
Matteus 5:21-26

Volgens die nuwe grondwet (5:1-12)…

…is verkeerde bedoeling so erg as verkeerde daad (5:21-26)!
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1. Loof die Here, al wat lewe,

wil Hom dank en hulde bring

Hy het al ons skuld vergewe;

ons 'n nuwe lied laat sing.

Loof Hom, prys Hom! Loof en prys 
Hom!

Loof die Vader, God en Heer!
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2. Loof Hom wat in groot genade

ons deur eeue heen behou;

loof Hom vir sy reddingsdade –

vas kan ons op Hom vertrou.

Loof Hom, prys Hom! Loof en prys 
Hom!

Hy's genadig en getrou.
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3. Soos 'n vader sorg vir kinders,

sorg die Heer vir wie Hom vrees.

Hy vergewe hul oortredings

en berei 'n vreugdefees.

Loof Hom, prys Hom! Loof en prys 
Hom!

Laat ons Hom gehoorsaam wees!





God roep burgers van sy koninkryk om in 
hierdie wêreld…
• Konsekwent getrou te wees aan die grondwet van sy nuwe koninkryk

(Matt 5:1-12)

• Wie is “gelukkig”?
• Die rykes, magtiges, vromes, gesondes, onafhanklikes?

• NEE!

• Die wat weet hoe afhanklik hulle van God is

• Burgers van God se koninkryk



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

die koninkryk van God

Hierdie werklikheid

God se koninkryk



Burgers van God se koninkryk maak ŉ 
merkbare, sigbare verskil in die koninkryk van 

die wêreld



Julle is die sout en 
lig vir die wêreld

5:13-16

5:3-12 Saligsprekinge

5:17-48 Uitleef van wet/ reg



Jesus as Aankondiger van die grondwet van God se koninkryk (5:3-12)

Burgers van God se koninkryk maak ŉ merkbare (sout) en sigbare
(lig) verskil in hierdie wêreld (5:13-16)

Jesus as gesagvolle interpreteerder en toepasser van die nuwe
grondwet (5:17-20)

Jesus gee ses voorbeelde van sy radikale interpretasie en
toepassing van die nuwe grondwet (5:21-47)

Die doel: sodat julle volmaak kan wees soos julle
hemelse Vader volmaak is (5:48)



Wat beteken dit in die praktyk om ŉ burger 
van God se nuwe koninkryk te wees?
• ŉ Koninkrykskind dink en leef en doen ANDERS as ŉ burger van 

hierdie wêreld!

• In Matt 5:13-16 sê Jesus ŉ koninkrykskind maak ŉ groot verskil in die 
wêreld. Hy gebruik twee beelde om dit te illustreer
• Sout
• Lig

• In Matt 5:17-20 sê Jesus dit impliseer ŉ radikaal nuwe lewenswyse
wat meer is as net oppervlakkig “godsdienstig” te wees soos die 
skrifgeleerdes en die Fariseërs

• ŉ Koninkrykskind tiek nie boksies af nie, maar lééf radikaal
gehoorsaam aan God in sy nuwe koninkryk



Wat beteken dit in die praktyk om ŉ burger 
van God se nuwe koninkryk te wees?
• Jesus noem ses voorbeelde van hoe die Fariseërs en skrifgeleerde

boksies tiek, die wet ken, sonder om die wet te leef!

“Gehoorsaam” aan die wet

Nie moord pleeg nie (5:21-26) 

Nie egbreuk pleeg nie (5:27-30) 

Egskeiding volgens die wet (5:31-32) 

Neem van eed volgens die wet (5:33-37) 

Vergelding volgens die wet (5:38-42) 

Naaste liefhê maar vyand haat (5:43-47 

• Julle het gehoor dat daar gesê is…. Maar Ek sê vir julle…
• 5:17-20: Jesus herroep nie die wet nie

• Jesus as gesagvolle maar radikale interpreteerder van die wet

• Pas die wet radikaal en eties toe op die hele lewe

• 5:48: “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is”



Wat beteken dit in die praktyk om ŉ burger 
van God se nuwe koninkryk te wees?

