
Matteus 6:4-7

Gelukkig is dié wat in hierdie wêreld aan God se 
nuwe wêreld sigbare gestalte gee



222 + 185

Loof die Here God

en prys sy heil'ge Naam.

Loof die Here God –

Hy red my  van die dood.



222 + 185

Kom alle volke en loof nou die Heer

jubel oor Hy jul regverdig regeer.

Loof Hom volke, kom loof die Heer.
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Loof die Here God

en prys sy heil'ge Naam.

Loof die Here God –

Hy red my  van die dood.
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Halleluja!  U is Koning.

Ons aanbid U in u woning.

U's die Alfa en Omega,

daarom sing ons: Halleluja!

(2X)



Ons leef in ŉ wrede werklikheid…

• Oorlog

• Siekte

• Armoede

• Onstabiliteit

• Onsekerheid

ŉ Ongenaakbare, wrede, ontstellende wêreld

Dit is wat ons vandag duidelik sien!



Ons smag na ŉ ander werklikheid

• Vrede

• Vreugde

• Vrede

• Stabiliteit

• Sekerheid

Die droom van ŉ ander, sagter wêreld…

…kan ons vandag nie duidelik sien nie!



Die Matteusevangelie sê…

• In Jesus Christus breek die goddelike werklikheid in die 
harde, wrede werklikheid van ons wêreld in

• In Jesus bevestig God in die harde werklikheid van ons
wêreld dat Hy Immanuel “God met ons” is (Matt 2:23)

• Die boodskap van die Matteusevangelie kan in een enkele sin 
saamgevat word: “Die koninkryk van God het in Jesus 
Christus klaar gekom”



“Bekeer julle, want die koninkryk
van die hemel het naby gekom.”
(Johannes die doper)

3: 2

“Bekeer julle, want die koninkryk
van die hemel het naby gekom.”
(Jesus)

“Bekeer julle, want die koninkryk
van die hemel het naby gekom.”
(Dissipels)

4: 17

10:7



Bo-op, langs, onder, saam met, in hierdie
wrede werklikheid bestaan, groei, oorwin

die koninkryk van God

Hierdie werklikheid

God se koninkryk



Voor die koms van Christus het ons
werklikheid so gelyk:

Die fokus val op hierdie wrede werklikheid en
die hoop op die koninkryk van God is vaag



Maar Christus bevestig God is Immanuel “God 
met ons” en nou lyk ons werklikheid só

Die fokus val op die koninkryk van God wat deurbreek in ons
wêreld en die wrede werklikheid van ons bestaan versag



4:23 – Opsomming van Jesus se bediening

9:35 – Opsomming van Jesus se bediening

5-7 – Prediking of lering van bergpreek
(woorde van Jesus)

8-9 – Weldade en genesings van Jesus
(dade van Jesus)

Jesus vestig die koninkryk…

Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, 
die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder

die volk gesond gemaak

Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle
sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte

en kwaal onder die volk gesond gemaak



…en die kerk laat die koninkryk van God in die 
wrede werklikheid van hierdie wêreld realiseer

10:1 Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag 
gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte

en kwaal gesond te maak



Hoe?
• Die Bergrede is die “grondwet”

• Só realiseer die koninkryk van God in ŉ wrede werklikheid:
• Jy moet TOTAAL anders wees as die wêreld

• Omdat jy klaar geseënd is (want jy is ŉ burger van die koninkryk
van God en nie van hierdie wêreld nie!)…

• …kan en moet jy anders dink en anders doen en anders leef as die 
wêreld

• DAN kan die seer van die wêreld versag en uiteindelik genees
word!

• Vir hierdie insig lê Matteus 5:1-12 die grondslag
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Geseënd is…

…afhanklik/ arm van gees is, want aan hulle behoort koninkryk

…treur, want hulle sal vertroos word

…sagmoedig is, want hulle sal nuwe aarde ontvang

…honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word

…barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang

…rein/suiwer van hart is, want hulle sal God sien

…vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word

…vervolg oor reg, want aan hulle behoort die koninkryk

…julle wanneer mense julle…beledig, vervolg en vals beskuldig
Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel.



Verlede week…

• Jy is geseënd…

• …want jy is “arm van gees” = afhanklik van God

• …daarom is jy ŉ burger van ŉ nuwe koninkryk, God se 
koninkryk

• Jy WEET: As ek God en sy koninkryk bo my eie belange stel, is 
ek ŉ nuwe mens, ŉ ander mens, my identiteit het verander, 
ek het verander, ek is ŉ burger van God se koninkryk

NOU dink en doen ek anders



Matteus 4:5-7
4Geseënd is dié wat treur, 

want hulle sal vertroos word.
DINK

5Geseënd is die sagmoediges, 
want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

DOEN

6Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, 
want hulle sal versadig word.

DINK

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

DOEN



Gelukkig = ANDERS wees as die wêreld want ek is ŉ burger van God se 
koninkryk, nie van hierdie wêreld nie

Anders wees Bots met Beloning

Anders dink Treur Eiebelang, mag, selfsug Vertroos word

Anders doen Sagmoedig Mag, selfhandhawing Nuwe aarde sien

Anders dink Dors na reg Persoonlike bevrediging Versadig word

Anders doen Barmhartig Harteloosheid Genade ontvang



Wie is gelukkig?

• Burgers van God se koninkryk wat…
• Met ander oë na hierdie wrede wêreld kyk
• Op ŉ ander manier in hierdie wrede wêreld optree
• God se koninkryk dag vir dag, stukkie vir stukkie laat kom
• Na more toe lééf (sal)
• En dis nie hulle nie, dis julle (vs 11-12)!



Wie is ons?
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Gelukkig is dié wat in hierdie wêreld aan God se 
nuwe wêreld sigbare gestalte gee
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1. Salig dié wat arm voor God is –

hulle erf Gods koninkryk;

en wie treur, dié is gelukkig;

só kan God sy troos laat blyk.

Wie verdraagsaam is, laat Hy

op sy nuwe aarde bly.
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2. Dié wat honger na wat reg is

hulle sal versadig word.

Wie barmhartig langs die weg is,

vind hulself het geen tekort.

Dié wat, rein van hart, Hom dien,

hulle sal die Here sien.
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3. Vredemakers is gelukkig –

hul is kinders van die Heer.

Hul wat ly vir reg en waarheid

weet: God bly nog in beheer.

Wie Hom volg, deur laster heen,

wees verheug – God sal jul seën.
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