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Grote God, aan U die eer!

Heerlik is waar U regeer;

hemels is u majesteit;

heilig u geregtigheid.

U wat alles onderhou,

U is ewig en getrou.
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L 190:2

In genade, groot en ryk,

bou U, Heer, u koninkryk.

Voordat ek kon kies, kon vra,

het u Seun my vloek gedra.

Ek kon vind: U't my gekry

voor ek nog my skuld bely.
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L 190:3

U, oor alles God en Hoof,

open oë van geloof

dat ons sien, geen goed of kwaad

word aan toeval oorgelaat:

Bokant ons begrip, verstand,

hou U al wat is in stand.
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Matteus 5:38-42



Julle is die sout en 
lig vir die wêreld

5:13-16

5:3-12 Saligsprekinge

5:17-48 Uitleef van wet/ reg
- alternatiewe lewenstyl



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! (Mat 5:3-12)

• Burgers van God se koninkryk maak ŉ merkbare (sout) en sigbare

(lig) verskil in hierdie wêreld (5:13-16)

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

• Jesus noem ses voorbeelde van hoe die Fariseërs en skrifgeleerde 
boksies tiek, die wet ken, sonder om die wet te leef! Jesus gebruik

juis dÍt om te wys hoe ‘n alternatiewe lewenstyl lyk (Mat 5:21-48) 



21-26 - Julle het gehoor dat daar … gesê is: Jy mag nie moord pleeg nie; … (Eks. 20:13)

Maar Ek sê vir julle:

27-32 - Julle het gehoor dat daar … gesê is: Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

Maar ek sê vir julle

Daar is (ook) gesê: Elkeen wat van sy vrou skei moet aan haar ‘n skeibrief gee.   

Maar Ek sê vir julle:

33-37 - Julle het gehoor dat daar … gesê is: Jy mag nie jou eed verbreek nie …

Maar Ek sê vir julle:

38-42 - Julle het gehoor dat daar … gesê is: ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.

Maar Ek sê vir julle:

43-48  - Julle het gehoor dat daar … gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.

Maar Ek sê vir julle:



Here, heilige Here

U weë is hoër as myne.

Here, heilige Here

laat u weë ook myne wees.

Flam 353



U weë is hoër as die berge,

u liefde is dieper as die see,

u genade vloei soos fonteine.

Ek wil saam met U loop in u weë.



Matteus 5:38-42



Matteus 5:38-42

38“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘'n Oog vir 'n oog
en 'n tand vir 'n tand.’ 39Maar Ek sê vir julle: Julle
moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie.
As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die
ander wang na hom toe. 40As iemand jou hof toe wil
vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou
boklere. 41As iemand jou dwing om sy goed een
kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee
kilometer. 42Gee aan hom wat iets van jou vra, en
moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.



Hoe lyk ‘n Christelike manier
van optrede in ons tyd?

In die Bergrede gee Jesus nie filosofiese
standpunte nie, maar praktiese riglyne

hoe om elke dag te lewe!

In die Bergrede gee Jesus nie filosofiese
standpunte nie, maar praktiese riglyne

hoe om elke dag te lewe!

Hierdie tekste roep: Pas jou koers aan!



Wanneer (in 
watter situasies) 

wil mens
gewoonlik iemand

terugkry/ terug
betaal?



Onreg kan mos nie net so 
gelos word nie

Onreg kan mos nie net so 
gelos word nie



Was jy al in ‘n 
situasie waarin
onreg aan jou

gedoen is?
Hoe het jy

reageer?



Hoe reageer
mense gewoonlik
wanneer hulle
beleef dat hulle
tenagekom word?
Hoekom gebeur dit
só?



Hoekom dink jy is dit
vir Jesus belangrik
dat sy dissipels nie
vergeld nie?



Tekens wanneer mense
uit pyn reageer:
• Emosioneel;
• Aanvallend;
• Selfregverdigend/

verduidelikend;
• Nie proporsioneel tot 

situasie
• Negatiewe houding
• Slagoffer-rol



Hoe reageer mens dan
vanuit ‘n nuwe ID in 
Christus /verhouding met
God?
• Kom uit die situasie uit;
• Voel wat jy voel;
• Gee jou gevoel ‘n naam;
• Gee dit vir die Here;
• Onthou net weer dat jy 

‘n nuwe mens in Jesus 
Christus is (identiteit);

• Kies nou hoe jy gaan 
optree.



