
Matteus 23:1-12 

Agtergrond 

Die Matteus-evangelie bestaan uit vyf groot toesprake of preke van Jesus:   

 Bergpreek  Matteus 5-7 

 Uitsendingspreek Matteus 10 

 Gelykenispreek  Matteus 13 

 Kerkpreek  Matteus 18 

 Profetiese rede  Matteus 23-25 

Ons lees vanoggend die eerste gedeelte van die laaste toespraak. Hierdie gedeelte kom in sy geheel 

net in Matteus voor en nie in die ander evangelies nie. 

 

Inleiding 

 

Die Nobelprys vir vrede van 1952 is aan Albert Schweitzer toegeken. 

Die vreemdheid van die toekenning is dat hy eers ’n jaar later, in 1953 

die prys ontvang het. Hy was ’n groot man met ’n welige bos hare en 

weglê snor. Toe hy in 1953 in Chigaco van die trein afgeklim het om die 

prys te kom ontvang, was die stadsamptenare op die stasie om om te ontvang. Natuurlik ook baie 

joernalsite met kamera’s. Hy het hulle beleef bedank en gevra of hulle hom vir oomblik sal verskoon. 

Hy het deur die skare geloop tot waar ’n ouerige swart dame voort gesukkel het met twee groot 

tasse. Hy het die tasse opgetel en haar vergesel na die bus, opgehelp en haar ’n voorspoedige reis 

toegewens. Daarna het hy teruggedraai na die skare en verskoning gemaak dat hy hulle laat wag het. 

Oor die gebeur is daar geskryf dat een van die amptenare wat hom moes verwelkom opgemerk het: 

“Dit is die eerste keer dat ek ’n wandelende preek gesien het!”  

 

’n Tweede storie: 

 

Albert Einstein het die grootste deel van sy lewe klas gegee aan 

Princeton. Hy het sy bekende relatiwiteitsteorie daar ontwikkel. 

Na Einstein sou wetenskap nooit weer op dieselfde manier 

beoefen word nie. Sy geniale werk het dit verander. Die 

vreemde is dat ’n mens geen museum, monument of 

gedenkteken in Princeton raakloop wat ter ere van hierdie 

besondere geleerde opgerig is nie.  Blykbaar was Einstein gekant 

teen enige vorm van verering. Hy wou nooit die kollig op homself hê nie. Die afwesigheid van 

monumente vir Einstein in Princeton vertel ’n kragtige verhaal. 

 

Twee stories van nederigheid.Mense wat rede gehad het om hoogmoedig te wees, maar nederig 

gebly het. Twee mense wat reggekry het om te leef soos wat Christus geleer het. 

 

1. Skrifgeleerdes en Fariseërs en nederigheid 
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Daar was egter ’n groep wat dit nie reggekry het om nederig te bly  nie. Dit was die Skrifgeleerdes en 

Fariseërs in Jesus se tyd.  

Jesus is besig om sy dissipels en die menigte wat Hom volg, toe te spreek. Hy leer hierdie menigte 

dat die Fariseërs en Skrifgeleerdes die gesag het om ander te onderrig. Hulle kan en mag die wet van 

Moses onderrig en selfs interpreteer. En omdat hulle die gesag het om dit te leer, verkondig Jesus 

verder dat die menigte dit wat die Fariseërs en Skrifgeleerdes verkondig moet gehoorsaam.  

 

Maar dan waarsku Jesus hulle ook teen hierdie selfde Fariseërs en Skrifgeleerdes. Hy waarsku dat 

hulle nie hulle voorbeeld moet navolg nie. Jesus het tydens sy bediening baie kritiek teenoor die 

Fariseërs en Skrifgeleerdes gehad. Die kritiek het die volgende behels. 

 Hulle doen self nie wat hulle leer nie - skynheilig 

 Hulle laai swaar laste op ander, maar nie op hulle self nie - wetties 

 Hulle soek en hou van erkenning - trots 

 Status, respek en titels is vir hulle belangrik - arrogant 

 Hulle sluit mense uit die koninkryk uit - veroordelend 

 Hulle skep wette om hulleself te bevoordeel - gulsig 

 Hulle laat na om reg en geregtigheid te beklemtoon - partydig 

 Hulle maak die profete stil - onderdrukkend 

 

Van nederigheid was daar nie veel sprake by hierdie Skrifgeleerdes en Fariseërs nie. Hulle was in 

hulle eie oë baie belangrik. Hulle wou raakgesien word.  Hulle wou vereer word. Hulle wou hoog 

geag word met allerlei eretitels aangespreek word. Hulle was hoogmoedig. 

 

2. Jesus se volgelinge en nederigheid 

 

Jesus waarsku sy dissipels teen sulke hoogmoedigheid. Hulle moet nie die voorbeeld wat die 

Fariseërs en Skrifgeleerdes stel navolg nie. Hulle moet nedrerig wees. 

 

Jesus beskryf hierdie nederigheid. Iemand wat nederig is, is bereid om ander te dien. ’n Nederige 

mens stel hom of haarself ondergeskik aan ander mense. ’n Nederige mens stel ander se belange bo 

sy of haar eie. Jesus sê selfs dat iemand wat die grootste is, moet bereid wees om ander te dien. 

