
Matteus 3:1-12 
 
Vooraf 
 
Vanoggend is die tweede Sondag van Advent end dit staan bekend as die Sondag van vrede. 
 
Agtergrond 
 
Matteus is geskryf tussen 80 en 85 n.C. aan ’n Joodse Christelike gemeente, vermoedelik in Antiochië 
in Sirië. 
 
Die eerste twee hoofstukke gaan oor Jesus se geboorte. Hoofstuk drie begin met die woorde “In 
daardie tyd” maar speel omtrent dertig jaar later af. Johannes die Doper begin optree en hy doop 
Jesus. As Matteus die optrede van Johannes vertel is die boodskap van bekeer julle baie belangrik. By 
die ander evangelies is die doop van Johannes die Doper weer belangrik. 
 
Inleiding 
 
Die evangelis Dwight L Moody het by geleentheid die fabel van die pragtige swaan en die kraanvoël 
vertel. Die legende lui dat die swaan en die kraanvoël mekaar op die wal van ’n dam raak geloop het.  
Die kraanvoël was besig om na slakke te soek toe hy die swaan raaksien.  
 
Hy het na die swaan gekyk en gevra: “Waar kom jy vandaan?”  
 
Die swaan het geantwoord: “Ek kom van die hemel af.”  
 
Daarna wou die kraanvoël weet: “En waar is die hemel?” 
 
Die swaan het tegelyk verbaas en geïrriteerd reageer: “Hemel! Het jy nog nooit van die hemel 
gehoor nie?” Die pragtige swaan het voortgegaan om die prag van die hemel te beskryf: Strate van 
goud, mure en poorte van edelgesteentes, ’n rivier van lewe so helder soos kristal met bome op die 
wal met blare wat genesing bring vir mense. Die swaan het die heerlikheid van die inwoners van die 
hemel beskryf. Al hierdie beskrywings het die kraanvoël nie eintlik geroer nie.  
 
Na die beskrywing wou die kraanvoël weet: “Is daar slakke in die hemel?” 
 
“Slakke!” het die swaan herhaal. “Nee! Natuurlik is daar nie slakke nie.” 
 
“Dan” het die kraanvoël geantwoord terwyl hy verder soek na slakke op die rand van die dam, “wil 
ek nie hemel toe gaan nie. Jy kan jou hemel maar hou. Ek soek slakke!”  
 
Dwight L Moody het gesê dat hierdie fabel ’n diep waarheid uitlig. Hy sê baie mense wat deur God 
die genade van die hemel aangebied word, wys dit van die hand en hou eerder aan soek na slakke. 
Hy praat spesifiek van die slakke as sonde. 
 
Ons kry ook vanoggend weer kans om na te dink oor ons keuse tussen die hemel en die slakke. Juis 
in Kerstyd as ons fokus op Jesus wat mens geword het moet ons Johannes die Doper se oproep hoor: 
Bekeer julle! 
 
 
 



1. Ds. Johannes die Doper 
 
Johannes die Doper se optrede word tegelykertyd aan die profete van die Ou Testament en aan 
Jesus verbind.  
 
Vierhonderd jaar het verloop van die laaste profeet  in die Ou Testament tot waar ons vir Johannes 
die Doper kry. Die Bybel vertel vir ons niks van profete in daardie vierhonderd jaar nie. Dalk was daar 
profete – dalk onbelangrike profete. Dalk was daar valse profete. So as Johannes die Doper begin 
preek is dit ’n blye en opgewonde dag vir die inwoners van Jerusalem en Judea. God het weer ’n 
profeet gestuur. God laat weer sy stem hoor. Daarom stroom hulle na hom toe. 
 
Johannes word as profeet voorgestel. Baie van wat van hom gesê word, herinner aan Elia van ouds. 
Hy woon in die woestyn. Hy dra klere van kameelhaar. Hy eet sprinkane en veldheuning.  Hy word 
selfs beskryf met ’n aanhaling uit Jesaja 40:3: Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here 
gereed, maak die paaie vir Hom reguit. 
 
