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Sondag, 22 November 2020 

Skriflesing:   Integriteit 

Tema:    Matteus 5:33-37 
 
 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Daar word vertel van 4 studente(miskien ken julle die vertelling) wat eendag laat gekom het vir 

hulle klas en die dosent was baie ernstig daaroor dat hulle hulle klasse stiptelik moet bywoon. 

Hulle het die klas binne gekom en baie plegtig vir haar vertel dat hulle ‘n pap band gehad het en 

daarom is hulle laat. Die simpatieke dosent het vir hulle gesê dat dit jammer is dat hulle laat 

gekom het, want hulle het ‘n toets gemis daardie oggend. Maar sy was gewillig om hulle ‘n kans te 

gee. Sy het vir elke een van hulle ‘n stuk papier gegee en ‘n potlood en hulle versprei om in die 

vier hoeke van die klaskamer te gaan sit. Toe sê sy vir hulle dat hulle die toets sal slaag as hulle 

net hierdie een vraag kan antwoord – 

Watter band aan die kar was pap? 

 

Dit was ‘n toets van integriteit! 

 

As ons so na die nuus kyk dan wonder ‘n mens of daar nog integriteit in ons land oor is?  

Integriteit, opregtheid van karakter, eerlikheid.   

 

Sonder om tragies te klink – wil mens amper sê dat mense met regte integriteit baie skaars is, 

veral as ons die nuus kyk en na sogenaamde leiers van ons land luister. Dit voel soms of dit 

makliker kan wees om ‘n korreltjie sout in ‘n sneeu storm uit te ken.  

 

Is mense met integriteit, goeie karakters, eerlikheid en opregtheid waarlik skaars? Hopelik nie!  

 

Miskien moet ons vir onsself vra – Is ek iemand met integriteit? Die Bybel sê baie duidelik dat ons, 

wat Christen gelowiges is, se lewens moet met integriteit gelewe word. En in hierdie gedeelte van 

die bergrede, wat ons gaan lees – die preek op die berg – deur Jesus, vertel Jesus vir ons dat ons 
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so goed soos ons woord moet wees! Met ander woorde, jou woord moet jou eer wees. Is ons 

woord ons eer? 

 

Mense het altyd hulle kinders geleer dat hulle reputasie is baie belangrik. Ouers het hulle kinders 

vermaan dat hulle hard gewerk het om vir hulleself ‘n goeie naam te maak en dat hulle moet 

voortgaan om dit ook so te hou. En verstaan mooi – reputasie beteken nie dat jy verskriklik baie 

van jouself dink nie. Nee. Die aanvanklike gedagte van reputasie het totaal en al te doen met jou 

karakter.  

 

Abraham Lincoln het gesê as ‘n ouer sy/haar kinders wil leer hoe hulle moet handel, dan moet 

daardie ouers self al klaar so wees.  

 

Het u al gewonder waarmee mense jou naam assosieer?  

Sal mense sê hulle kan jou vertrou, dat jy betroubaar is, dat hulle op jou kan reken, dat jy is ‘n 

man of vrou met integriteit?  

Hierdie tipe dinge moet vir ons belangrik wees, want ons lewens spreek boekdele tot die mense 

wat om ons is.  

 
Skriflesing 
Matteus 5:33-37 (Die Bybel 1983)  
Die aflê van 'n eed 
33 “Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie jou eed 

verbreek nie, en 'n eed in die Naam van die Here moet jy nakom.’ 34 Maar Ek sê vir julle: Moet 

glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God; 35 nie by die aarde nie, 

want dit is die rusplek vir sy voete; nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot Koning. 
36 Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of 

swart maak nie. 37 Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as 

dit, kom van die Bose.” 

 

“... bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou.” 
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Jesus praat hier met die mense en onder hulle was daar heelwaarskynlik ook skrifgeleerdes en 

Fariseërs – kerkleiers van die tyd. Hierdie kerkleiers het na hierdie deel in die Bybel gekyk, uit 

Eksodus 20:7 –  

 “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam 

misbruik, nie ongestraf laat bly nie.  

 

En hulle het dit dan saam gelees met ‘n gedeelte uit Levitikus 19:12 –  

Julle mag nie 'n vals eed aflê in my Naam en so die Naam van julle God ontheilig nie. Ek is die 

Here. 

En dan het hulle geredeneer, dat hulle nie teenoor God vals mag wees nie, maar hulle kan maar 

teenoor ander, solank dit net nie teenoor God is nie.  

 

Jesus sê dan vir al die mense, hier teen die berg, dat as hulle die skrifgeleerdes en die Fariseërs 

wil verbygaan en beter as hulle wil lewe, soos God eintlik wil hê, dan moet ‘n mense se eie 

woorde goed genoeg wees, sonder dat jy verskriklike beloftes hoef te maak. En jou woorde moet 

nie net teenoor God opreg wees nie, maar ook teenoor alle mense.  

 

En verstaan mooi – Jesus sê nie dat ‘n mens nie ‘n eed mag aflê nie – soos om in ‘n hof te belowe 

dat jy die waarheid praat of om in die naam van God beloftes te maak by kerklike aangeleenthede 

nie. Wat Hy wel sê is dat ons, ek en jy, so moet lewe dat ons dood eenvoudige gewone woorde, 

woorde sal wees wat betroubaar en eerlik is! 

