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Sondag, 18 Junie 2017 

Skriflesing:   Matteus 5:3 

Tema:   Christen Afhanklikes   

 

Skriflesing 

Matteus 5:3  

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

hemel. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Met die laaste geleentheid waar ek met u gepraat het, het ons begin kyk na kentekens van ‘n volgeling van 

Christus. U en ek is volgelinge van die goeie boodskap, wat Jesus vir ons gebring het, en ons het verlede 

keer stil gestaan by ‘Vredemakers’.  

As ons, as gelowiges, strewe na groei in ons geloof, dan kan een van ons kentekens, die kenteken van 

‘Vredemaker’, wees.  

 

Vanoggend kyk ons na nog ‘n kenteken. Elke kenteken help ons om in ons karakter te groei en so dienend 

en diensbaar vir die Here te wees.  

 

In Matteus, hoofstuk 5 vanaf vers 1-10 verwys Jesus na 8 seëntoeseggings vir die kentekens.  

Ons eerste een waarna ons gekyk het, vers 9, klink so –  

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

 

As ‘n gelowige groei en ‘n bepaalde kenteken kan uitleef, dan is daar ook ‘n bepaalde seën toesegging vir 

daardie kenteken.  

  

Alhoewel geleerdes debatteer oor presies hoe ons hierdie seëntoeseggings moet verstaan, kan ons ten minste 

dit op vier maniere vertolk: 

Elke kenteken –  

1) Is ‘n gedragskode vir alle gelowiges. 

2) Dit stel die kontras tussen ewige koninrykswaardes en vervlietende wêreldse waardes. 
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3) Dit stel die kontras tussen die Fariseërs se oppervlakkige geloof en die opregte geloof wat Jesus van 

ons verwag. 

4) Dis is ‘n aanduiding van die mate waarin die Ou Testament heenwysings in die nuwe koninkryk 

vervul sal word.  

Hoe ons ook al na hierdie kentekens kyk, bly dit vir jou en vir my ‘n goeie riglyn van wat Jesus van sy 

volgelinge verlang en moet ons dit so goed as moontlik nakom.  

 

Uitbou 

Kom ons kyk na vandag se kenteken, die kenteken van ‘Christen Afhanklikes’.  

 

In die Ou Testament lees ons in Jes. 57:15 –  

15 So sê Hy wat hoog en verhewe is, Hy wat ewig leef en wie se Naam die Heilige is: Ek woon in 'n hoë en 

heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, Ek gee nuwe 

krag aan die verdruktes. 

 

God wat hoog is; God wat verhewe is, bemoei Hom met ons. As ons verby ons menslike, opgeblaasde ego’s 

kyk, vind ons die Skepper en kniel ons voor Sy almag en ons is dankbaar oor sy genade wat ons nie verdien 

nie.  

 

Deur Jesaja sê die Here dat Hy die Een is wat naby Sy kinders is en Hy gee vir hulle nuwe krag.  

 

Selfvoldaanheid  

Een van die Israeliete se grootste probleme was dat hulle so selfvoldaan was dat hulle eintlik by God verby 

begin lewe het. Hulle was in hulle eie oë ver beter as enige ander nasie, omdat die ware God hulle God was. 

Hulle was so selfversekerd oor hulle posisie as die ‘Volk van God’, dat hulle God eintlik uitgeskuif het en 

hulle eie eer aanbid het.  

In Jesaja 57:15 hoor ons God eintlik sê, dat Hy wat hoog en verhewe is – Hy kom af na mense toe – en dan 

sien ons in Jesus hoe God afkom na mense toe en Hy gee dan krag vir dié wat verdruk en nederig is.    

 

Broers en susters, Jesus leer die mense rondom Hom, in die Bergrede, om te besef dat hulle in hulleself niks 

het om op te roem nie, maar dat hulle wel moet agterkom hoe afhanklik hulle van God is vir alles in hulle 

lewe.  

 



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2017 

 

3  

 

Botsende wêreldse waardes 

U sal sien dat daar altyd vir die gelowiges botsende wêreldse waardes is wat teen ons kentekens inwerk.  

Waar ons ‘Vredemakers’ probeer wees - bots ons met die wêreld se gejaag na eie vrede sonder om ag te 

slaan op chaos in die wêreld. So ‘n selfsugtige bestaan.  

Waar ons moet besef dat ons ‘Afhanklikes’ is van God - bots ons met die wêreld se hoogmoed en 

onafhanklikheid.  

