord van God sê: "dit geld vir jou AS JY DIT GLO! En net as jy 
dit glo." Die prediking self is die middel waardeur hierdie skeiding teweeggebring 
word.  Paulus skryf in 2 Korintiërs 2: 15-16: "Ons is die wierook wat deur Christus 
vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat 
verlore gaan. Vir dié wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring; vir dié wat 
gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek." 
 
Dus:  vir die een sluit die prediking die paradys oop, en vir die ander sluit dit net die 
deur na die hel groter oop.  In elke geval het dit 'n uitwerking. So behoort ons kerk toe 
te gaan.  So gaan ek as predikant kerk toe en op die kansel met die bewussyn dat dit 
nie veral in die stil binnekamertjie is waar daar beslis word wie eindelik in die hemel 
gaan wees en wie nie, maar week vir week in die erediens, daar in die rye banke voor 
my. 
 
Maar ons moet almal so oor die prediking dink – dat dit 'n middel is waardeur God Sy 
werk doen – werk van verdoemnis of van verlossing, opname in die hemelryk.  Die 
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prediking is die sleutel daartoe.  Vraag 84 van die Kategismus eindig hiermee: 
"Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die 
toekomstige lewe oordeel." 
 
Dit is ook presies waaroor dit in Matteus 16:19 gaan:  God is in die hemel.  Hy alleen 
besluit wie gered word en wie nie.  Jesus is die hoof van Sy kerk. Hy besluit. God wil 
egter in die hemel handel ooreenkomstig dit wat op die aarde gebeur.  Niemand kan 
sê: "Ag ek glo weliswaar nie die predikant nie" (op die veronderstelling dat hy die 
Evangelie preek!) "maar ek kan nogtans gered word."  Nee, God handel 
ooreenkomstig die sleutels wat reeds op die aarde die hemelryk oop- of toegesluit het.  
Ooreenkomstig die erg menslike prediking van die Evangelie! Dit behoort elke 
prediker te laat bewe.  Maar dit moet julle, die hoorders van die prediking, ook laat 
bewe. 
 
Maar dan is daar ook nog die tweede sleutel waarmee die gemeente van Christus die 
hemelryk oop- en toesluit. 
 
2. Die Sleutel van die kerklike tug 
Hierdie tweede sleutel is natuurlik nie iets heeltemal anders nie, want dit is nou aan 
die eerste een verbonde:  kerklike tug, d w s vermaning, teregwysing van lidmate, 
geskied altyd op grond van die Woord van God, dus die leer, die prediking.  Die tug 
vloei voort uit die leer – dit is die praktiese toepassing.  Kerklike tug beteken dat ons 
luister na die Evangelie (die eerstel sleutel) en dan vra: hoe moet ons nou, 
ooreenkomstig dit wat ons gehoor het, lewe? En verder: wat maak ons nou met hulle 
onder ons wat dit nie doen nie, wie se lewe en leer nie met die Evangelie strook nie? 
So moet ons die tug verstaan.   
 
Die meeste Christene dink, wanneer hulle van die kerklike tug hoor aan iets soos 'n 
Christelike Gestapo, die sedepolisie van die gemeente.  Dit is egter heeltemaal 
verkeerd. Die tug is goed vir die gemeente.  Dit is soos ons gesien het 'n kenmerk van 
die ware kerk van Jesus Christus.  Daar is geen gemeente van Jesus sonder kerklike 
tug nie.   
 
Hierdie tug begin egter nie by die predikante en die ouderlinge, die ampsdraers, nie, 
maar by elkeen van julle, die lidmate. Die Nuwe Testament vereis telkens van ons om 
mekaar onderling te vermaan waar ons sien waar sonde gedoen word: in Matt 18:15 
staan daar: "As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar 
julle eenkant alleen is."  In Galasiërs 6:1:  "Broers, as iemand in die een of ander 
sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van 
sagmoedigheid reghelp." 
 
