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Sondag, 23 Julie 2017  

Skriflesing:    Matteus 5:8; 1 Joh. 3:1-3 

Tema:    Rein harte  

 

Skriflesing 

Matteus 5:8 

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

 

1 Johannes 3:1-3 

1 Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En 

die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 2 Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog 

nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal 

Hom sien soos Hy werklik is. 3 Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself 

rein soos Jesus rein is. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Elke gelowige, of ons dit wil glo of nie, is verantwoordelik vir die beeld van Christus. Waar ons lewe, werk 

en speel verklap ons houding, ons oortuigings, ons karakter, iets van wat ons glo. Daarom wys ons lewens 

hoe afhanklik, lief en getrou ons aan die Here is.   

Die direkte vraag wat elke gelowige vir hom/haarself moet vra is – wat vertolk my lewe van my verhouding 

met die Here en dit wat God van my lewe wil sien? 

 

Die afgelope Sondae het ons na verskeie kentekens gekyk. Hierdie kentekens is ‘n paar riglyne waaraan ‘n 

volgeling van Christus kan werk, om ‘n sterk spieëlbeeld van Jesus se opdragte aan ons in die wêreld te 

wees.   

Ons moet –  

Vredemakers  

Afhanklikes van God 

Regverdiges  

Sagmoediges  

Treurendes  
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Barmhartige mense wees, om sodoende die beeld van die Here duidelik aan die wêreld bekend te maak.  

 

Vandag fokus ons op ‘Rein harte’.  

Om ‘n rein hart te hê is nie net om rein te wees nie, maar om te verstaan waar jou rein hart vandaan kom.  

 

Uitbou  

Onreinheid  

In die Ou Testament het ons baie te doen met reinheid. In die boek Levitikus lees ons baie van rein en 

onrein en hoe daar gehandel moet word as mense onrein geraak het weens verskeie redes. Ons lees van hoe 

hulle afgesonder moet word en dat hulle vir ‘n sekere tydperk weg moet bly van ander mense af en hoe hulle 

hulleself moet gaan was en reinig.  

 

Dit het alles te doen met uiterlike reinheid. Selfs tydens Jesus se tyd, hier op aarde, lees ons van die 

onreinheid van sekere mense en hoe die Fariseërs weg deins van mense wat onrein is(volgens hulle oordeel) 

en hoe hulle Jesus kwalik neem daarvoor dat Hy juis tyd maak vir mense wat onrein is. Dit was ‘n swaar 

fokus op die uiterlike reinheid.  

 

En eintlik, was alle mense onrein voor God. Of die Israeliet hom/haarself skoon gewas het of al die 

reinigings wette nagekom het, was hulle en elke ander mens vuil voor God weens ons sonde; weens die 

liefdelose en selfsugtig lewens. Weens die innerlike onreinheid. Geen uiterlike reiniging kan innerlike 

onreinheid weg neem nie. 

 

Wat ons moet verstaan is, dat sonde verstop ons harte sodat ons nie vir God regtig kan sien nie. Sonde 

veroorsaak dat ons lewens nie beter kan wees nie, omdat ons nie by vermoë is om werklike liefde te ervaar 

nie, wat nog te sê van liefde gee. Hoe meer die sonde in ons wese is, hoe verder is ons van God. Om goeie 

dinge te doen omdat mens verplig is om dit te doen raak net jou uiterlike en beteken dit nie dat jy regtig dit 

wil doen nie. Om regtig goed en reg te wil doen, beteken dat jy uit jou hart uit wil handel omdat jy verstaan 

en regtig diep saamstem dat jy genoeg rede het om heilig te lewe, weg van sonde af.  

 

Wat moet gebeur is dat ons harte moes skoon kom, sodat ons werklik vir God kan sien en werklik op Sy 

majesteit kan reageer. 

 

Om God te sien  
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Die Ou Testament praat ook van om God te sien. Dit was nie moontlik om God werklik te sien nie. Eksodus 

33:20 lees –  

20 Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. "    

Dis onmoontlik om God te sien, omdat die mens onrein is weens die sonde. Net die heiliges, die ‘Saints’, 

was waardig genoeg om iets van God te beleef –  

Henog - 24 Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na Hom toe 

weggeneem.   

Noag - 9 Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy 

onberispelik en hy het naby God geleef. 

Abram - 1 Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is 

God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! 

Daar is nog ander voorbeelde, maar hierdie mense kon naby God kom omdat hulle heilig gelewe het, omdat 

hulle naby God wou lewe. Maar die gewone mens, ek en jy, kon nie naby kom nie. Ek en jy, kon nie naby 

aan God kom nie en ons sou Hom nog minder kon sien. Sonde maak ons blind en is dit onmoontlik om God 

te sien. Om God te sien kan hier figuurlik verstaan word, maar self letterlik. Ons is net nie waardig genoeg 

om God figuurlik of letterlik te sien nie.  

