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Sondag, 30 Julie 2017  

Skriflesing:    Matteus 5:10; 2 Tim 3:12 

Tema:    Getrouheid   

 

Skriflesing 

Matteus 5:10 

10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemel. 

 

2 Timoteus 3:12 

12 Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons eindig vandag met die laaste kenteken. Ons het oor die afgelope paar Sondae gekyk na die kentekens 

van: 

Vredemakers wees 

Afhanklikes wees 

Regverdiges wees 

Sagmoediges wees 

Treurendes wees 

Barmhartige wees   

Rein van hart wees  

En vandag eindig ons by getroues wees.  

 

Illustrasie  

‘n Man se vrou het in en uit ‘n koma gegaan vir amper ‘n maand lank, maar hy het getrou aan haar sy gebly, 

elke dag. Een dag, toe sy vrou bykom, het sy vir hom gewys dat hy moet ‘n bietjie nader kom.  

Soos wat hy naby haar gaan sit, het sy aan hom gefluister, “Jy weet wat? Jy was saam met my deur al die 

slegte tye. Toe ek my werk verloor het was jy daar om my te ondersteun. Toe my besigheid onder gegaan 

het, was jy daar. Toe ek sleg seer gekry het, was jy langs my. Toe ons die huis verloor het, het jy net daar by 
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my gebly. En toe my gesondheid agteruit begin gaan het, was jy die heeltyd aan my sy. Weet jy wat besef ek 

nou?” 

“Wat besef jy, my vrou?”, vra die man met ‘n glimlag en ‘n hart wat met warmte gevul word.  

“Ek besef jy is vir my ‘bad luck’”.  

 

Dis sommer net ‘n grappie, so tong in die kies. Eintlik het hierdie man aan sy vrou gewys wat getrouheid 

behels. Deur dik en dun was hy aan haar sy. Nie net in goeie tye nie, maar ook in slegte tye.  

 

Jesus leer die skare en Sy woorde lei ook na getrouheid –  

10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemel.  

Ons het gister, met ons Ringsvergadering na ds. Johann Marnewick geluister waar hy die vergadering 

geopen het met ‘n preek en hy het gebruik gemaak van die Afrikaanse Bybelvertaling, die Boodskap. Ek het 

na hierdie vers 10 daarin gaan kyk en hier is wat daarin staan, aangaande getrouheid –  

10 “Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg word omdat hulle doen wat God vra. Hy sal 

sorg dat daar vir hulle plek is in sy nuwe wêreld” 

 

Jesus was self iemand wat onpopulêr geraak het, omdat Hy reguit en eerlik vir die skrifgeleerdes, die 

Fariseërs en die Sadduseërs kon vertel hoe verkeerd hulle was in hulle verstaan van die Woord van God. Hy 

was tot die dood toe vervolg, omdat Hy liefde vir alle mense verkondig het. Hy het met Sy lewe geboet en 

dit omdat Hy getrou wat aan Sy Vader in die hemel.  

Hy het Sy lig laat sien.  

 

Broer en susters, hierdie wêreld waarin ons lewe is nie noodwendig ‘n sonskyn wêreld nie. Vir my as ouers, 

is dit sleg om te dink dat my onskuldige kinders, gaan moet gekonfronteer word met die rou werklikheid, 

dat nie almal regverdig, liefdevol en goedgesind gaan wees met hulle in hulle lewe nie. Baie mense se liggie 

skyn flou en daar is ook heelwat mense wat geen lig het nie en dit is hierdie duisternis wat ons ligte bedreig.  

 

Jesus sê – Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Broers en susters, dis nie hoe dit 

veronderstel is om te wees nie. Hoe kan die doen van dit wat reg is, veroorsaak dat mens vervolg word?  

 

Die antwoord daarop kom uit die Bybel uit –  
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20 Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak 

gestel moet word nie. – Johannes 3:20.  

 

Verder verduidelik Jesus in Johannes 7:7 dat wêreld reageer teen Jesus omdat die wêreld oor die vingers 

getik word -  

7 Die wêreld kan vir julle nie haat nie; maar hy haat My, omdat Ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. 

Dis nie lekker om te hoor dat jy verkeerd is nie, veral as jy dink jy is wonderlik. Die wêreld het hierdie 

selfvoldaanheid en niemand mag meer vandag durf om aan te dui dat die wêreld verkeer is nie. Maar Jesus 

het nie geskroom nie. Hy kon die Leviete vir die wêreld voorlees.  

