
Matteus 5:43-48 

Inleiding 

Ek wil as inleiding twee strories vertel. Die eerste kom van Nicolaas Zinzendorf af: 

Gedurende die vervolging van die Armene deur die Turke is ’n Armeense dogtertjie en haar 

broer deur ’n bloeddorstige Turkse soldaat agtervolg. Hy het hulle in ’n dooploopstraat 

vasgekeer en die boetie is voor die dogtertjie vermoor. Sy het daarin geslaag om weg te kom 

deur oor ’n muur te spring en in ’n woud in te hardloop. Sy het later ’n verpleegster geword. 

By geleentheid is ’n erg gewonde soldaat na die 

hospitaal gebring waar sy gewerk het. Sy het hom erken 

as die soldaat wat haar broer vermoor het en haar ook 

probeer doodmaak het. Sy toestand was so ernstig dat 

die geringste verwaarlosing of agterlosigheid aan die 

kant van die verpleegtser sy lewe sou kos, maar sy het 

aan hom die beste sorg gegee. Eendag, op sy pad na 

herstel het hy uitgevind dat sy die dogtertjie was wie se 

broer hy vermoor het. Hy het toe gevra: “Waarom het 

jy dit aan my gedoen terwyl ek jou broer vermoor het?” 

Haar antwoord was: “Want ek het ’n godsdiens wat leer 

dat ek my vyande moet lief hê.” 

Die ander storie is die van Corrie ten Boom: 

Sy vertel dat sy as bejaarde dame een aand na ’n erediens in Munchen van aangesig tot 

aangesig gekom het met ’n Duitse soldaat. Sy het hom dadelik erken as een van die 

wreedste wagte in die konsentrasie kamp waar sy en haar suster in die Tweede 

Wêreldoorlog aangehou is. Haar suster is daar oorlede. Sy sê dat sy nog glashelder kon 

onthou hoe hy haar en haar suster verneder en bespot het. Maar 

nou het hy skielik voor haar gestaan met ’n uitgestrekte hand en 

haar gevra om hom te vergewe. Sy wou haar hand uitsteek om 

syne te neem, maar sy kon nie. Haar hand het gevries laangs haar 

sy bly hang. Sy vertel verder dat sy yskoud geword het en gebid 

het: “Heer Jesus, ek kan hom nie vergewe nie. Gee my u 

vergifnis.” Dadelik kon sy haar hand uitsteek en hom vergewe. Sy 

vertel verder: “Ek het nog nooit God se liefde so intens ervaar 

soos in daardie oomblik nie.” 

Hierdie is twee verhale van mense wat dit wat Jesus geleer het, in die praktyk kon uitleef. Hoe 

moeilik ookal, kon hulle hulle vyand lief hê. Dit is wat God van ons vra: Liefde vir ons vyand. 

1. ’n Radikale opdrag 

In die bergpreek is Jesus besig om sy dissipels en volgelinge te leer hoe om te leef. Hulle moet in 

gehoorsaamheid aan die wet – wat hulle baie goed geken het – leef. Maar gehoorsaamheid aan die 



wet behels veel meer as maar net ’n slaafse najaag van wat letterlik in die wet staan. Dit behels ’n 

najaag van liefde, wat die bedoeling van die wet is. 

Jesus leer dat hulle in sy koninkryk as koninkrykskinders of burgers moet leef. Hy as,  Seun van God 

en self ook God, het juis gekom om God se koninkryk op aarde te bring. Hulle moet leef in daardie 

koninkryk deur God en Jesus as Koning te eer en dien. Hulle kan dit doen deur gehoorsaam aan die 

wet van liefde te leef.  

Jesus leer dat sy dissipelskap radikaal anders is. Juis omdat hulle ingestel moet wees op liefde, moet 

hulle radikaal anders leef as dit wat die aanvaarbare norm was. Liefde vir jou vyand is ’n baie goeie 

voorbeeld van hierdie radikale anderse lewe.     

Jesus beklemtoon self die radikale andersheid van jou vyand lief te hê. Hy sê dit was nie die gebruik 

nie. Daar is wel geleer dat jy jou naaste moet lief hê, maar jou vyand moet haat.  In kontras hiermee 

kom Jesus met die radikaal ander liefdeswet: Jy moet ook jou vyand lief hê. 

Hierdie nuwe liefdeswet is steeds vandag radikaal anders. In die hedendaagse wêreld is dit steeds 

radikaal anders. Min mense, selfs gelowiges, het hulle vyande lief.  Miskien is dit omdat die reël 

heeltemal indruis teen ons natuur. Dit is menslik, dit is ons natuur om ons vyande te haat. Dit is 

menslik om selfs net iemand wat ons op een of ander manier skade aandoen te haat. Ons is veel 

meer gewoond om liefde met liefde te beantwoord. Ons het die lief wat ons lief het en ons goed 

behandel. 

Nêrens in die wêreld word van mense verwag om hulle vyande lief te hê nie. Die gebruik is 

eenvoudig: haat jou vyand. Dit is normaal.  

2. God as basis vir die radikale opdrag 

Vir mense is liefde vir jou vyand moeilik. Dit is teen ons natuur. Dit is al moeilik genoeg om jou 

naaste lief te hê.  Maar Jesus het juis ons natuur kom verander. Hy het ons ’n nuwe natuur gegee. Hy 

het ons weer aan God vasgemaak.  Hy het ons koninkrykskinders kom maak. 

En omdat God liefde is, kan ons ook liefde wees. Omdat Jesus sy vyande lief gehad het, kan ons dit 

ook doen. 