• Die wet gaan uiteindelik oor verhoudings
• My verhouding met God het ŉ direkte invloed op my verhouding met my 

naaste

• My verhouding met my naaste het ŉ direkte invloed op my verhouding met 
God

• Die een verhouding kan nie sonder die ander bestaan nie!

• Ons kyk na een van die ses voorbeelde (5:21-26)



Jy mag nie moord pleeg nie… (5:21-26)
21“Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense gesê is: ‘Jy mag 
nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die 
regbank’. 22Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al 
strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ŉ gek, 
is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ŉ idioot, is 
strafbaar met die helse vuur.

23“As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat 
jou broer iets teen jou het, 24laat staan jou gawe daar by die altaar en 
gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.

25“As iemand ŉ regsaak teen jou begin, kom betyds tot ŉ skikking 
solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die 
regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die 
tronk sit nie. 26Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom 
voordat jy die laaste sent betaal het nie.”



Moord is nie sommer net moord nie…

• Jesus herinterpreteer die bekende gebod in Eks 20:13 en die stertjies 
wat die gebod in die Fariseërs en skrifgeleerdes se interpretasie van 
die gebod bygekry het

• Vir hulle gaan dit om ŉ boksie wat ek tiek en ŉ selfvoldane 
tevredenheid: “Ek is tog nie so nie!”

• Vir Jesus gaan dit om ŉ omvattende gesindheid, ŉ verhouding met 
God EN my naaste wat die wese van my bestaan beïnvloed

• Nie net die daad is verkeerd nie, maar ook die bedoeling

• Word beklemtoon deur verstommende uitspraak van 5:23-24



Godsdiens is naastediens…

• As jy God werklik wil dien, moet jy EERS jou verhouding met jou
naaste regmaak
• Daag by tempel op om te offer
• Onthou dat jou broer iets teen JOU het!!!!
• Gaan maak dadelik reg!
• DAN kan jy God dien

• Die uitspraak het ongelooflike implikasies vir kerkwees in SA
• Verbittering in ons harte?
• Wanhoop oor toekoms?
• Sit maar in kerk uit “gewoonte en bygelowigheid”
• Het JY ŉ verhouding met God?
• Dit is eers eg as dit gesien kan word in jou verhouding met jou naaste!
• Gaan maak eers reg!



God roep my om in hierdie wêreld…

• Konsekwent getrou te wees aan die grondwet van sy nuwe koninkryk
(Matt 5:1-12)

• Wie is “gelukkig”?
• Die rykes, magtiges, vromes, gesondes, onafhanklikes?
• NEE!
• Die wat weet hoe afhanklik hulle van God is.
• Burgers van God se koninkryk

• Burgers van God se koninkryk leef sonder grense
• Verhouding met God beïnvloed verhouding met naaste
• Verhouding met naaste beïnvloed verhouding met God

• Is JY ŉ burger van God se nuwe koninkryk?





Matteus 5:21-26

Volgens die nuwe grondwet (5:1-12)…

…is verkeerde bedoeling so erg as verkeerde daad (5:21-26)!
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1. Ons Vader, neem ons hande

en maak ons een.

Versterk u self die bande –

gee ons u seën.

Bind ons in u genade aan U, o Heer,

en leer ons om met dade u Naam te 
eer.
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2. Heer, wees vir ons 'n Vader

wat sorg en sien.

Trek ons in Christus nader

om U te dien.

Laat, Heer, u Gees ons voorgaan,

laat Hy ons lei,

dat ons u Woord gehoorsaam,

ons aan U wy.
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3. Leer ons mekaar vergewe,

mekaar vertrou.

Laat ons die hele lewe

op liefde bou.

Laat heers oor ons u vrede,

en bind ons saam.

Verhoor tog ons gebede

in Jesus Naam.



Matteus 5:21-26

Volgens die nuwe grondwet (5:1-12)…

…is verkeerde bedoeling so erg as verkeerde daad (5:21-26)!


