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Sondag, 16 Julie 2017  

Skriflesing:     Matteus 5:7; Ef. 5:1-2 

Tema:     Barmhartige gelowiges    

Skriflesing 

Matteus 5:7 

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

 

Efesiërs 5:1-2 

1 Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. 2 Lewe in liefde, soos 

Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God 

aanneemlik was. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons trek vandag al by ons sesde kenteken. Op die ou einde behoort ons na 8 kentekens te gekyk het. Hierdie 

kentekens is eienskappe wat ek en jy kan aanleer en uitleef omdat ons dissipels van Jesus is. In teendeel, dis 

wat Jesus graag by ons wil sien. Ons is Sy dissipels. Nes die dissipels wat na Hom geluister het daar teen die 

berg, so luister ons na die Here, elke keer as ons ons Bybel lees, elke keer as ons met medegelowiges oor 

ons geloof praat en as ons hier in die kerk kom sit en regtig luister om die Here te hoor.  

 

Ons het na die volgende kentekens al gekyk – 

1. Vredemakers 

2. Afhanklikes van God 

3. Regverdig en geregtigdes  

4. Sagmoediges  

5. Treurendes  

En vandag hoor ons van Barmhartige wees. Barmhartig vertaal in Engels na ‘mercy’. En ‘mercy’ vir my, is 

ook in Afrikaans om ‘genadig’ te wees. As ons van God genade ontvang, dan is God teenoor ‘barmhartig’ 

en as ons vriendelik en genadig is teenoor ons medemens, dan is ons ‘barmhartig’ teenoor hulle.   
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Uitbou  

Ek wil vir u die volgende gelykenis vertel –  

In God se nuwe wêreld gaan dit soos met ‘n koning wat op ‘n dag besluit het om sy boeke na te gaan en te 

kyk wie van sy onderdane hom geld skuld. Toe hy begin sommetjies maak, kom hy agter dat een van sy 

amptenare hom twintig miljoen rand skuld. Hy was baie geskok hieroor en het die man dadelik ontbied. Toe 

die man opdaag, het hy vir die koning gesê dat hy bankrot is. Hy kon nie sy skuld betaal nie. die koning was 

woedend daaroor. ‘Verkoop hom en sy vrou en kinders daar op die mark as slawe. Verkoop ook al hulle 

besittings. So kry ek darem ‘n paar rand terug.’ 

“Die vreesbevange amptenaar het toe op sy knieë voor die koning neergeval en om genade begin smeek. 

‘Gee my asseblief nog ‘n laaste kans. Ek sal alles terugbetaal wat ek aan u skuld.’ 

“Die koning se hart het sag geword toe hy die amptenaar so sien smeek.  

Toe besluit hy daar en dan om al sy skuld af te skryf.  

“Toe die amptenaar by die paleis uitstap, loop hy ‘n ander amptenaar raak wat hom 9 000 rand skuld. Hy 

gryp hom toe aan die keel en sê: ‘Betaal nou dadelik wat jy my skuld!” 

“Die man het op sy knieë neergeval en gepleit: ‘Gee my asseblief nog ‘n laaste kans. Ek sal binnekort die 

geld terugbetaal wat ek jou skuld.’ 

“Die amptenaar was egter nie daarvoor te vinde nie. hy het die man daar en dan in die tronk laat gooi.  

“Ander amptenare het gesien wat gebeur en was baie ontsteld daaroor. Hulle het toe vir die koning daarvan 

gaan vertel.  

“Die koning het die amptenaar toe dadelik ontbied en vir hom gesê: ‘Jou skurk! Ek het so pas jou skuld van 

twintig miljoen rand afgeskryf omdat jy my om genade gesmeek het. Moes dit jou nie beweeg het om 

dieselfde vir daardie ander amptenaar te doen toe hy op sy knieë voor jou kom staan het nie?’ Die koning 

was so kwaad dat hy die amptenaar daar en dan tronk toe gestuur het waar hy gemartel is.  

 

Nadat u na hierdie gelykenis geluister het, wil ek vra – Wat is barmhartigheid volgens hierdie gelykenis?  

 

Dis wat Jesus graag by my en by jou wil sien – Barmhartigheid!  

In die gelykenis het die koning barmhartigheid bewys aan die amptenaar wat miljoene rande geskuld het! 

Die amptenaar het nie die koning se goedgesindheid verdien nie, want hy het so baie geskuld, maar sonder 

dat hy dit verdien het, skryf die koning die amptenaar se skuld af. Die koning is barmhartig teenoor die 

amptenaar.  
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Nou hoor ons by Jesus –  

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

    

Hier wil ek net die volgende uitwys.  

Uit die gelykenis is ons die amptenaar. Ons, wat so baie sonde voor God het en wat op ons knieë voor God 

sal moet gaan om te smeek vir vergifnis, ontvang God se genade. Ons skuld word afgeskryf. God bewys aan 

ons barmhartigheid deur Jesus Christus wat ons skuld, ons sonde op Hom neem. Nou staan ons skuldloos vir 

die Here.  

U sal dan nou waarneem dat ons het God se barmhartigheid ontvang. Ons 20 miljoen rand se skuld is 

afgeskryf, maar hoekom leer Jesus dan dat ons eers geseënd sal word met barmhartigheid, nadat ons 

barmhartigheid aan ander mense bewys het?  

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

 

Wel, broers en susters, ons staan so half en half in die middel van ‘barmhartigheid’. Aan die eenkant het 

elke mens van God barmhartigheid ontvang. Ons word versoek om barmhartigheid aan ander te bewys. En 

tog sal ons geseën word met barmhartigheid, nadat onsself barmhartig was.  