  

Wat die mense nodig gehad het was ‘n skoon was van ons sonde. En as dit kon gebeur, dan sou ons God 

werklik kon sien.  

 

Ons harte word gewas 

En toe gebeur dit. Ons verstopte harte word toe skoon gewas.  

Hoe?  

Deur die bloed van Jesus Christus. Ons sonde, daardie verstopping wat keer dat ons God werklik kan 

raaksien en werklik kan ken, word weg geneem deur Jesus Christus.  

Hebreërs 9:14 –  

14 Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, 

sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die 

ewige Gees aan God geoffer. 

 

Ons was vuil voor God. Ons binneste was vuil. Al probeer ons hard om ons uiterlike skoon te hou, was ons 

binneste, ons harte, vuil. Om al die regte dinge te doen, soos die Israeliete wat die wet onderhou het, was en 
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is nog nie genoeg om skoon te kom nie, maar om te glo, om die opoffering van Jesus te sien, te verstaan en 

daaroor te getuig – net dit kan ons in ‘n rein verhouding met God plaas.  

Romeine stel dit in hoofstuk 4:5-8 

5 Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die goddelose 

vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. 6 So sê ook Dawid dat dié mens geseënd is wat deur God 

vrygespreek word buite wetsonderhouding om:7 "Geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word 

nie en wie se sonde vergewe word. 8 Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie." 

 

En dis wat Jesus vir die skare op die berg leer. Hy het nog nie gesterf nie, maar Hy het hulle voorberei dat as 

hulle harte rein gaan word, wanneer Hy in hulle plek vir hulle sonde sterf, en as hulle in Sy opoffering vir 

hulle glo, sal hulle geseën word deur God werklik te sien.  

 

Hoe leer ons die gesindheid/kenteken van rein harte aan 

Hoe getuig ons van ‘n rein hart?  

Hoe wys ons die kenteken van ‘n rein hart? 

1 Johannes 3:1-3 sê –  

1 Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En 

die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 2 Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog 

nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal 

Hom sien soos Hy werklik is. 3 Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein 

soos Jesus rein is. 

U hoor, ons moet weet en verstaan wie ons geword het. Ons is kinders van God. Hy is ons Vader. As ons dit 

verstaan en as ons besef dat ons weeskinders was, dat ons verlore was, maar ons is gevind, ons is losgekoop, 

dan kan ons rein van hart wees, want ons is verlig en ons is vry, en nou kan ons God ken en ons kan in 

liefde volledig vir God mens wees! 

 

Pasop 

Maar ons moet God deur Jesus sien. Ons moet werklik verander van onrein tot rein omdat ons verstaan dat 

ons van sonde na kind van God oorbeweeg het, deur Jesus se opoffering aan die kruis.  

1 Johannes 1:6 en 7 waarsku ons –  

6 As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens 

die waarheid nie. 7 Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde 

gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. 



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2017 

 

5  

 

 

Ons missie vir nou is om werklik vir God te sien. Om God werklik te sien, beteken dat ons harte moet rein 

wees. Jou hart is rein, nie deur jou eie harde werk nie, maar deur Jesus wat in jou plek jou vuil hart skoon 

gemaak het.  

Dus, as ons werklik glo in Jesus, dat Hy jou onrein hart skoon gemaak het, dan sal jy God sien. En as ons 

God sien, omdat ons in Jesus glo, dan sal ons vry lewe en sal ons liefde ken en liefde deel.  

 

Slot  

Jesus praat met die mense wat na Hom luister daar teen die berg en Hy leer dat om hard te werk om julle 

uiterlike rein te kry en dit amper heeltemal reg te kry, beteken nog nie dat julle innerlike rein is nie.  

 

En omdat hulle harte onrein is weens sonde, tree Jesus in en neem ons sonde op Hom. As hulle wat dit sien 

en hoor en glo dit werklik aanvaar, dan word hulle harte skoon en rein en hulle sal God werklik kan sien. En 

is dit nie wonderlik nie – ‘n rein hart is ‘n werklike geloof in Jesus Christus. En as jy daardie rein hart het, 

daardie geloof het, dan gaan jy vir God sien.  

 

En om God werklik te sien is om, nes die heiliges – die saints – van die Ou Testament, te weet dat jy naby 

God moet lewe. Hy moet in jou gedagtes wees en in jou keuses en besluite betrek word en ook in jou doen 

en late en jou woorde gesien en gehoor word.  

 

Mag ons harte rein wees, omdat ons sien hoe Jesus ons onrein harte gewas het deur Sy bloed aan die kruis. 

Ons wat werklik glo het die seën reeds ontvang. Ons kan God werklik sien en daarom wil ons Hom voluit 

dien en naby aan Hom lewe.  

 

Die kenteken van ‘n rein hart is om jou geloof van diep binne jou, hartlik uit te lewe.  

 

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

Amen 

 


