
Matteus 5:1-12 

Agtergrond 

Die lesers van die Matteus evangelie was Joodse Christene. Ons lei dit af uit die baie aanhalings uit 

die Ou Testament, die klem op die vervulling van die beloftes van die Ou Testament en op die wet en 

profete. Matteus wil sy lesers oproep om volgelinge van Jesus te bly omdat Jesus die Seun van God 

is. 

Inleiding  

In 1897 het George M Stratton wat ’n sielkundige en 

wetenskaplike was, ’n bril geskep wat die wêreld omdraai. As 

jy die bril opsit was alles onderstebo. Hy het as eksperiment 

dit vir ’n week opgesit om vas te stel wat die effek daarvan op 

hom gaan wees. Aanvanklik was hy gedisoriënteer en het naar 

en dronk geword. Teen die einde van die week was hy 

gewoond aan die onderstebo 

wêreld. Hy het dit nie meer 

agtergekom nie. Sy gevolgtrekking 

was dat sy brein die onderstebo 

beeld omgedraai het en dat hy dit as 

normaal gesien het. Na die week het hy die bril afgehaal en weer dieselfde 

ervaring gehad. Hy was weer dronk en naar en moes weer aan die normale 

gewoond raak. Na ’n tyd het sy brein weer die aanpassing gemaak. 

Ek vertel die storie om aan te toon dat dit wat vir ons as normaal en aanvaarbaar voorkom deur 

veranderinge nie meer so normaal en aanvaarbaar kan wees nie en dat die nuwe dinge dan weer 

normaal en aanvaarbaar word. Vir ons as Christene is dit goeie nuus. Ek gaan dit nou verder 

verduidelik. 

1. Geluk en seën 

Die riglyne en gebruike wat in die wêreld sonder God geld, is meestal die normale en aanvaarbare. 

Maar as ’n mens ’n volgeling van Jesus word, word die aanvaarbare en normale op sy kop gekeer en 

word nuwe riglyne en gebruike aanvaarbaar en normaal. Dit wat vroeë reg en goed was, skiet ver te 

kort. En gelukkig word die nuwe riglyne en gebruike mettertyd die normale en aanvaarbare. En 

meestal verstaan die wêreld sonder God dit nie.     

Die saligsprekinge wat ons vanoggend gelees het is ’n goeie voorbeeld daarvan.  As ’n mens in die 

hedendaagse lewe vir mense sou vra wat maak jou gelukkig, is ek taamlik seker dat die antwoorde 

nie sou ooreenstem met die lys dinge in Matteus 5 nie.   

’n Paar jaar gelede het die Raleigh, North Carolina News and Observer ’n artikel gepubliseer oor die 

vraag Hoe suksesvol is jy as man? Hulle het glo uitvoerig daaroor navorsing gedoen. Hier is die lys 

dinge wat hulle aangestip het vir ’n suksesvolle man: 

 Jou vermoë om geld te maak en te besit 

 Die prys, model en ouderdom van jou kar 
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 Die hoeveel hare wat jy het 

 Hoe groot en sterk jy is 

 Jou werk en pos wat jy beklee 

 Die sport waarvan jy hou 

 Aantal verenigings en klubs waaraan jy behoort 

 Hoe aggressief en betroubaar jy is 

 

As ons na Jesus se lysie van ’n geseënde mens kyk, lyk dit bietjie anders: 

 Afhanklik van God 

 Treur 

 Sagmoedig 

 Honger en dors na reg 

 Barmhartig 

 Rein van hart 

 Vredemakers 

 Vervolg, verag 

 

Jesus lysie staan in sterk kontras met die van die koerant. Ek dink die koerant se lysie is die normale 

en aanvaarbare in die hedendaagse lewe. Ek dink verder dat Jesus se lysie die normale en 

aanvaarbare vanoggend vir ons weer op sy kop kom keer. En gelukkig kan ons dit wat normaal en 

aanvaarbaar is vir ons verander en kan die nuwe lysie vir ons as gelowiges die normale en 

aanvaarbare word. Ons kan verander, ons kan gewoond raak daaraan om volgens Jesus se lys te leef.  

Dit wat tyd, dit vat moeite – maar ons kan die nuwe stel riglyne en gebruike aanvaar. 

Dit is natuurlik dramaties anders. Maar ons het juis verlede week toe ons met Matteus 4 besig was 

gesien dat Jesus mense roep vir ’n radikale dissipelskap. Om Jesus te volg vra dat ons radikaaal 

anders sal wees. Volgelinge van Jesus is ingestel op die riglyne en gebruike wat Jesus daargestel het 

en nie op dit wat in die wêreld sonder God as normaal en aanvaarbaar beskou word nie. 

2. Kenmerke, nie voorwaardes nie 

Hier is in hierdie lysie van Jesus iets wat ons moet raaksien. Hierdie lys riglyne en gebruike word nie 

as eise gestel nie. Jesus sê nie daarmee vir ons jy moet dit doen en dan sal jy geseënd wees nie. Met 

ander woorde, die seën is nie die beloning as jy voldoen aan die eise nie. Hierdie dinge is veeleerder 

die gevolg van iemand wat in God se koninkryk woon. Dit is kenmerke van koninkryksmense en die 

noodwendige gevolg daarvan is seën en geluk.  

Jesus het gekom om God se koninkryk te bring. Sy koninkryk is daar waar Hy as Koning erken en 

gedien word. Sy koninkryk is daar waar God se agenda voor op gestel word en nie die mens se eie 

agenda nie. Vandaar dan ook die verskil tussen die twee lysies. In die koerant lysie is die agenda die 

mense en sy belange. In Jesus se lysie is die agenda God se belange. En dit is ’n omkeer van die 

wêreld op sy kop. 