 

Dit klink of daar ‘n roete is wat ons kan volg. Ons kom tot geloof daarin dat ons barmhartigheid ontvang 

het, sonder dat ons dit verdien. Weens die genade is ons vasbeslote om ook barmhartig te wees. Ons word 

omvou met barmhartigheid omdat onsself barmhartig geraak het, omdat ons barmhartigheid vir onsself raak 

gesien het en daarop gereageer het.  

 

Barmhartigheid van God af 

Die wêreld is gedompel in skuld voor God. Ons sonde plaas die ons ver van God af. Ons kan nie regtig by 

Sy heerlikheid uitkom nie. Ons besef dat ons net soos die amptenaar op ons knieë voor God moet smeek. En 

omdat God jou oneindig lief het, skryf Hy jou skuld af. Hy doen dit deur Jesus wat jou skuld, jou 20 miljoen 

rand op Hom neem en nou het ons geen skuld voor God nie.  

 

Net terloops – dit beteken nie dat ons nou nooit skuld gehad het nie. Inteendeel, ons mag nooit vergeet dat 

ons skuldig was voor God nie. Die amptenaar het dit vergeet. Die oomblik toe hy uit die paleis uitstap, toe 

gaan hy maar net aan soos hy vroeër aan gegaan het.  

Vir ons om te verstaan dat ons Barmhartigheid van God ontvang het, is om nooit te vergeet dat ons skuldig 

was en soms nog is nie.  
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Ons barmhartigheid  

Volgende in die roete is die feit dat ons nou barmhartigheid moet bewys. Elke dag het ons te doen met 

mense wat ons skuld.  

Mense jok vir jou. 

Mense steel van jou.  

Mense steek vir jou goed weg.  

Mense skinder van jou.  

Mense stel ons teleur.  

Daar is so baie dinge wat ander mense teen ons doen, dat ons baie maklik kan sê dat ander mense skuld ons.  

 

En dit is so. Daar is mense wat jou skuld. Hulle was verkeerd, maar as hulle op hulle knieë voor jou om 

verskoning vra, wat maak ons? Hou ons hulle skuld teen hulle? Kry ons lekker as ons sien hoe sleg hulle 

voel?  

Of demonstreer ons vriendelikheid en vergifnis? Tree ons genadig op? 

 

Broers en susters, mense sal altyd teenoor jou skuld maak. Maar as hulle jammer sê, gaan ons dit teen hulle 

hou of sal ons aan hulle barmhartigheid bewys? 

 

God is genadig, want Hy gee nie vir ons wat ons verdien nie. Daardie selfde barmhartigheid, daardie genade 

moet ons ook kan uitdeel, al voel ons die ander mens verdien dit nie.  

 

Verder is barmhartigheid iets wat ons gee sonder oordeel. Daar is altyd mense wat jou barmhartigheid nodig 

het. Daar is mense wat seer het en daar is mense wat behoeftig is en sulke mense het jou barmhartigheid 

nodig, sonder dat ons hulle kwalik neem vir die ellende waarin hulle hulleself bevind.  

 

Al wat ons hoef te doen, is om barmhartigheid te bewys, sonder verwyt en sonder oordeel.  

  

Botsing met die wêreld  

Maar weet u hoe lyk die wêreld? Ons sal altyd met die wêreld bots, want waar ons barmhartig is, is die 

wêreld harteloos en sorg elkeen vir homself en die duiwel vir die res.  
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Hierdie kenteken is myns insiens ‘n baie belangrike stukkie werk wat ons aan ons karakter moet doen. Dit is 

makliker om te verwag dat ander mense die barmhartigheid kan gaan doen. Dis die Diakens se werk of dis 

die dominee se werk.  

En tog, sê Jesus, dat dit is elke gelowige se werk om barmhartig te wees.  

 

Jou geloof is ‘n groeiende toestand en om barmhartig te wees, vra dat ons aktief die wêreld sal teenwerk 

deur juis aandag te gee aan hoe ons teenoor ons medemens staan. Is ons veroordelend en genadeloos as 

mense om vergifnis vra of swaar, seer en hulpeloos lewe? 

 Of kan ons ons medemens wat op hulle knieë voor ons is, ophelp en aan hulle barmhartigheid bewys?   

 

Hoe? 

As ons sê dat ons barmhartig sal wees, dan doen ons dit op hierdie manier -  

Efesiërs 5:1-2 

1 Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. 2 Lewe in liefde, soos 

Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God 

aanneemlik was. 

Volg Jesus se voorbeeld.  

Lewe in liefde en nie met veroordeling nie.  

Offer jouself op vir God se wil en laat jou wil ‘n tree agter toe gee.  

 

Barmhartigheid as ons seën 

As ons kan besef dat ons barmhartigheid ontvang het, sonder dat ons dit verdien en ons verstaan dit, dan sal 

ons uit die paleis stap en ons mede amptenare aanspreek, maar ook aan hulle genade bewys as hulle by ons 

smeek vir nog ‘n kans.  

As ons so bedagsaam is, om barmhartig te lewe, dan sê Jesus – sal ons die seën van barmhartigheid tot in 

ewigheid ontvang.  

 

Slot  

God se genade, Sy barmhartigheid aan ons omkring ons. Jesus het reeds aan elke mens barmhartigheid 

bewys. Ons het Sy barmhartigheid ontvang en dit lê en wag vir jou in die ewigheid. En omdat ons omsingel 

is met God se genade, wat ons nie kon verdien nie, is my en jou taak, om ook genadig, barmhartig te wees 

omdat ons ‘n spieël is van wat God reeds vir ons gegee het en vir ons sal gee. 
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Mag ons deur ons kentekens die beeld van God wees soos ons elke dag besig is in ons lewens.  

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

Amen 


