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Sondag, 25 Junie 2017 

Skriflesing:   Matteus 5:6; Jes. 11:5; 42:1-4 

Tema:   Regverdige en geregtigde volgelinge van Jesus    

 

Skriflesing 

Matteus 5:6 

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

 

Jesaja 11:5; 42:1-4  

5 Hy sal regverdig en betroubaar regeer. 

 

1 Hier is my dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my Gees op hom 

kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. 2 Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy 

stem op straat laat hoor nie. 3 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lamppit wat dof brand, sal hy nie 

uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. 4 Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie totdat 

hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons kyk vanoggend na ‘n derde kenteken. U sal onthou dat Jesus het die menigte mense gesien en Hy het 

teen die berg opgegaan en gaan sit. Hy het toe sy dissipels na Hom toe geroep en Hy het vir hulle geleer –  

 

Die eerste saak waaroor ons gepraat het was –  

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

 

Verlede Sondag toe hoor ons Jesus die dissipels leer –  

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

die hemel. 

 

Volgelinge van Jesus, ek en jy, strewe daarna om te groei in ons geloof en twee kentekens om te ontwikkel 

in onsself is om – 

1. Vredemakers te wees 
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2. Afhanklikes van Christus te wees.  

 

En vanoggend sit ons ‘n derde een by -   

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

 

Inleiding  

Hoeveel keer het u nie al gevoel dat reg en geregtigheid moet geskied nie? In vandag se wêreld staan ons 

verstom oor hoe baie ongeregtigheid daar is. Hierdie ongeregtigheid is nie net eers te vinde onder kriminele 

nie; die sogenaamde leiers, wat ons moet lei en wat ‘n voorbeeld moet stel is die mees teleurstellende van 

hulle almal. Daar is ongeregtigheid teenoor kinders, teenoor vroue en teenoor armes. Daar is ongeregtigheid 

teenoor velkleur en teenoor kultuur.  

 

Waar is die reg en geregtigheid? Ons sien dit nie meer so duidelik raak nie. Dit maak ons bekommerd, dit 

maak mens selfs bang.  

 

Uitbou  

In die wêreld rondom Jesus het die mense ook die onreg baie duidelik gevoel en beleef. Die deursnee Jood 

was iemand wat hard moes werk om ‘n bestaan te maak. Hulle het van die land af gelewe. Hulle was boere 

en vakmanne. Hulle het met vee geboer of met graan geboer of hulle was vissers wat vis gevang en verkoop 

het.  

In daardie tyd is die Jode ook swaar belas, omdat die Romeine die hele land van die Jode beset het. Hulle 

kon wel hulle godsdiens beoefen, maar die Jode moes belasting betaal aan die Romeinse ryk. En daardie 

belasting het baie swaar afgekom op die gemiddelde Jood. En dan was die Jode ook mishandel deur 

Romeinse soldate.  

Jesus praat dus dan met mense wat aan hulle lyf die onregverdigheid voel.  

 

Wat sê Jesus vir hulle oor geregtigheid?  

Hy sê – Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is... 

 

Ek is seker die Jode wou hê die Romeine moet hulle met respek behandel. Die Jode sou wou hê dat die 

belasting billik moes wees, sodat hulle ook beter sou kon lewe en selfs ook vooruitgang beleef.  

Maar vir reg om te moet geskied, moet daar iewers in die harte van die Romeine verandering plaasvind. Die 

Romeine moet kan besef dat wat hulle doen is nie reg nie. Dit is verkeerd.  
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Dus, wat Jesus hier sê is dat julle wat Jode is, moet honger en dors na wat reg is. Julle moet graag, dit wat 

reg is, by die Romeine en die mense rondom julle, wil sien. En hoe gebeur dit?  

 

Wel, as ek, wat ‘n ouer is, by my kinders wil sien dat hulle die regte dinge doen, dan moet ek hulle so leer 

en vir hulle so ‘n voorbeeld stel, dat hulle toegerus is en aangemoedig is, dat hulle reg sal doen. Ek kan nie 

die verkeerde dinge doen en sê en verwag dat my kinders beter as ek sal wees nie. Die feit dat ek geregtig is 

en regverdig is, is ‘n aanmoediging dat hulle ook so sal wil wees.  

Daarmee saam, moet daar ‘n dringendheid, ‘n ywerigheid by my wees om hulle in voorbeeld en onderrig 

voor te gaan. Ek moet honger en dors na wat reg is.  

