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Sondag, 11 Oktober 2020 

Skriflesing:   Matteus 10:34-39 

Tema:    Wat om te kies? Die kruis of die swaard? 
 
Skriflesing 
Jesus bring nie vrede nie maar die swaard 
34 “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede 

te bring nie maar die swaard. 35 Ek het gekom om tweedrag te bring 

“ ‘tussen 'n man en sy vader 

en tussen 'n dogter en haar moeder, 

tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder; 
36 ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees.’ 
37 “Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie; hy wat 

sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie. 38 Hy wat nie sy kruis 

opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. 
39 “Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit 

vind.” 

 

 

PREEK  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Die afgelope week was dit op die nuus en op al die sosiale platforms oor die jongman, Brendin 

Horner, die boer wat wreed vermoor is. En u het sekerlik gesien hoe die boere-gemeenskap en 

ander mense, saam gekom het op Senekal waar twee verdagtes voor die hof moes verskyn.  

  

En ek en jy is glad nie onbekend met die misdaad in ons land nie. Die moord op hierdie jongman 

is maar net een van die talle moorde en aanvalle in ons land. En dit strek oor wit, swart en al die 

verskillende etniese groepe wat Suid Afrika hulle tuiste noem. Dit gebeur op die plaas, in die stede 

en in die nedersettings.   

 

Hierdie week het ons gesien hoe Suid Afrikaners lam is en raadop is en moeg is en kwaad is en 

woedend is en teleurgesteld is en hartseer is, noem maar op. Om met u eerlik te wees, ek het ook 
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gevoel, genoeg is genoeg en jy voel, iemand moet nou begin drasties optree, want as mense wat 

vir jou kosbaar is sommer so wreed vermoor word, dan is jou heel eerste gevoel, dat jy gaan 

vergeld! Jy wil wraak neem! Jy wil hulle terug betaal! 

 

En dan dink mens aan jou waardes, jou geloof en die wil van die Here, en dan is daar hierdie 

konflik in jou.  

‘Here, ek wil die swaard opneem en ek wil terug baklei,’ en ons wonder hoekom laat die Here dit 

toe! Aan die ander kant is daar iets in jou agterkop wat jou laat dink dat jy nie so kan optree nie, 

alhoewel jy voel jy wil.  

 

Broers en susters, dit bring my by ‘n belangrike vraag wat uitloop op ‘n klomp dinge en die vraag 

is –  

Is jy ‘n Christen, ‘n volgeling van Jesus Christus, die Seun van God? 

Dis dalk ‘n direkte vraag, maar dis ‘n belangrike vraag. 

 

En nou moet ons ook by dit hoor, dat jy kan nie lou wees nie. Dis of warm of koud – 8 
Openbaring 3:15-16 dui aan dat ons definitief moet kies as dit by ons geloof kom - As julle tog 

maar koud of warm was! Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek 

julle uit my mond uitspoeg. 

Dus, as jy sê jy is ‘n volgeling van Jesus, ‘n Christen, dan sê jy, jy vertrou die Here met jou lewe!  

 

Nou wat nou?  

 

Ek, as ‘n Christen, kan heel eerste net vir myself praat, en ek sal altyd die Here vertrou! 

Ek sê nie ek verstaan alles nie, maar ek weet dat ek kies om die Here te vertrou wanneer dit goed 

met my gaan en alles loop reg en ek voel geseënd; en dan geld dit ook vir as dit sleg met my 

gaan.  

 

Broers en susters, ek het lank reeds gekies om die Here te gehoorsaam, wanneer dit hoe ook al 

met my gaan.  

En dis die beproewing!  

Dis wanneer ons agterkom hoe diep ons werklik glo.  
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Uitbou  
Wat het ons gelees in ons gelese gedeelte? 

Op die oog af klink dit baie vreemd. Want ons ken nie vir Jesus as iemand wat so direk kwaai 

praat nie. En hoor wat sê Hy –  

Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die swaard. – vers 34b 

 

Nou in ons onmiddellike omstandighede sou mens kon sê – hier’s is dit nou – Jesus het die 

swaard gebring. Goed so, laat ons baklei.  