 

Jesus wil hê Sy volgelinge moet besef dat alles begin by God en alles eindig by God. Hy is die Alfa en die 

Omega! Die begin en die einde.  

 

God se beloning  

Uit hierdie 8 kentekens is daar vir ons ‘n beloning.  

Die Vredemakers word kinders van God genoem.  

Die Christen Afhanklikes behoort aan die koninkryk van God.  

 

As ons besef dat ons eintlik nie so onafhanklik is nie; as ons besef dat ons nie eintlik maar net op ons eie 

vindingrykheid, ywer en deursettingsvermoë kan staat maak nie, maar dat ons wel, totaal en al, oor gelewer 

is aan die genade van God, dan is ons beloning die koninkryk van die hemel.  

    

Neem net kennis dat die Koninkryk van die hemel kan alleenlik vir ons ‘n beloning wees, as ons besef dat 

alles op die aarde maar eintlik baie tydelik is en dat elke stukkie ywer wat ons insit, gerig moet wees om te 

groei en te getuig van ons afhanklikheid aan God.     

 

Francis Chan (YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=jF_x8dsvb_4)  se illustrasie oor ons bestaan 

verwys na wat regtig saak maak vir ons lewens. Ons afhanklik van God. 

  

Broers en susters ....., een van die ons kentekens is om te besef dat ons afhanklik is van God. As ons net dit 

kan besef, dan kry ons die beloning van die koninkryk van die hemel, sê Jesus.  

 

Hoe om die kenteken aan te leer  

Broers en susters, die Woord van God leer ons gelukkig hoe om die kenteken van ‘Afhanklikheid’ aan te 

leer.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF_x8dsvb_4
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Jakobus 4:7-10 leer ons so –  

7 Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. 8 Nader tot God en Hy 

sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. 9 Bekla julle ellende, treur 

en huil! Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. 10 Onderwerp julle in 

nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog. 

 

1. Om Afhanklik te wees van God is om jou doelbewus te onderwerp aan God. Dis ‘n keuse, ‘n nugtere 

keuse wat elke een van ons moet maak.  

2. Jy moet die versoeking van sonde teëstaan! Staan die duiwel teë. Moet nie elke dag die selfde sondes 

oor en oor doen nie. Raak vasberade om weg te draai van jou sonde. Tel agter uit – 5... 4... 3... 2... 1... en 

gee pad, loop weg en raak besig met iets anders en los die sonde agter!  

3. Nader tot God! Lees jou Bybel en bid elke dag! Kom kerk toe. Gesels met ander gelowiges en groei jou 

geloof. En soos jy God nader, sal God jou nader en jy sal Hom beleef.  

4. Bely jou sonde voor God! Enige verslaafde kan eers begin gesond word, wanneer hy of sy bely dat hulle 

verslaaf is en dat hulle ‘n probleem het. Ek en jy kan eers afhanklik lewe van God, as ons bely dat ons 

sondig is en dat ons sonde ons van God weg hou.  

5. Onderwerp jou nederig voor God. Ons het geen waarde as ons nie ons waarde in God vind nie. Jy 

beteken niks as jy nie vir God iets beteken nie.  

 

Ten slote 

Jesus het altyd eenkant toe gegaan om te gaan bid. Hy het altyd vir God gevra om mense deur Hom gesond 

te maak, vir duisende kos te gee en selfs aan die kruis gesterf en so gewys dat God gehoorsaam moet word. 

Hy het ons geleer dat ons ‘Afhanklikes’ moet wees van God en as ons so lewe, dan sal ons die ewigheid 

ontvang as beloning.  

 

Broers en susters, elke dag van jou lewe herinner jou daarvan dat jy afhanklik is van God. Jou gawes, 

talente, vermoëns, jou krag, jou gesondheid, jou verhoudings, jou intellek, jou liggaamlike vermoëns, jou 

besitting en nog baie meer, het jy ontvang as ‘n gawe wat ons nie regtig eens verdien het het nie. Ons kan 

aanhoudend besef dat ons altyd ‘Afhanklikes’ van God sal bly, daarom verander ons elke dag dat ons lewens 

van ons ‘Afhanklikheid’ sal getuig. 

Mag ons daaraan werk om die kenteken van Christen Afhanklikheid te verwerf, sodat ons die koninkryk van 

die hemel mag beërwe. 

Amen  