 

Ons voel nie altyd so nie. As mense die heeltyd verkeerd optree en niemand doen iets daaromtrent nie, dan 

begin selfs die goeie mens koek sny. As geregtigheid afgewater word, dan raak mense mismoedig en 

wonder hulle soms waarom hulle nog reg moet lewe.  

 

Maar Jesaja voorspel die Messias en van Hom het ons gelees –  

Jesaja 11:5; 42:1-4  

5 Hy sal regverdig en betroubaar regeer. 

 

1 Hier is my dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my Gees op hom 

kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. 2 Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy 

stem op straat laat hoor nie. 3 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lamppit wat dof brand, sal hy nie 

uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. 4 Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie totdat 

hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. 

 

Om gelowige te wees, is om jou oog op die Here te hou. Hy is weer ons voorbeeld en Hy rus ons weer toe, 

sodat ons ander kan toerus met dit wat belangrik is. Ons doen nie die regte dinge omdat ander mense die 

regte dinge doen nie. Ons honger en dors na wat reg is, omdat Jesus ons voorbeeld is en omdat Hy ons leer 

dat dit is hoe ons moet lewe.  

 

Botsende waardes 

Ons moet onthou dat ons geloof in Jesus wys duidelik dat daar botsende waardes ontstaan tussen wat Jesus 

ons leer en wat die wêreld se waardes is.  
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Wanneer jy die kenteken van ‘n vredemaker moet dra, jaag die wêreld eie vrede na sonder om ag te slaan op 

chaos in die wêreld.  

Wanneer jy besef dat jy ‘n afhanklike van God is, is die wêreld hoogmoedig en onafhanklik van God.  

Wanneer ons honger en dors na wat reg is, jaag die wêreld persoonlike bevrediging na.  

 

En tog, boers en susters, is ons beloning van God af meer as bevredigend. Ons wat honger en dors na wat 

reg is, sal volkome tevrede wees.  

 

Hoe leer ons hierdie gesindheid aan? 

Dis maklik om te sê dat ons mense moet toerus om eerder reg te doen as verkeerd. Dis maklik om te sê dat 

ons ‘n voorbeeld  van geregtigheid moet wees, maar hoe kan ons vrede daarin vind? Hoe kan ons die 

gesindheid leer, waar ons ywerig bydra tot geregtigheid? 

 

Ons moet ‘n goddelike perspektief oor ons eie perspektief plaas. Paulus lig ons in, in Filippense 3:7-11: 

7 Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, 8 ja, nog meer: ek 

beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van 

Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry 9 en 

een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit 

is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. 10 Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag 

van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11 in die 

verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.   

 

In baie opsigte dink ons baie aards. Ons heg verskriklik baie waarde aan die ‘hier’ en die ‘nou’. Ons laat ook 

toe dat die wêreld ons geluk, ons waardes, ons lus en ons eiewaarde beïnvloed.  

Wanneer jy besluit om reg te lewe, wanneer jy besluit om ander te leer wat reg is, lewe jy reg en leer jy 

ander wat is reg, omdat jy alles aanpak omdat jy dit vir Christus doen en nie doen vir die wêreld nie.  

 

Hier, in die woorde van Paulus, vind ons ‘n groot verlossing. Hy lewe reg, nie omdat die wêreld iets 

daarmee te doen het nie, maar hy lewe beter en reg omdat hy vir Jesus Christus ken.  

 

Waar gelowiges reg lewe en voorbeeldig lewe en waar ons ander mense aanmoedig om reg te lewe, waar 

ons honger en dors na wat reg is, omdat ons dit net doen vir Jesus, omdat Hy ons reeds los gemaak het van 

die wêreldse dinge, dan word ons eers werklik versadig.  
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Slot  

Broers en susters, ons moet ons beywer om reg te lewe en om ander aan te spoor om reg te lewe. En ons 

moet dit wat reg is najaag, ongeag of die wêreld dit vir ons maklik maak of nie. Ons volg nie die wêreld nie, 

maar ons volg die voorbeeld van Jesus Christus.  

 

Ons honger en dors na wat reg is, omdat Jesus ons ‘alles’ geword het. Net Jesus se opinie geld vir ons in ons 

lewens en daarom lewe ons reg en moedig ons geregtigheid en regverdigheid aan, want net Jesus is vir ons 

waardevol en die wêreld se waardes het vir ons waardeloos geword.  

Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate 

kan verkry 9 en een met Hom kan wees:   

wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, 

 

Mag ons honger en dors na wat reg is en mag ons die wêreld bekendstel aan die versadiging wat ‘n lewe van 

geregtigheid bring.  

Amen  

 