 

En miskien het die Jode, wat rondom Hom gestaan het ook so gedink – Ah, hierdie Romeine 

onderdruk ons. Hy, Jesus, sê Hy is die Messias, dus nou gaan ons hierdie Romeine wys, nou 

gaan ons baklei en veg!  

Want ons weet die Romeine het die Jode verskriklik onderdruk. So veel so dat die Jode in 65 nC 

in opstand gekom het teen keiser Nero en later teen keiser Vespasianus. In 70 nC het keiser 

Vespasianus se seun, Titus, Jerusalem en die Tempel verwoes. Duidelik het die Jode geen 

ooghare vir die Romeine gehad nie.  

 

Maar dis tog nie wat hier staan nie, is dit?  

 

Die Bybel sê dan –  

In 8 1 Tessalonisense 5:15 - Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. 

Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. 

Maar wat as hulle ons kwaad aandoen? Wie gaan hulle dan uit sorteer en reg sien? 

 

Die Bybel sê dan – 

In 8 Romeine 12:19 - Moenie self wraak neem nie, geliefdes, 

maar laat dit oor aan die oordeel van God. 

Daar staan immers geskrywe: 

“Dit is mý reg om te straf; 

Ék sal vergeld,” 

sê die Here. 

 

En wraggies kom 8 1 Petrus 3:9 en sê – 
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Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n 

seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.  

 

Nou sirkel ons terug na my vraag – Is jy ‘n Christen? ‘n Navolger van Jesus?  

En ek vra dit, nie om moeilik te wees nie, maar om te sê dat ons het hier ‘n definitiewe keuse 

gemaak waarby ons moet hou.  

 

Want die Bybel verwag nou ‘n klomp dinge van ons. En dis wanneer jy kwaad is, wanneer jy moeg 

is vir die bose en wanneer jy so baie seer het, dan lyk vergelding na die regte weg en jy kan selfs 

voel dat dit jou voorreg is om wraak te neem. Ons voel baie keer so, nie net weens die afgelope 

tyd se nuus nie, maar ons kan so voel by die huis, by die werk, by die skool, oral.  

 

Rondom die gebeure in die nuus het die voorsitter van die Algemene Kerkvergadering van ons 

kerk, dr. André Ungerer ‘n boodskap gehad in die week, en u kan dit gaan luister op ons 

Facebookblad, en daar was kommentaar van mense, op sy boodskap, wat vir my gewys het hoe 

mense tans voel. Seer gemaak en kwaad. Van hulle het sommer die kerk die skuld gegee.  

 

Dis in tye soos dié waar ons geloof en oortuigings in ons Here sy ware kleur wys en weet u, dis 

dan nie vir almal maklik om die Here se wil te volg nie.  

 

Miskien sal u onthou dat Jesus selfs die skare dissipels wat Hom gevolg het teleurgestel en baie 

van hulle het omgedraai en besluit om Jesus nie meer te volg nie.  

Jesus het vir hulle gesê in 8 Johannes 6: 56 - Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My 

en Ek in hom.  

Hulle het nie verstaan wat Hy hulle wou leer oor Hom nie en baie van hulle het gesê – 

8 Johannes 6:60-66 - Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: “Wat Hy nou sê, 

is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?” 

Jesus het vanself geweet dat sy dissipels hieroor mor, en Hy sê vir hulle: “Skrik dit julle af? Wat 

dan nog as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar Hy voorheen was? Dit is die Gees 

wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van 

die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in My glo nie.” 

Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat Hom sou 

verraai. 
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Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit 

nie aan hom gegee het nie.” 

Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. 

 

Dis duidelik, broers en susters, dat Jesus van ons werklike vertroue in Hom verwag. Maar wat van 

ons gelese gedeelte? 

 

Wel, Jesus is nie besig om te sê dat Hy het gekom om te veg teen die Romeine nie. Nee, Hy het 

eintlik gesê dat Hy, met Sy boodskap van liefde, die lojaliteit van mense aan God kom toets het.  