Hierdie gevolg van en kenmerk van mense van die koninkryk van God wil ek met ’n storietjie 

verduidelik: Dit is die verhaaltjie van ’n dogtertjie wat vir haar ma gevra het of God groter is as 



mense. Die ma se antwoord was natuurlik ’n ja. Die dogtertjie het verder gegaan en gevra of God sio 

groot is dat Hy die wêreld in sy hand kan hou. Weer was 

die antwoord ja. Weer het die dogtertjie voorgaan en 

gevra of God in mense woon. Toe die ma weer ja 

antwoord, was haar opmerking: As Hy so groot is en in ons 

woon, waarom skyn Hy nie deur nie? 

Die sake wat in die saligsprekinge genoem word, is hoe 

God deurskyn in gelowiges se lewe. Dit kenmerke, gevolge 

van koninkryksmense wees. Dit is nie voorwaardes en eise 

vir seën nie. Dit is die deurskyn van God en dit lei tot seën.  

Ons sou al hierdie saligsprekinge kon saamvat as ’n gerigtheid op God en dan ontvang sulke mense 

God se seën.  

Dit is radikaal anders. Dit is onlogies. Selfs ironies. Ons dink juis hoe meer ons op onsself gerig is, hoe 

meer geluk en seën kan ons vir ons self verwerf. Jesus kom sê die teenoorgestelde: Rig julle op God 

en dan sal julle meer seën en geluk ontvang.  

3. Geluk te midde van swaarkry 

En nou moet ons hierdie seën ook reg verstaan. Die Griekse woord makarios beteken om, in die volle 

sin van die woord, met Goddelike geluk vervul te wees. Dis geluk wat deur die guns van God geskenk 

en gerealiseer word. Dit gaan hier oor die toesegging van heil en seën. Makarios is ’n gebeurwoord 

en dit kondig heil aan met gevolglike allesoortreffende blydskap, want dit wat hierdeur toegesê 

word, is nie verwag of verdien nie. 

Makarios is nie om weggeruk te word uit jou aardse bestaan en na 'n bo-wêreldse plek gevoer te 

word nie. Makarios is om in hierdie wêreld, met sy pyn van broosheid, verlies, hardvogtigheid, 

onreg, harteloosheid, geweld en vervolging die seën en teenwoordigheid van God te beleef. 

Hierdie seën van God word juis belowe te midde van swaarkry. Jesus beklemtoon in die laatse 

saligspreking die feit dat sy volgelinge beledig, vervolg en valslik as sleg beskryf sal word.  Dit is juis 

een van die saligsprekende: Geseënd is julle as mense julle beledig, vervolg en valslik sleg sê ...  

Ek wil stilstaan by die vorm van die saligsprekinge. Al agt die eerste saligsprekinge het dieselfde 

vorm.  Dit begin met die woord makarios (geseënd),  dan word aksie beskryf en dit word gevolg met 

’n gevolg sin wat met want begin. Die eerste en agtste saligspreking se gevolgsin is dieselfde:  aan 

hulle behoort die koninkryk. Met hierdie sin word ’n raamwerk gevorm om die saligsprekende. 

Die negende saligspreking verskil. Dit val buite die raamwerk en bestaan nie uit die aksie en 

gevolgsin nie. Dit bevat net ’n aksie en wel die vervolging en belediging. Dit word gevolg met die 

opdrag om blymoedig te bly deur vervolging en swaarkry. 

Met hierdie vorm word die negende saligspreking beklemtoon en uitgelig. Dit is selfs moontlik dat al 

die ander saligsprekinge juis verband hou met die vervolgong en swaarkry. Met ander woorde dat 

daar juis in vervolging afhanklik van God gebly moet word, getreur kan word, nederig gebly moet 
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word, gestreef moet word na geregtigheid, barmhartig gebly moet word, rein gebly moet word, 

vrede gemaak moet word. 

God se seën en geluk is ’n seën en geluk wat nie van omstandighede afhang nie. Dit is geluk en seën 

ten spyte van omstandighede. Dit is ’n seën van God se teenwoordigheid te midde van swaarkry. 

Selfs as die radikale dissipelskap maak dat ander mense dink jou lewe ia anders en onaanvaarbaar en 

jou daarom vervolg, beledig en valslik veroordeel, kan jy steeds seën ervaar. Om Jesus te volg maak 

dat jou lewenstyl anders is as die van mense sonder Christus. Dissipelskap, Christenskap keer die 

wêreld sonder God se lewenswyse op sy kop.  

Slot 

Jesus se bekende saligsprekinge keer vanoggend die riglyne en gebruike vir seën en geluk waaraan 

ons gewoond op sy kop. Ons kry ’n nuwe stel riglyne en gebruike. En die goeie nuus is dat dit vir ons 

wat volgelinge van Jesus is sin maak – want ons is radikaal anders as die gewone. Die goeie nuus is 

verder dat die nuwe en vreemde mettertyd al meer die normale vir ons word. Selfs al dink ander nie 

so nie en selfs al word ons beledig, vervolg of valslik as sleg beskryf. 

Hierdie nuwe riglyne en gebruike is die gevolg van ons geloof en vertroue in God as Koning en ons 

lewe in sy koninkryk. Dit is die gevolg van ons lewe wat ingestel is op God en sy agenda en nie meer 

ons eie agenda nie. En dit bring vir ons geluk en seën. Dit bring vir ons Goddelike geluk. Dit laat ons 

in God se teenwoordigheid leef. 