Selfs al het iemand al sukses bereik, bo uit gekom, is dit nog steeds nie rede om hoogmoedig te wees 

nie. Selfs so iemand moet nederig bly. 

 

Jesus sluit ’n waarskuwing in sy leringe oor nederigheid in. 

Hy waarsku dat die wat hoogmoedig is, sal verneder word.  

Hy gee ook ’n belofte.  

Die wat nederig is, sal verhoog word. 

 

Ons moet die boodskap vanoggend hoor. Jesus vra van ons nederigheid. Maak nie saak wie ons is, 

wat ons bereik het, wat ons besit, wat se hoë pos ons besit nie – ons moet nederig wees. Ons moet 

ander dien.  In Filipense 2 vers 3 leer ons: "Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in 

nederigheid moet die een die ander hoër as homself ag.” Daarin is Albert Schweitzer en Albert 

Einstein vir ons goeie voorbeelde. 

 



Nederigheid spruit uit ’n mens se verstaan van wie en wat jy is.  

 Dink maar aan ons verhouding met God: Iemand wat besef dat hy of sy totaal afhanklik is 

van God verstaan die rede vir nederigheid. In vergelyking met God is ons niks. Ons is nietige, 

sondige mense wat vir alles wat ons is en alles wat ons het van God afhanklik is. Alles wat 

ons is en het is God se genade.  Martin Luther leer: “God het die wêreld uit niks uit geskep  , 

en solank ons niks is nie, kan Hy ons herskep tot iets nuuts.” Hoe kan ’n mens anders as 

nederig wees as jy dit verstaan? 

 Dink maar aan ons verhouding met ander: Niemand is beter as iemand anders nie. Voor God 

is almal gelyk. En as ons dalk menslike eienskappe het wat menslik gesproke ons beter maak, 

is dit nie deur ons eie toedoen nie.  Dit is God wat ons daartoe instaat stel. Ons vermoëns, 

talente, besittings, werk maak ons nie beter as ander nie. Hoe kan ons anders as nederig 

wees as ons dit verstaan? 

 

Alex Haley, die outeur van Roots het glo in sy kantoor ’n prent van ’n 

skilpad wat op ’n stutpaal in ’n draadheining sit. Hy sê die prent 

herinner hom daagliks aan iets wat hy lank gelede geleer het: As jy ’n 

skilpad op ’n paal sien, weet jy dat hy van êrens af hulp gekry het om 

daar te kom. Hy sê: “Sodra ek begin dink dat ek iets fantasties gedoen 

het, kyk en na die prent en onthou ek hoe daardie skildpad – ek – tot 

bo-op die paal gekom het.” Ons elkeen is maar ’n skilpad wat God 

êrens op ’n paal gesit het. 

 

Nederigheid beteken juis dat ons diensbaar aan God raak. Augustinus het gesê: “As iemand aan my 

vra wat die eerste kenmerk van opregte geloof is, sal ek sê die eerste, tweede en derde ding is 

nederigheid.” ’n Nederige mens is iemand Wat deur God gebruik kan word. So iemand verstaan sy of 

haar afhanklikheid voor God en sy of haar diensbaarheid aan ander. Moeder Teresa sê: “As jy 

beskeie en nederig is, kan niks jou raak nie: nog lof nog veragting, want jy weet presies wat jy is: net 

’n instrument wat God wil gebruik.” 

 

Daar is ’n mooi storie oor Hudson Taylor, die beroemde stigter van die China Inland Mission. Hy is 

genooi om ’n reeks dienste te hou by die Presbiteriaanse kerk in Melbourne, Australië. Die 

moderator van die kerk het self vir Hudson Taylor bekend gestel.  Daar was geen tekort aan vleiende 

woorde oor alles wat die genooide prediker alles in sy lewe bereik het nie.  

 

Toe Taylor uiteindelik op die preekstoel verskyn, het hy sigbaar verleë 

gesê: “Geagte vriende, ek is werklikheid net ’n klein dienskneg van die 

grote Meester. Maar die onverdiende lofrede oor my werk herinner my 

aan iets wat die beroemde Godsman AW Tozer op ’n stadium gebid het 

toe hy ook in ’n gemeente verwelkom is: “Liewe God, verghewe die 

spreker vir wat hy alles van my gesê het – en vergewe my omdat ek dit 

so geniet het.” 
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3. Jesus en nederigheid 

  

Ek het begin met die verhale van Albert Schweitzer en Albert Einstein. Twee voorbeelde van 

nederigheid. Twee voorbeelde wat ons kan aanspoor om na te jaag. Ek wil afsluit met die beste 

verhaal van nederigheid. Een voorbeeld wat ons onteenseglik moet najaag. 

 

Dit is die verhaal van Jesus, die Seun van God en self ook God wat sy dissipels se voete gewas het. 

Hy, die Meester, het slawewerk gedoen. Hy was bereid om ander te dien. Hy wat die grootste was, 

het ander gedien.   

 

Dit is die verhaal van Jesus, die Seun van God en self ook God wat gesterf vir sy volgelinge. Hy wat 

die grootste was, het vir die kleinstes gesterf. Hy was dié Leermeester. Hy was dié Leier. Hy was dié 

Seun van dié Vader. Hy het die gesag om te leer. Sy voorbeeld – anders as dié van die Skrifgeleerdes 

en Fariseërs – kan ons navolg. 

 

 

  

 