 

As Jesus sê Hy het nie vrede na die aarde toe gebring nie, dan sê Hy eintlik dat omdat Hy van 

ons verwag om Hom te vertrou en net volgens Sy wil te lewe, al verstaan ons dit nie of al wil ons 

dit nie altyd aanvaar in sekere omstandighede nie, sal daardie verwagting wat Hy aan ons stel die 

vrede kom versteur.   

 

As Jesus sê liefde vir alle mense,  

As die Woord sê net die Here mag vergeld,  

As die Woord sê ons moet die ander wang draai,  

As die Woord sê, jy moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar oorwin die kwaad met die 

goeie, dan gebeur dit dat Jesus –  

gekom (het) om tweedrag te bring 

“ ‘tussen 'n man en sy vader 

en tussen 'n dogter en haar moeder, 

tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder; 

ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees.’ 

En Hy het dit nie aspris kom doen nie, maar Sy verwagting van hoe ons anders moet leef in 

hierdie wêreld gaan dit veroorsaak.  

 

Jesus het dus baie duidelik vir ons kom sê dat ons moet ook ‘n tipe kruis opneem. Ons moet ons 

woede, ons aggressie, ons lus vir vergelding prys gee en Sy wil nastreef en dis juis baie moeilik 

om dit te doen wanneer jy so direk in jou lewe gekonfronteer word deur die bose.  
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Beteken dit ons moet toelaat dat die bose oorwin in ons lewens? Beteken dit dat ons moet nou 

maar magteloos staan en toe kyk? 

 

Ook nie. Jesus het nie toegestaan en kyk toe die bose in mense se lewens was nie. Jesus het die 

bose weggedryf en uitgedryf! En dan het daar nog steeds ‘n mens agter gebly nadat Jesus die 

bose uit hom of haar gedryf het.  

 

Hoe moet ons dit doen? 

Broers en susters, wat ek weet is dat Jesus in my lewe ‘n bepaalde standaard wil sien en dis baie 

belangrik vir Hom en daarom sê Hy –  
38 Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. 

Dus ek weet dat ek Jesus se liefde moet uitleef. Maar Hy sê verder –  
39 “Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit 

vind.” 

Dit laat my die volgende gevolgtrekking maak – my woede, my aggressie, my gevoel van wraak 

ens. is eienskappe van my sondigheid. Dit maak my selfsugtig. Jesus wil liefde by ons sien en 

werklike liefde sê iets van die tipe hart wat ek het. Ons harte moet lyk soos die van Jesus sin. En 

dis hoe ons die bose uitdryf!  

 

As jy in jou lewe kwaad is of woedend raak of wil baklei of wraak neem – kyk na hoe lyk jou hart! 

Jesus was ook kwaad, maar Sy kwaad-wees was liefde vir die Tempel van God, nie omdat Hy die 

duiwe verkoper en die geld-handelaars wou ellende toe wens nie.  

Dis amper soos ‘n ouer wat kwaad is oor die verkeerde ding wat die kind gedoen het. Hy of sy is 

kwaad oor die ‘ding’ die verkeerde daad, en nie kwaad vir kind as kind nie.  

 

Slot 
Broers en susters, hierdie bepaalde saak is nie maklik om te aanvaar nie, maar die Here wil by 

ons liefde sien en nie haat nie.  

Dis maklik om liefde te gee as ons liefde ervaar, maar dit word baie moeilik wanneer ons dit nie 

ervaar nie.  

Boos bly boos, verkeerd bly verkeerd en ons moet die verkeerde en die slegte teenstaan, maar 

ons moet dit benader vanuit ‘n hart wat lyk soos dié van Jesus.  
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En ek weet, enige iemand sal kan sê – dis nie so maklik nie en ons sal baie redes kan gee vir 

waarom ons dit nie hoef te doen nie, maar Jesus se onregverdige kruisdood verwag van ons iets 

anders.  

 

Mag u hierdie week in u stiltetyd gaan bepeins oor hierdie ongemaklike saak. Vra vir die Here dat 

hy jou deur Sy gees sal lei. En wees bereid om te leer en te groei en te aanvaar dat ons die Here 

se wil moet volg, maar dat Hy ons altyd sal help om dit met die regte tipe harte te doen. Mag ons 

ons kruis ook opneem ter wille van die wil van die Here. 

Amen 

 
 


