
Matteus 5:13-26 

Agtergrond 

In Matteus kom vyf preke van Jesus voor: 

 Bergpreek  Matteus 5-7 

 Uitsendingspreek Matteus 10 

 Gelykenispreek  Matteus 13 

 Kerkpreek  Matteus 18 

 Profetiese rede  Matteus 23-25 

 

Ons lees vanoggend nog ’n gedeelte uit die Bergpreek. 

 

Inleiding 

 

Die storie word vertel van die dogtertjie wat Sondag by haar oupa en ouma op die plaas gaan kuier 

het. Die hele dag het hulle aan haar voorgeskryf wat sy op Sondag mag doen en wat nie. Na ete het 

oupa en ouma gaan slaap en het hulle weer ’n klomp voorskrifte vir haar gehad. Sy het gevra of sy 

maar buite op die werf kan speel. Later het sy tot by die hek gestap waar die ou muil met sy lang, 

hartseer gesig gestaan het. Toe sy by hom kom, het sy aan hom gevra: “Siestog, is jy ook 

godsdienstig?” 

 
 

Dit is ongelukkig baie keer hoe Christene gesien word. En dit is dikwels die gevolg van hoe ons met 

die woord van God omgaan. Wetties, legalisties. En dit is beslis nie wat God met die wet bedoel het 

nie. Dit is juis wat Jesus vir ons leer die paar verse van die bergpreek. In kort: Leef die woord en 

maak ’n verskil. 

 

1. Die woord 

 

Die bergpreek gaan oor die woord van God en die mense se verstaan daarvan. Ek sou die woord 

verder kon omskryf as die wet en profete. Dit is hoe Jesus daarna verwys in vers 17. 
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Die probleem was dat die Fariseërs en Skrifgeleerdes hierdie wet en profete tot op die letter 

nagevors het en die mense geleer het om dit so te gehoorsaam. Hulleself het ’n stiptelike nakom van 

die wet nagejaag. Hulle het juis ook geroem op die feit dat hulle dit kon regkry en daarmee gespog.  

 

Dit klink dalk vreemd as ek sê dit was ’n probleem. Mens sou kon vra: Maar is dit nie juis die doel van 

die wet en die manier waarop mense op die wet moet reageer nie? Die probleem was dat die letter 

van die wet die klem ontvang maar die gees van die wet is vertrap. Ons weet tog dat Jesus later die 

wet sou saamvat met die begrip liefde – liefde vir God en liefde vir mense. Dit was die gees van die 

wet en dit is juis wat verlore gegaan het. 

 

Dit het lang-gesig-muil mense tot gevolg gehad. 

 

In die bergpreek kom Jesus om ’n regstelling te maak op so ’n verstaan van die wet en profete. Hy 

kom die volle betekenis van die wet en profete uitwys. Hy beklemtoon juis dat Hy nie gekom het om 

die wet ongeldig  te maak nie. Hy het nie die wet kom wegvat nie. Hy het die gees van die wet weer 

kom uitwys. 

 

Jesus beklemtoon die belangrikheid van die wet. Niemand mag iets wegneem van die wet nie – nie 

eens een letter of letterstrepie nie. Geen mens mag enige van die wette – selfs nie die geringste 

daarvan – ongedlig maak nie. Iemand wat dit wel doen sal die minste geag word in God se koninkryk, 

terwyl die wat die wet gehoorsaam, en ander so leer, hoog geag sal word.  

 

Jesus beklemtoon die belangrikheid van die wet nog verder. Hy leer dat mense die wet nog beter as 

die wetsgeleerdes en Fariseërs moet nakom as jy in die koninkryk van God wil ingaan. Dit moes ’n 

skok gewees het vir sy dissipels en volgelinge. Die Skrifgeleerdes en Fariseërs was dan juis bekend vir 

hulle getroue wetsonderhouding. En nou hoor hulle hulle moet die wet nog beter as die 

Skrifgeleerdes en Fariseërs onderhou. Dit moes hulle moed in hulle skoene laat saak het. Wie sou 

dan die koninkryk van God kan kry? 

 

In die volgende verse – waarby ons volgende Sondag sal stilstaan – word Jesus se bedoeling van 

hierdie woord verder uitgelê. Daaruit leer ons die belang van die gees van die wet teenoor die letter 

van die wet ken. 

 

2. Leef die woord en maak ’n verskil  

 

Die vorige twee Sondae het ons telkens besef dat dissipelskap van Jesus ’n radkale dissipelskap is. Dit 

is totaal anders as waaraan die destydse wêreld gewoond was. Dit is ’n totale op-die-kop-keer van 

die bekende en aanvaarde lewenswyse. Dit geld ook vir Jesus se volgelinge as dit by die nakoming 

van die wet kom. Radikaal anders as die Fariseërs en Skrifgeleerdes. 

 

Volgelinge van Jesus word opgeroep om die wet en profete te leef en ’n verskil te maak. Hulle – ons 

– moet die gees van die wet leef. Dit is liefde. Hulle - ons - moet die sout van die aarde en die lig van 

die wêreld wees. 