In Matteus lees ons van hierdie liefde van God vir alle mense. Jesus sê dat God die son laat skyn oor 

almal – goeies en slegtes. God gee reën vir almal – goeies en slegtes. God het almal lief. Liefde is sy 

wese. Later in die evangelie kry ons die boodskap van God en Jesus se liefde nog duideliker. Ons leer 

Jesus ken as die een wat Hom ontferm oor tollenaars en prostitute. Hy maak siekes en 

duiwelbesetenes gesond. Hy reik uit na mense wat deur die gemeenskap verstoot is. Selfs as Hy 

gekruisig word, bid Hy vir hulle wat Hom kruisig: Vader, vergeef hulle, want hylle weet nie wat hulle 

doen nie.  

God en Jesus is liefde. En in God en Jesus se liefde lê die onmoontlike moontlikheid van liefde vir ons 

vyand opgesluit. Op ons eie, uit ons natuur kan ons dit nie doen nie. Dit druis in teen wat ons is en 

kan doen. Maar as Jesus ons deel van sy koninkryk maak, dan word dit moontlik. As ons iets van God 

en Jesus se liefde ervaar en beleef, word dit ons nuwe natuur.  



Dan word die opdrag om volmaak te wees wat Jesus gee, ’n moontlikheid, ’n werklikheid. Ons moet 

dit nie verstaan asof ons dan skielik volmaak is en nooit meer foute sal maak nie. Veeleerder moet 

dit ons ingesteldheid wees. Ons wil volmaak wees. Ons wil volmaak Jesus se liefdeswet najaag. Ons 

wil wees soos wat Jesus is. 

Ons kan net radikaal anders leef, ons kan net as kinders van God in sy koninkryk leef, ons kan net 

volmaaktheid najaag as ons gegryp is deur Jesus en God se liefde. 

3. ’n Radikale opdrag vir elke dag 

Selfs al het ons die opdrag gehoor, gaan dit nogal maklik verby ons. Ons het mos darem nie eintlik 

vyande nie. Dalk so hier en daar iemand wat verkeerd opvryf en oor wie ons nie mal is nie.  

In lyn met Jesus se verklaring van die wette oor doodslaan en egbreek en die waarheid waarna ons 

laasweek gekyk het, dink ek dat ons ook hierdie opdrag om ons vyand lief te hê, in sy breedtse sin 

moet verstaan. Ons moet almal lief hê. 

Mense is geneig om ander wat van ons verskil, nie lief te hê nie. Dit gaan hier oor die ons en hulle. 

Die ons het ons maklik lief, maar met die hulle sukkel ons dikwels. Henri Nouwen skryf:  

Solank as wat daar 'n afstand tussen ons is en ons nie in mekaar se oë kan kyk nie, ontstaan 

alle vorme van valse idees en beelde. Ons gee hulle name, maak grappe oor hulle, bedek 

hulle met ons vooroordele en vermy direkte kontak. Ons dink aan hulle as vyande. Ons 

vergeet dat hulle liefhet soos ons liefhet, dat hulle vir hulle kinders omgee soos ons vir ons 

s'n omgee, siek word en sterf – net soos ons. Ons vergeet dat hulle ons broers en susters is 

en behandel hulle as voorwerpe wat sommer net vernietig kan word. 

Liefde vir die vyand breek deur alle menslike grense. Grense wat ons dikwels opstel: kultuurgrense, 

taalgrense, godsdiensgrense, generasiegrense, rasse- en volksgrense, grense van seksuele 

voorkeure, sosiale en maatskaplike grense. Hierdie wet van liefde vir ons vyand vra dat ons verby die 

grense sal kyk. 

Augustinus skryf dat baie mense geleer het om die ander wang te draai, maar min het verstaan dat 

hulle dié moet liefhê wat hulle geslaan het.   

Jesus maak liefde vir ons vyande prakties as Hy leer dat ons vir hulle moet bid. Dit is doodeenvoudig 

so dat dit moeilkier raak om nie vir iemand lief te wees as jy vir hom of haar bid nie. Bonhoeffer 

beskryf die gebed vir joui vyand: “Dit moet ’n gebed van egte liefde wees vir hulle wiese oë na ons 

gluur met vlamme van haat daarin. Ons sal bid vir hierdie mense wat nie die vrede beleef wat ons 

beleef nie. Om te bid vir ons vyande, is om langs hulle te gaan staan en vir hulle by God te pleit. 

Die teenoorgestelde van liefde is haat. En laat ’n merk op ons. As ’n mens haat, raak dit jou negatief. 

Dit doen jou skade aan. Tonya Baker beskryf dit soos volg: “Haat is die suur wat die houer opvreet 

waarin dit gehou word.” Martin Luther King het gesê: “Ek het genoeg rede om te haat. Maar ek het 

my voorgeneem om eerder op liefde te konsentreer. Haat is ’n swaar las om te dra.”   

Volgens Katherine Anne Porter moet  “liefde aangeleer word, weer en weer geleer word. Daar is nie 

einde aan die proses nie. Haat, daarteenoor, het geen oefening nodig nie. Dit lê altyd slaggereed en 

wag om uitgelok te word.”  



Slot 

Die opdrag om ons vyand lief te 

hê klink onmoontlik. Tog is dit 

moontlik. Daarvan is die 

Armeense dogtertjie en Corrie 

Ten Boom voorbeelde. Alhowel 

dit radikaal anders is, is dit moontlik. Jesus het dit vir ons kom 

moontlik maak. Jesus het dit vir ons kom demonstreer. Kom ons 

leef liefde vir almal, ons naaste, die vreemdelinge, ons vyande.  


