
Yahweh se werkers en Yahweh se werke 

Internasionale Werkersdag, ook bekend as Arbeidsdag in die meeste lande en dikwels Mei-dag genoem, is 

'n viering van arbeiders en die werkersklasse wat deur die internasionale arbeids beweging bevorder word 

elke jaar op Mei-dag (1 Mei) Dit is ‘n viering van die wettige oprigting van die 8 uur lange dag. Vroeër is die 

arbeid uitgebuit omdat hulle 15 uur per dag laat werk het, en dit was in die jaar 1886 dat die werkers 

bymekaargekom het en hul stem vir hul reg begin verhef het. In die betoging het hulle gevra om 8 uur per 

dag te werk en om betaalde verlof te kry. 

Hoekom werk ons? Hoekom moet ons werk? Wel, ons moet aan die lewe bly, ons moet kan geld maak om 

kos te koop, ‘n plek om te bly, om om te sien vir ons naaste en ons self. Of ons nou soos ‘n boer sy grond 

bewerk om te plant en te oes, of soos ‘n vakman iets ontwerp en bou, of ons werk in ‘n fabriek, 

maatskappy, ensovoorts, dit is om “aan die lewe te bly”. 

Vandag het werkers natuurlik baie meer regte en voordele en meeste maatskappye het menige 

programme om hulle werkers gelukkig en gemotiveerd te hou. Mense soek werk wat nie net kos op die 

tafel sit nie, maar wat hulle gelukkig maak, wat hulle lewe verryk, wat vir hulle ‘n doel gee. Bv ‘n dokter, wat 

mense wil genees en help, of ‘n onderwyser, wat kinders wil onderrig en leer. 

Van jongs af is ons geleer dat harde werk, lewer goeie beloning – maar is dit die soort werk en beloning 

wat ons as kinders van Yahweh na streef? Is die werk wat die skrif van praat die selfde werk wat ons 

daagliks ons mee besig hou? 

Yahweh praat in die skrif van ‘n ander soort “werk” – met ‘n ander soort “loon”: 

'Deu 30:9 En Yahweh ... sal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hand, in die vrug van 

jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land; want Yahweh sal weer oor jou ten 

goede bly wees soos Hy bly was oor jou vaders. 

Kor 15:58 Daarom, my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van 

die Meester, omdat julle weet dat julle arbeid in die Meester nie tevergeefs is nie. 

Fil 2:12-13 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid 

alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie verlossing uit met vrees en bewing; want 

dit is Elohiem wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. 

Spr 10:4 Hy word arm wat met ‘n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges (hard worker) maak ryk. 

Ecc 9:10 Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of 

kennis of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie. 

Tit 2:7 Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, 

opregtheid 

Openbaring 22:11-12 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler 

word; en wie regverdig is, laat hom nog meer geregtigheid doen, en wie afgesonder is, laat hom nog meer 

afgesonder word. Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk is. 

Wat is die loon van die werker dan? 

Rom 4:4 Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste; 

Psa 62:12 (13) en aan U, o Yahweh, behoort die goedertierenheid; want U vergeld elkeen na sy werk 

Mat 5:12 Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel; want so het hulle die profete 

vervolg wat voor julle gewees het.  

Luk 6:23 Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle 

vaders het net so aan die profete gedoen. 

Joh 4:36 En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die 

maaier saam bly kan wees. 



Ons werk vir Yahweh moet nie op aardse skatte en belonings gefokus wees nie, maar op die loon in die 

hemel as ons eendag sterf, die skat van die ewige lewe! 

 

Mar 9:41 Want elkeen wat vir julle in my Naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan die Messias 

behoort, amein Ek sê vir julle, hy sal sy loon beslis nie verloor nie.  

Luk 6:35 Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle 

loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die 

ondankbares en slegtes.  

 

Om in Yahweh se naam iemand te help, is om in liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vrede, blydskap 

& vriendelikheid (Gal 5:22) te werk, en ons beloning sal groot wees, en iets wat niemand van ons kan 

wegvat of steel nie – en dit is waarvoor ons moet werk, om in liefde te handel, teenoor ons vyande, ons 

medemens, ons families. 

 

Waarskuwing: 
Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die gunsbewys van Elohiem is die ewige lewe 

in die Messias Y'shua, ons Meester. 

Psa 115:4 Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande 

Psa 92:9 (10) Want kyk, u vyande, o Yahweh, want kyk, u vyande sal vergaan; al die werkers van 

ongeregtigheid sal verstrooi word 

 

Yahweh se werke: 

Psa 8:6 (7) U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel 

Psa 86:8 Daar is niemand soos U onder die magtiges, Yahweh, en daar is niks soos u werke nie 

Psa 92:4 (5) Want U het my bly gemaak, Yahweh, deur u dade; ek jubel oor die werke van u hande. 

Psa 33:4 Want die woord van Yahweh is reg, en al sy werk is met trou 

Psa 66:3 Sê tot Elohiem: Hoe vreesaanjaend is u werke! Deur die grootheid van u sterkte sal u vyande 

kruipende na U toe kom 

Psa 104:24 Hoe talryk is u werke, o Yahweh! U het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is vol van 

u skepsele! 

Psa 138:8 Yahweh sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Yahweh, is tot in ewigheid: laat nie vaar die 

werke van u hande nie! 

Psa 145:4 Dalet. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade. 

Psa 145:10. Al u werke loof U, o Yahweh, en u gunsgenote prys U.  

Psa 145:17 Yahweh is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. 

1 Cor 3:6-17 

6 Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar Elohiem het laat groei. 7 So is dan hy wat plant of hy wat 

natmaak, niks nie, maar Elohiem wat laat groei. 8 Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar 

elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. 9 Want ons is medewerkers van Elohiem; die 

akker van Elohiem, die gebou van Elohiem is julle. 10 Volgens die guns van Elohiem wat aan my gegee is, 

het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop; maar elkeen moet 

oppas hoe hy daarop bou. 11 Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is 

Y'shua die Messias. 12 En as iemand op hierdie fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, 

stoppels - 13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur 

openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 

14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 

15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur 

vuur heen. 16 Weet julle nie dat julle 'n tempel van Elohiem is en die Gees van Elohiem in julle woon 

nie? 17 As iemand die tempel van Elohiem skend, sal Elohiem hom skend; want die tempel van Elohiem 

is afgesonder, en dit is julle.  