So aan die eenkant is Johannes die Doper ’n teruggryp na die profete van die Ou Testament. Hy tree 
met die gesag van ’n Ou Testamentiese profeet op. Nie net tree Johannes die Doper met gesag op 
nie. Hy tree ook op met ’n dringendheid. Sy boodskap vra daarom ook ’n dringende reaksie. 
 
Maar Johannes die Doper lui egter ook die nuwe bedeling in. Hy kyk vooruit na Jesus. Hy is die éen 
wat die pad vir Jesus kom voorberei. Sy verstaan van sy eie roeping is Jesus. Dit is wat hy verkondig 
en doen. 
 
Ons sien dit juis ook uit sy woorde dat Jesus sy meerdere is. Hy is nie eens werd om Jesus se skoene 
uit te trek nie. Skoene uittrek was slawe werk. Die slaaf met die laagste status moes dit doen. 
Johannes sê dat hy nie eens werd is om Jesus se slaaf te wees nie. Hy is niks. Jesus is alles. Ds. 
Johannes die Doper is heeltemal ondergeskik aan Jesus en wil net Jesus verkondig. Hyself wil op die 
agtergrond wees. 
 
Daarom dat hy verkondig: Bekeer julle. Dit is die preek van ds. Johannes die Doper. Hy gee ook die 
rede vir hierdie preek: Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Interessant dat die ander 
evangelies altyd praat van die koninkryk van God, terwyl Matteus praat van die koninkryk van die 
hemel. Daar is ’n rede voor. Matteus skryf vir Jode en hulle verstaan van die wet en die gebruik van 
God se naam maak dat hy nie God se naam gebruik nie. 
 
Johannes die Doper se oproep tot bekering is omdat Jesus kom. Die inwoners van Judea en 
Jerusalem moet hulle voorberei vir Jesus se koms. Hulle moet gereed wees. 
 
Die Jode het in afwagting vir ’n Messias geleef. Vir vierhonderd jaar was daar geen profete. Hulle is 
deur die Romeine oorheers.  Hulle het gesmag na ’n verlosser. En nou hoor hulle Hy is op pad. Hulle 
moet hulle bekeer.  
 
En dit het hulle gedoen. Ons lees dat hulle stroom na Johannes die Doper. Hulle bely hulle sondes en 
laat hulle doop. In die Grieks is dit opvallend dat die bely van sondes nie die voorwaarde vir die doop 
was nie. Daar staan letterlik dat hulle hulle laat doop het terwyl hulle hulle sondes bely. 
 
As ons ons voorberei op Kersfees, as ons fokus op Jesus wat mens geword het, as mens geleef het op 
aarde, gely het, gekruissig is, dood is en opgestaan het, moet ons weer Johannes die Doper se 
oproep hoor: Bekeer julle... 
 



Bekering is ’n wegdraai van sonde na God. In terme van ons storie aan die begin: Dit is ’n keuse vir 
die hemel en nie vir die slakke nie. Dit is ’n eenmalige besluit wat dan in allerlei situasies ’n 
herhaalde besluit en keuse word. Dit word ’n lewenswyse van weg van die sonde en na God toe. 
Wat ons ook moet weet is dat bekering tegelykertyd God se werk en mense werk is. God is 
verantwoordelik vir ons bekering. Dit is sy ingryping in ons lewe. Dit is sy genade. En tog is dit ook 
mensewerk en is dit ons elkeen se verantwoordelikheid om daardie eerste besluit en elke herhaalde 
besluit te neem. 
 
Ds. Johannes die Doper preek vanoggend vir ons:   Bekeer julle... 
 

2. Fariseërs en Sadduseërs 
 
Dit lyk asof daar ’n positiewe reaksie op Johannes die Doper se oproep om bekering was. Die mense 
het gestroom na hom toe, hulle sonde bely en hulle laat doop. 
 
Buiten die Fariseërs en Sadduseërs. Hulle was die godsdienstige leiers. Geskool in die wette van die 
Ou Testament. Die mense wat die ander moes leer. Die wat die voorbeeld moet stel. Maar Johannes 
die Doper skel hulle uit as slange. 
 