 

Ek en jy staan lang die Here. Ons verstaan dat die wêreld mag dalk dink hy is baie werd, maar waar daar nie 

liefde is nie en waar daar nie nederigheid is nie, daar loop dinge skeef en daar kom hartseer, verdriet en pyn.  

 

En ons kan nie deel wees van daardie hartseer, verdriet en pyn nie. Ons staan lang die Here Jesus Christus. 

En omdat ons dit doen, sê Johannes 15:19 –  

19 As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter 

nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. 

 

En hier is die groot gevaar. Elke volgeling van Jesus Christus kom te staan voor die vraag of ons die wêreld 

sal najaag en of ons skuld sal erken en Jesus na volg? 

 

Draadsitters?  

Is ons nie soms draadsitters nie? Ons beland baie keer in situasies waar ons liggies, met handskoene die 

omstandigheid hanteer.  

Ons skinder dalk lekker saam, maar ons weet ons moet nie.  

Ons misbruik iemand, terwyl ons weet dis oneerlik.  

Ons doen dinge nie nog eenkeer, terwyl ons weet nog eenkeer is eintlik nog eenkeer teveel.  

Ons kan baie keer maklik met onsself redeneer waarom iets geregverdig is, terwyl ons eintlik weet dat dit 

nie aanvaarbaar is volgens die Wil van die Here nie. Ons gebruik die verskoning, net soos kinders maak, 

deur te sê dat dit is maar hoe dit in die wêreld werk, so asof dit ‘n troos is vir waarom ons so lekker op die 

draad mag sit.  
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Maar weet u, ons geloof in Jesus Christus konfronteer ons. Daar kan nie ‘n draadsittery wees nie! Die 

wêreld sal graag wil sien dat ons besluiteloos en ruggraatloos rondstrompel, maar Jesus vra dat ons sal kies. 

Jesus vra nie meer van jou as wat Hy self bereid was om te gee nie. Hy het sonder om te skroom jou sonde, 

jou sonde en jou sonde geneem en ons verdien dit selfs nie eers nou nie.  

 

Ek het doelbewus hierdie kenteken tot laaste gelaat. Al die ander kentekens val op die grond as ons nie 

doelgerig kan besluit om totaal en al aan die Here getrou te wees nie. Jesus vra ons om ons lewe te gee. Hy 

maak dit baie duidelik dat ons moet besef dat ons vervolg sal word. Ons sal deur ander mense gemerk word 

as onpopulêr. Jy sal beledig word omdat jy kies om te doen wat God van jou vra.  

 

En dan moet ek by voeg – as ander mense se mening oor jou lewe vir jou belangrik is, dan sal jy 

heelwaarskynlik swaarkry en dit moeilik vind om totaal en al getrou aan die Here te lewe. Dit sal dan ook ‘n 

aanduiding wees dat jy meer waarde heg aan opinies as aan wat die Here van jou verwag. As mens 

verskonings sou maak vir waarom jy nie tyd het of nie die vermoë het of die geaardheid het, om die Here te 

dien nie, dan is daar iewers fout en sit jy waarskynlik op die draad.  

 

En tog is al mening wat saak maak, die mening van ons Here Jesus Christus. Paulus vind hierdie totale 

vrede as hy sê in Romeine 1:16 –  

16 Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die 

eerste plek die Jood, maar ook die nie- Jood.     

 

Slot  

Broers en susters, die evangelie van God lê oop voor ons. Daar is ‘n God wat met jou ‘n verhouding wil hê. 

Daar is niks meer wat keer dat jy elke oomblik naby God kan leef nie. Jesus het ons los gemaak en vry 

gemaak om God te ken en vir Hom elke dag te lewe.  

Wat hou jou van God af weg? 

Wat keer dat jy op die draad sit? 

As ons mooi kyk dan is dit ons liefde wat ons baie keer het vir die wêreld, in plaas van ‘n liefde vir God.  

My hoop is dat u oor die afgelope paar Sondae werklik kon sien hoe Jesus ons leer om meer te wees as 

verlepte sondaars.  

Hy wil ons seën weens Sy liefde vir ons, maar ons moet kies om werklik in lewe en in sterwe getrou aan die 

Here te behoort.  
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En as ons dit reg kry, as ons groei en al hoe meer ons kentekens uitstraal sodat die Here gesien en gedien 

kan word, dan is daar geen twyfel dat ons al reeds behoort aan die koninkryk van die hemel nie.  

10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemel. 

Amen  

 


