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Sondag, 7 Mei 2017 

Skriflesing:  Matteus 5:9; Spreuke 12:20; Romeine 14:1  

Tema:   Vredemakers    

 

Skriflesing 

Matteus 5:9 

9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 

 

Spreuke 12:20 

20 Dié wat op kwaad uit is, doen dit omdat hulle vals is; dié wat beraadslaag vir vrede en voorspoed, doen dit 

met vreugde. 

 

Romeine 14:19 

19 Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. 

 

Johannes 5:24: 

 ‘Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe.’ 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

‘n Man wat die Here lief gehad het, met alles wie hy was, het eenmaal in ‘n onderonsie beland met sy broer 

se seun. Sy veewagters en die veewagters van sy broerskind het met mekaar baklei oor die weiveld en die 

water vir die vee. Die man het die volgende te sê gehad –  

“Daar behoort nie ‘n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is 

familie.” 

Hulle het saam gepraat en tot ‘n vergelyk gekom. Hierdie man was Abraham en sy broerskind Lot.  

 

‘n Vrou met die naam Abigail was getroud met ‘n mislike man, wie naam Nabal was. Dawid en sy 

manskappe het die veewagters van Nabal veilig gehou terwyl die vee in die veld gewei het, omdat daar baie 

onrus was tussen die Filistyne en die Israeliete. Dawid het vir Nabal gevra of hy vir hom en sy manne kan 

kos en water gee, omdat hulle sy vee en veewagter veilig gehou het. Nabal het Dawid se hulp afgejak en 

geweier om vir hulle kos te gee.  
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Dawid en sy manne het toe besluit om na Nabal se kamp te gaan om hom en sy mense om die lewe te bring 

omdat hy ongeskik en onregverdig teen hulle uitgevaar het.  

Maar Abigail het die hele saak ontlont deur Dawid en sy manne te gemoed te loop met kos en water voordat 

Dawid by Nabal se kamp kon uitkom. Sy het om verskoning gevra en hulle humeure het afgekoel.  

 

Dis nie net in die Nuwe Testament dat ons lees van vrede en liefde nie, maar ons vind dit ook in die Ou 

Testament by die Bybel helde wat die eienskap van vredemaker beklee.  

 

Vir gelowiges kan hierdie tyd, na die opstanding van Jesus, soos gevier met Opstandingsondag – 16 April – 

‘n tyd wees waarin ons kan kyk na hoe kan ons die beste weergawe van onsself wees omdat ons verlossing 

ontvang het van ons Here, Jesus Christus.  

 

Oor die volgende paar Sondae, waar dit my voorreg is om die Here se Woord aan u oop te breek, nooi ek u 

om saam met my te soek na kentekens van ‘n volgeling van Christus.  

Ek onthou, toe ek ‘n Voortrekker in die Laerskool was, het ons Kentekens verwerf en ons het dit op ons mou 

vasgewerk. ‘n Kenteken vir spoorsny of plantkennis of knope ens. Naderhand was die mou van jou hemp 

gelaai met kentekens.  

 

‘n Volgeling van Christus - u en ek - moet weet, dat ons ook kentekens moet dra, op ons mou, wat uitstraal 

dat ons vir Jesus volg.  

 

Een van daardie kentekens, waarby die goddelose kan kennis maak met ‘n volgeling van Christus, is dat ons 

ywerig daarop fokus om ‘Vredemakers’ te wees.  

 

Uitbou  

U weet, dat God wou nooit gehad het dat die mense so liefdeloos raak nie. Die eerste mens op aarde het 

geen rede gehad om in  

woede,  

angs,  

vrees,  

haat,  

jaloesie  
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en aggressie te lewe nie. God het werklik alles goed geskape. Maar met vrye wil, het die mens teen God 

gekies toe hulle versoek en verlei is en dit het die deur oop gemaak vir die kwaad; Bybels gestel – die deur 

oop gemaak vir die sonde.  

 

Jesus is dan die een wat weer ons verhouding kom reg trek het en dis ook Hy wat die skare leer om 

‘Vredemakers’ te wees.  

 

Dink u in –  

1 Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels 

na Hom toe gekom, 2 en Hy het hulle geleer en gesê: 

3 "Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die 

hemel.  

4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word.  

5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.  

6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.  

7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.  

8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 

 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.  

10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemel.  

11" Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van 

julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. 

 

Een van jou kentekens om te verwerf is vers 9 –  

9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.  

 

Nou, u moet my mooi verstaan as ek verwys na kentekens.   

Eerstens, kan ons nie by God guns verdien nie.  

Ons is sondaars - klaar.  

Jy verdien die ewige dood - klaar.  

Niks wat ons doen kan ons die ewige koninkryk van God laat beërwe nie, behalwe deur jou geloof in 

Christus, wat dit namens jou beërwe het,  kan jy die koninkryk ontvang.  
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En die strewe daarna om ‘n kenteken deel van jou gewoontes te maak is meer ‘n teken van dankbaarheid as 

wat dit ‘n teken van verdienste is.  