Ons dink dikwels die gemeentetug gaan oor groot goed, maar in die klein dingetjies 
maak ons ons dikwels skuldig teenoor die gemeente:  ons dink net aan onsself!  Wat 
iemand anders doen, is sy saak! Maar so mag ons nie daaroor dink nie.  Die sonde van 
my broer is ook my saak.  Alreeds ter wille van die gemeente moet ek hom 
konfronteer – liefdevol. " 'n Bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg" staan daar in 
Galasiërs 5:9.  Ook ter wille van hom, uit liefde vir hom, moet ek hom reghelp sodat 
hy nie afvallig raak, die geloof afsweer en so deur die sleutel van die gemeentetug van 
die gemeente afgesny word nie.  Die Kategismus verklaar vir ons hoe die kerklike tug 
as 'n sleutel van die hemelryk werk: 
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85 Vraag: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en 
oopgesluit? Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam 
Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers 
herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of 
skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur 
die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan 
laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige 
sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit 
die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy 
gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. 
(Matt 18:15-17; 1 Kor 5:4, 5, 11; 2 Kor 2:6-8) 

 
Hierdie is 'n beskrywing van die prosedure van die gemeentetug soos ons dit in Matt 
18 en elders in die Nuwe Testament vind. Die doel van die kerklike tug is nie 
eenvoudig straf nie.  Nee, dit is alyd daarop gemik dat broers en susters nie verlore 
raak nie, maar gewen word vir die waarheid, vir die hemelryk. 
 
Die kombinaise van leer en lewe is hier belangrik:  In die Kategismus gaan dit oor 
"die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik 
gedra."  Hulle moet "van hulle dwalinge of skandelike lewe" afsien.  Dwalinge is 
verkeerde dinge wat geglo word, valse leer, dwaalleer. 
 
Ons reduseer ongelukkig die kerklike tug te dikwels net tot die sondes in ons 
lewenswandel.  Dit is egter die siekte van ons tyd, asof 'n mens kan glo wat jy wil, 
enige denkbare valse leer, enige soort modeteologie, asof dit vir God om 't ewe is. 
Nee, Jesus wil dat ons by alles hou (navolg) wat Hy ons beveel het (Matt 28:20) en 
dat ons alles moet glo wat Hy gesê het.  In 2 Johannes :9-10 staan daar: "Elkeen wat 
nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in dié 
leer bly, erken sowel die Vader as die Seun.  As daar iemand na julle toe kom wat 'n 
ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet 
nie." So 'n mens moet die gemeente vermaan, teregwys en in 'n uiterste geval met die 
sleutel van die kerklike tug uit die hemelryk uitsluit. 
 
Christus het hierdie sleutels van die hemelryk aan die gemeente gegee en ons mag dit 
wat Hy vir die welsyn van die kerk belangrik geag het, nie misag nie. Nee, ons moet 
erken dat Hy hierdie sleutels gegee het in belang van ons welsyn.  Die Evangelie is 'n 
weldaad aan ons.  Laat ons nie neersien op die aardse, sigbare gemeente, op haar 
ampsdraers en haar leer en tug nie.  Nee, laat ons opnuut glo, soos ons Here Jesus 
gesê het:  deur die sleutel van die prediking van die Evangelie word vir dié wat glo, 
die hemelryk oopgesluit, maar vir dié wat weier om te glo, word dit toegesluit.  Deur 
die sleutel van die kerklike tug word die hemel vir diegene wat hulle sondes bely, 
oopgesluit, maar vir diegene toegesluit wat hulle nie wil buig nie, wat nie daartoe 
bereid is om tereggewys te word nie. 
 
Dít is tog wonderlik!  Dit beteken tog dat, wanneer ons met groot verwagting na die 
prediking luister en in die geloof daarop antwoord, dan kan ons week vir week opnuut 
daarvan seker wees dat die hemel vir ons oopstaan.  Dit het God tog beloof: wat op 
die aarde toegesluit is, sal in die hemel toegesluit bly; en wat op die aarde oopgesluit 
word, sal in die hemel oopgesluit bly. 
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Daarvan kan ons beslis seker wees.  Die kerk het die gesag om die toesegging te 
maak.  Dit is die gesag van Christus, deur Sy Woord en Sy Gees.  Laat ons dus 
daarteen gewaarsku wees om nie die prediking en die tug lig op te neem nie.  Maar 
laat ons ons aan die ander kant daardeur laat bemoedig dat, wanneer ons dit ernstig 
opneem, vir ons vandag en in alle ewigheid die hemelryk oopgeluit is en oopgesluit 
bly! 
 