 



Wat opvallend is van hierdie opdrag, is dat dit volg net nadat Jesus hulle ingelig het dat die wêreld 

sonder God volgelinge van Jesus sal vervolg. Die gesindheid van die wêreld teenoor die volgelinge 

gaan diѐ van vervolging wees. Daarteenoor moet die gesindheid van die volgelinge teenoor die 

wêreld wees om hulle te beïnvloed. Met ander woorde, al word die volgelinge van Jesus vervolg, 

moet hulle steeds ingestel wees om te beïnvloed.  

 

Dit is ’n radikale dissipelskap. Heeltemal anders as wat ’n mens sou verwag.  

 

Hierdie beïnvloeding word beskryf met twee beelde sout van die aarde en lig van die wêreld. 

 

 Sout van die aarde 

  
 

Jesus leer sy volgelinge dat hulle die sout vir die aarde moet wees. Sout het verskillende funksies 

gehad in die Bybelse tyd en het dit sekerlik nog vandag: 

i. Sout gee smaak aan kos. Deur sout by kos te gooi word die kos se smaak verander. Die 

natuurlike smaak word meer na vore gebring. Volgelinge van Jesus moet letter lik die wêreld 

beïnvloed sodat die wêreld beter smaak.  

ii. Sout verhoed dat kos sleg word. Biltong is sekerlik die beste voorbeeld daarvan. Die sout 

bewaar die vleis. Net so moet volgelinge van Jesus die agteruitgang van die wêreld teëwerk 

en verhoed. 

iii. Sout genees. Dit word gebruik op wonde om die wonde skoon te hou en te genees. Ek 

lees dat pasgebore babatjies in die Bybelse tyd met sout ingevryf is net na geboorte. Dit 

moes hulle beskerm teen siektes. So moet volgelinge van Jesus ’n genesende invloed 

uitoefen op die wêreld rondom hulle.  

’n Kenmerk is dat sout opsigself opoffer. Sout werk net, as dit uit die soutpot gegooi word. Sout 

bestaan nie ter wille van sout self nie, maar ter wille van die wêreld. Sout gee sy eie geborgde 

bestaan in die soutpot prys om die wêreld te dien. Dit moet juis die kenmerk van Jesus se volgelinge 

wees. Ons moet bereid wees om onsself te gee. 

In die destydse Israel was daar sout van verskillende gehalte. Sommige sout was so swak dit weggooi 

is om vertrap te word. Jesus herinner juis sy volgelinge dat sout wat verslaan het, nutteloos geword 

het. Dit word weggegooi. Daarmee wil Hy sy volgelinge herinner aan wat hulle waarde is en waarsku 

om nie hulle invloed te verloor nie. 

 

 

 



 Lig vir die wêreld 

 
 

Jesus vra sy volgelinge om die lig vir die wêreld te wees. Hulle moet in ’n wêreld wat donker is van 

die sonde, die lig laat skyn. Die lig is natuurlik niks anders as God se lig nie. Eintlik is volgelinge van 

Jesus net weerkaatsers van God se liefde. 

 

As iemand God se lig in sy  of haar lewe ervaar het, kan hy of sy nie anders as om God se lig te 

weerkaats nie. Vir ’n gelowige om God se lig te doof is net so onmoontlik om as om ’n stad op ’n 

berg te wil wegsteek of ’n emmer oor die lig te wil plaas. 

 

Die vraag is sekerlik: Hoe laat ’n mens jou lig skyn en hoe is jy sout van die aarde? Jesus antwoord 

daardie vraag: Deur jou goeie werke. Deur God se wet te gehoorsaam. Deur liefde te leef. As ons dit 

reg kry, dan leef ons die woord en beïnvloed ons ander mense. Dan maak ons ’n verskil. 

 

Ons kry ook die rede waarom ons ander mense moet beïnvloed en ’n verskil moet maak: God moet 

verheerlik word. Deur ons goeie en gehoorsame lewe maar ook deur die van diѐ van die ander 

mense se lewens wat deur ons beïnvloed is.   

 

As ons so na die wet kyk en so met die wet omgaan, dan kom ons weg van ’n wettiese verstaan van 

die wet en kom ons by die volle betekenis van die wet waarvan jesus praat uit. Dan is dit nie meer ’n 

kwessie van wettiese gehoorsaamheid nie maar ’n spontane leefwyse in diens van God. Dan is ons 

nie soos die Farriseërs en Skriufgeleerdes slawe van die wet nie. Nee, ons is diensknegte van God. 

 

Slot 

 

As ons lyk soos muile met lang gesigte omdat die wet ons vermoei en al die pret uit die lewe haal, 

verstaan ons Christenskap heeltemal verkeerd. Christenskap, dissipelskap is ons kans om uit 

dankbaarheid vir ons verlossing die wêreld om ons te beïnvloed sodat God verheerlik kan word. Dit 

is om die wet van God te gehoorsaam en so die sout van die aarde en die lig vir die wêreld te wees.  

Christenskap, dissipelskap is om die woord te leef en ’n verskil te maak.     