Julle het gehoor dat daar … gesê is: ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n 
tand vir ‘n tand.

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige
mens verset nie.

Aanhaling uit “Moses” se wetgewing

Fariseërs gebruik dit as riglyn vir individue

Nou neem mense reg in eie hande

Tradisioneel is uit hierdie teks gesê: 
“Wees die minste!” Tog sê 3 vb’e anders



Onreg mag inderdaad nie net só
gelos word nie

Onreg mag inderdaad nie net só
gelos word nie



Julle het gehoor dat daar … gesê is: ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n 
tand vir ‘n tand.

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige
mens verset nie.

Voorbeeld 1: As iemand jou op die regterwang slaan…. Draai ook
die ander wang na hom toe;



Regterwang-klap

Om te weier
om iemand die 
mag te gee 
om my te
verneder



Julle het gehoor dat daar … gesê is: ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n 
tand vir ‘n tand.

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige
mens verset nie.

Voorbeeld 1: As iemand jou op die regterwang slaan…. Draai ook
die ander wang na hom toe;

Voorbeeld 2: As iemand jou hof toe vat om jou onderkleed te eis … 
gee hom ook jou bokleed;



Onderkleed

Bokleed



Julle het gehoor dat daar … gesê is:  

‘n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.

Maar Ek sê vir julle: 

Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie.

Voorbeeld 1: As iemand jou op die regterwang slaan…. draai ook die 
ander wang na hom toe;

Voorbeeld 2: As iemand jou hof toe vat om jou onderkleed te eis … 
gee hom ook jou bokleed;

Voorbeeld 3: As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te
dra… dra dit vir hom twee kilometer.



Romeinse myl-roetemerkerRomeinse myl-roetemerker

Die aggareuein –

die staat mag die dienste
van hulle burgers opeis

soos nodig

Die aggareuein –

die staat mag die dienste
van hulle burgers opeis

soos nodig



Julle het gehoor dat daar … gesê is:  

‘n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.

Maar Ek sê vir julle: 

Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie.

Voorbeeld 1: As iemand jou op die regterwang slaan…. draai ook die 
ander wang na hom toe;

Voorbeeld 2: As iemand jou hof toe vat om jou onderkleed te eis … 
gee hom ook jou bokleed;

Voorbeeld 3: As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te
dra… dra dit vir hom twee kilometer.

Opsomming: Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat 
van jou wil leen, nie afwys nie. Gewilligheid, houding – kwesbaarheid



Jesus se
voorbeelde roep
ons op tot ‘n derde
weg van optrede –
geweldlose verset
teen onreg



Hierdie
onreg kan beslis ook nie net so 
gelos word nie – dit moet stop!

Hierdie
onreg kan beslis ook nie net so 
gelos word nie – dit moet stop!

En as Christene aan die uitdeelkant
van onreg staan?

En as Christene aan die uitdeelkant
van onreg staan?



Jesus wys ons hoe 
om hierdie 
beginsel uit te leef



Onreg kan mos nie net so 
gelos word nie

Onreg kan mos nie net so 
gelos word nie







Maar as mense selfsugtig bly leef,

word ons wêreld so stukkend en seer.

En ons sien die ander mens nie raak,

soos onsself ons lewe beheer.

Hy is mens voor U, sy is mens voor U,

deur u liefde as waardig verklaar.

Hy is mens voor U, sy is mens voor U,

dat die wêreld u liefde ervaar.



Maar U maak ons u liggaam, o Heer,

om u hande en voete te wees.

En U maak ons lede van mekaar, 

saamgebind deur Christus se Gees.

Ons is mens voor U, ons is mens voor U,

deur u liefde as waardig verklaar.

Ons is mens voor U, ons is mens voor U,

dat die wêreld u liefde ervaar.



Onreg kan mos nie net so 
gelos word nie

Onreg kan mos nie net so 
gelos word nie



Gaan dan heen...Gaan dan heen...

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!
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My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Kyk Ek gaan voor jou uit;

Ek maak die pad gelyk;

Ek is langs jou 

– om jou veilig vas te hou;

Ek is agter jou 

Ek keer die bose weg van jou;

Ek is onder jou as jy sou val 

dan dra ek jou.
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Kyk Ek is rondom jou, 

want ek beskerm jou;

Ek is bokant jou, 

want Ek wil jou graag seën;

Ek is binne jou

Ek lei jou deur My Heilige Gees.

Die Seun van God Drie-ening

sal vir ewig met jou wees!
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