 

En Paulus stem saam in die manier hoe gelewe het – Romeine 9:1 –  

In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie; en my gewete, wat deur die 

Heilige Gees gelei word, getuig saam met my 

 

Aan die Galasiërs skryf hy in Galasiërs 1:20 – 

Wat ek aan julle skrywe, is nie leuens nie – God is my getuie. 

 

Jesus sê dus dat ons moet nie ‘n eed aflê soos daardie kerkleiers nie. Later in hierdie einste 

Matteus hoor ons Jesus dit duidelik sê – Matteus 23:16-18 

 “Ellende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê: ‘As iemand by die tempel 'n 

eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet 
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hy die eed nakom.’ Blinde dwase! Wat is belangriker: die goud of die tempel waardeur die goud 

geheilig word? Julle sê ook: ‘As iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, 

maar as hy by die offergawe bo-op die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom.’ 

 

As Christene, volgelinge van Jesus, wie se burgerskap in die hemel is, moet ons integriteit wys in 

ons woorde en ons dade.  

 

Te midde van ons wêreld wil Jesus by ons sien dat ons mense van integriteit sal word en wees!  

 

Hoor wat het ons gelees –  
37 Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die 

Bose.” 

 

Integriteit van ons woorde 
Iemand het ‘n definisie gegee vir wat integriteit is.  

Hy het gesê –  

Eenvoudig gestel is integriteit dat jy doen wat jy gesê het jy sal doen. Dit beteken dat jy jou 

beloftes hou.  

Wanneer jy belowe het om getrou te wees aan jou lewensmaat, dan sê integriteit, dat jy by 

daardie persoon sal bly, maak nie saak wat nie.  

As jy belowe het aan die Here dat jy Hom sal eer en aan Hom lof sal bring, dan sê integriteit, dat 

jy sal aanhou om Hom te eer al word jy afgetakel tot in die grond in of al word jy opgelig tot op die 

hoogste punt van die aarde.  

As jy ‘n vriend belowe het dat jy hom sal terug bel, dan sê integriteit, dat jy hom sal terug bel.  

As jy belowe het om Saterdag saam met jou kind deur te bring, dan sê integriteit, dat jy jou 

afspraak sal nakom.  

 

‘n Belofte, het vir ons as gelowiges, ‘n ernstige heilige aspek wat ons graag wil nakom, of ons dit 

gemaak het aan die hoof van ‘n maatskappy of aan ons kinders of ‘n bedelaar op straat. 

 

Ons woord moet ons eer wees.  

 

Integriteit in ons aksies teenoor mense 
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Broers en susters, dis nie wat ons eet nie, maar wat ons verteer wat ons sterk maak;  

dis nie wat ons kry nie, maar wat ons spaar wat ons ryk maak;  

nie wat ons lees nie, maar wat ons onthou wat ons geleerd maak; 

nie wat ons bely nie, maar wat ons beoefen wat ons Christene maak.  

 

Julle wat vandag belydenis van geloof aflê – onthou dit – dis hoe julle lewe, wat wys dat jy werklik 

Christene is.  

 

Broer en suster, onthou dat mense ons Here sal oordeel deur te kyk hoe ons lewe teenoor ander 

mense. Ons moet groei en mense word van integriteit. Ons moet Jesus toelaat om ons te 

beïnvloed in die manier hoe ons kies om te lewe. As ons sê ons gaan iets doen, dan is dit so goed 

as of dit reeds gedoen is! 

 

Integriteit in ons aksie teenoor God 
33 “Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie jou eed 

verbreek nie, en 'n eed in die Naam van die Here moet jy nakom.’ 

 

Wanneer ons vir God vertel dat ons gaan onsself aan Hom verbind met ons hele lewe, dan moet 

ons hierdie belofte nakom. Nie omdat jy gestraf gaan word as jy dit nie doen nie, maar omdat jy 

regtig lief is vir jou Skepper wat jou gemaak het.  

 

En dis wat Jesus vir die mense geleer het. Ons verhouding met God moet nie hierdie beloftes van 

voorneme wees nie, maar dit moet vloei uit ‘n liefde vir God. Jesus sê God soek nie mense wat 

gevaarlike beloftes maak en ‘n eed aflê met dramatiese effekte nie. Hy wil graag hê jy moet jou 

woord teenoor Hom nakom omdat jy vir Hom lief is en weet dat Hy nog altyd vir jou lief was! 

 

Slot 
Gaan hierdie week in jou stiltetyd en dink na oor jou integriteit. Ek weet ek kan ook daaraan werk 

en ek glo u ook.  

Horace Greeley, ‘n Amerikaanse Nuusredakteur, het die volgende gesê –  

"Fame is a vapor, popularity an accident, riches take wings, those who cheer today may curse 

tomorrow, only one thing endures -- character." 
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Mag jou Christelike karakter so ontwikkel dat mense net vir God deur jou lewe, jou dade en jou 

woorde, sal raak sien! 

Amen 

 