 

Tweedens is ‘n kenteken nie ‘n plig wat aangepak moet word nie. Dis ‘n aksie van vrywilligheid weens jou 

gewaarwording van die genade wat jy onverdiend ontvang het.  

 

Omdat Jesus jou eerste lief gehad het, is jy ook lief vir Sy wil. 1 Johannes 4:19-20 stel dit –  

19 Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. 20 As iemand sê: "Ek het God lief," en hy haat sy broer, is 

hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie 

kan sien nie.  

 

Ons liefde vir God kan net eerlik wees as ons werklik besef hoe God ons lief het, deur Jesus Christus.  

 

As ons van vredemakers praat dan is daar ‘n paar gedagtes rondom vrede wat ons moet in gedagte hou.  

 

Versteurde vrede tussen God en mens 

Jesus, wat die vrede gebring het tussen die sondige mens en ons Heilige God, leer die mense dat die mens 

wat ‘n vredemaker is, sal genoem word kinders van God.  

En dis interessant, want Adam en Eva was aanvanklik die heel eerste kinders van God. Hulle het vyandskap 

bewerk die oomblik toe hulle besluit het om God se bevel te verontagsaam.  

  

Jesus is dan die een wat, as ons broer, die gebroke verhouding, die vyandskap kom herstel het. En elke mens 

wat daardie voorbeeld in sy of haar lewe voortdra, is broers en susters van Christus, dus kinders van God.  

 

Om ‘n ‘vredemaker’ te wees, is om die kenteken te verwerf wat jou terug dra binne in die oorspronklike 

verhoudings sirkel, waarin God nog altyd met die mens wou wees.  

 

Jou missie is dus dan om in jou lewe ‘vredeliewend’ te lewe, elke dag, omdat jy wil. Want as jy dit wil doen 

dan is jy aangespoor deur Christus se voorbeeld en nie deur plig nie.  

Spreuke het dit so gestel –  

20 Dié wat op kwaad uit is, doen dit omdat hulle vals is; dié wat beraadslaag vir vrede en voorspoed, doen dit 

met vreugde. 

Met vreugde - Jy doen net iets met vreugde as jy saamstem dat dit vir jou waardevol is.  
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U sal dit dalk reeds weet maar die Hebreeus se woord vir Vrede, soos wat ek en jy dit moet verstaan, is – 

šālôm.   

 

In die antieke tyd kon mens na die gedagte van ‘Vrede’ op twee manier kyk. Dit was of ‘n politieke gedagte 

van vrede, waar daar vrede gehou word sodat twee partye  

militêre voordeel put  

of voorspoedig bly in landbou en boerdery  

of dat albei hulle wonings, stede ens. kan laat groei, weens die vrede.  

Baie klinies.  

 

Die ander verstaan is -  šālôm. Dit verwys letterlik na  

die hoop en seën dat jy geen besering sal ontvang nie,  

dat jy veilig en gesond sal wees  

en heel sal wees.  

Dus, as Jesus van ons verwag om vredemakers te wees, dan verander ons werk, van die vrede bewaar (die 

handhawing van ‘n kunsmatige vrede) na ‘n ‘vredemaker’ wat ‘n geneesheer is van werklike, ywerige 

uitleef van goedhartigheid.  

 

Soos Romeine dit vroeër gestel het –  

19 Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. 

šālôm 

 

Elke kind van God moet vrede najaag. Jy jaag dit na omdat Jesus ons voorbeeld daarvoor is en dat ons 

verstaan dat vrede die oorspronklike bedoeling vir ons bestaan was.  

 

Maar ons streef vrede ook na want dit leer en lei ons na –  

Kalmte, omdat kalmte voorkom groot foute; leer die Bybel.  

Vredeliewende samelewing, omdat ons vrede as bedoeling aanwend.  

Gesonde gesinne, want ons deel vrede met ons huweliksmaat en kinders.  

Opregte diensbaarheid teenoor God, want andersins kan ons nie die Here opreg dien met vyandskap in 

ons harte nie. 
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‘n Hemelse ingesteldheid, wat al hoe meer in lyn bring met hoe ‘n kind van God se lewe moet lyk.  

 

Ten slote 

As ‘n volgeling van Christus vra jy vir jouself gereeld hoe wil die Here hê, moet ek lewe? 

Hy wil hê jy moet die kenteken dra van ‘n ‘Vredemaker’. -    

9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 

 

Let op hoe jy met jou vrou, jou man en jou kinders praat en handel.  

Let op hoe jy met jou medewerkers, jou werknemer, werkgewer handel.  

Let op hoe jy met vreemde mense handel.  

 

Kan jy agterkom of jou houding die van ‘n ‘Vredemaker’ is of nie? 

 

Dis nie onmoontlik om die kentekens te dra wat gesien kan word in die hart van volgelinge van Christus nie, 

want die Here rus jou toe met Sy Gees om ‘n ‘Vredemaker’ te wees.  

Maak jouself net oop, elke dag, in gebed, Bybelstudie en deur jou werke  

vir God  

en tot God,  

dan sal jy moeiteloos die kenteken van ‘Vredemaker’ dra en so ‘n dissipel van Jesus wees, elke dag van jou 

lewe.  

Amen 

 