Sy rede: hulle kamtige bekering is nie gedra deur hulle daaglikse lewe nie. Hulle het nie vrugte gedra 
wat by hulle bekering pas nie. Hulle was skynheilig. Hulle het hulle nie voorberei vir die Messias wat 
sou kom nie. Inteendeel, ons weet mos dat Jesus voortdurend met hulle vas gesit het. En presies oor 
dieselfde rede. Hulle het voorgegee, maar nie eg geleef nie.      
 
Daarom waarsku Johannes die Doper hulle. Die byl lê klaar teen die wortels van die boom. ’n Boom 
wat nie vrugte dra nie, word uitgekap. Ook hulle sal nie die toorn ontvlug nie.  
 
’n Verdere deel van die probleem was dat hulle hulle beroep het op die feit dat hulle die volk van 
God is. Hulle was afstammelinge van Abraham en daarom veilig. Johannes simboliseer die einde van 
die ou bedeling en die begin van die nuwe. Hy kom juis verkondig dat afkoms nie genoeg is nie. Dit 
gaan nie oor wat wie jou voorvaders is nie – nee, dit gaan oor bekering en ’n lewe wat getuig van 
daardie bekering.  
 
Ook in hierdie deel van ds. Johannes die Doper se preek kry ons ’n oproep: Bekering moet eg wees. 
Bekering moet gedra word deur ’n gehoorsame lewe. ’n Bekeerde mens moet vrugte dra wat by die 
bekering pas.  
 
En juis in Kerstyd 2016 moet ons die oproep hoor en daarop ag gee. Ons moet onsself afvra: Hoe lyk 
my bekeringslewe elke dag? Is ek steeds besig om weg te vlug van die sondeslakke en die hemel te 
kies. Draai ek steeds in alle situasies die rug op sonde en kies gehoorsaamheid aan God. 
 
En onthou: Die riglyn vir hierdie bekeringslewe bly liefde – liefde vir God en liefde vir ander. 
 

3. Jesus as Verlosser 
 
Ek het reeds gesê dat Johannes die Doper die klem op Christus plaas. Hy berei die weg voor vir die 
Verlosser. In die volgende paar verse begin Jesus met sy openbare optrede as Hyself by Johannes 
aanmeld om gedoop te word en dan reeds as Seun van God uitgewys word. 
 
Maar wat sê Johannes die Doper van Jesus? 
 



Hy is baie meer as Johannes die Doper self. Hy is sy meerdere.  
 
Daarom is sy doop ook heel anders as Johannes die Doper se doop. Johannes die Doper doop met 
water, maar Jesus sal met die Heilige Gees en vuur doop. Hierdie is natuurlik ’n verwysing na die 
uitstorting van die Heilige Gees  wat op Pinksterdag sou gebeur en daarna ook sou gebeur in die 
lewe van elke mens wat tot bekering kom. So is ons elkeen gedoop met die Gees van God – die Gees 
wat sedert ons gelowiges geword het in ons woon. 
 
Johannes die Doper wys ook op die verlossende maar ook veroordelende aard van Jesus se werk op 
aarde. Hy gebruik die metafoor van iemand wat op die dorsvloer met ’n skop die koring en kaf skei. 
Die koring word bewaar en die kaf word vernietig. Dit sluit aan by vorige metafoor van die byl teen 
die wortels van die boom. 
 
Jesus is Verlosser vir die wat reageer op die oproep tot bekering. Vir die wat bekering verwerp, bring 
Hy die oordeel. 
 
Dit wat Johannes die Doper leer oor Jesus, sluit dus maar net aan by sy oproep, bekeer julle... 
Bekering het gevolg ... verlossing of verwerping. Hemel of slakke... Vrede of geen vrede nie... 
 
Slot 
 
Op hierdie Sondag van vrede waar ons ons voorberei om die geboorte van Jesus te vier, kry ons kans 
om weer na te dink oor ons verhouding met Jesus. Ons hoor weer die oproep tot bekering -  dalk vir 
die eerste keer of dalk as lewenswyse elke dag in elke situasie. 
 
Ons hoor dat ons kan kies tussen hemel en slakke... 
        Tussen vrede of geen vrede... 
 
Kom ons kies Jesus as ons Verlosser.  
 
 
 
 


