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Inleiding 

1. 

Gemeente. 

Kan ŉ huwelik sonder liefde voort bestaan? Nee, ek dink nie so nie. Indien daar nie 

liefde is tussen die persone is dit nie meer ŉ huwelik nie maar net ŉ ooreenkons. 

Kan ons praat van ŉ noemenswaardige verhouding tussen kinders en ouers indien 

daar nie liefde is nie?  Weereens is die antwoord nee.  Sonder liefde is die ouer-kind 

verhouding nie veel werd nie. 

Sodra die liefde verlore gaan gebeur dit ook baie kere dat die verhouding ten gronde 

gaan.  Die liefde is die gom, die bindende faktor, wat mense bymekaar hou.   

Ek dink dit is netso waar van ons verhouding met God.  God is lief vir jou en my – 

die Bybel bevestig dit keer op keer.  Ons besef dit opnuut in die lydenstyd.  Ons 

besef dit opnuut wanneer ons saam met Jesus na die kruis loop.  Indien ons egter nie 

vir God lief is nie, wat word dan van die verhouding?  Kan ons dan praat van ŉ 

verhouding tussen God en die gelowige?  Nee, vriende.  Die liefde is die 

deurslaggewende kenmerk van ŉ lewendige verhouding met God.   

Dit is egter nie al nie.  Lukas 10 vertel ons dat ons nie net vir God moet lief wees nie, 

maar ook ons naaste soos onsself.  Liefde vir jou naaste is die tweede 

deurslaggewende kenmerk van ŉ lewendige verhouding met God. 

Hierdie liefde vir God en ons naaste, so het ons oor die afgelope paar weke gesien, 

het verskillende verskyningsvorms.  Die liefde het somtyds verskillende gesigte 

afhangend van die omstandighede. 



Somtyds vra die liefde vriendelikheid, ander kere geduld.  Partykeer vra die liefde 

vergifnis en ander kere sagmoedigheid of nederigheid. Afhangend van jou 

omstandighede vra die liefde somtyds vrygewigheid. 

• Ek besef ons is nie Christus nie.  Dit gebeur nie altyd so maklik nie.  Elke dag 

worstel ons met ons eie sondigheid.  Net somtyds slaag ons daarin om Jesus 

in ons lewe sigbaar te maak. 

• Ek besef ook dat dit nie enigste vorms van die liefde is nie.  Dink maar aan die 

dissipline wat jy ten opsigte van jou kinders toedien.  Dit is ook ŉ vorm van die 

liefde. 

• Ek besef dat die gee van misplaaste liefde, sonder oordeel, somtyds negatiewe 

gevolge kan hê.  Daarom moet ons altyd bid en die Here vra vir Sy wysheid. 

Tog vriende, omdat God vir ons lief is, moet ons altyd probeer om met God se liefde 

te handel teenoor ons naaste.  Lewe ons in verhouding met God kan ons nie anders 

as om lief te wees vir God en ons naaste nie. 

In vandag se prediking gaan ons stilstaan by nog ŉ dimensie van die liefde.  Lewe jy 

in verhouding met God, is jou hart vol liefde, kan jy nie anders as om eerlik en opreg 

te wees nie.  Dan verbly jy jouself oor die waarheid en streef jy dit onder alle 

omstandighede na. 

Die vraag wat elkeen van ons vandag moet beantwoord is dit: Toon jy jou liefde aan 

God, jou naaste en aan jouself deur opreg en eerlik in alles te wees? 

 

Skriflesing: 

Matteus 5: 33-37 

 

Sang: (sittend en onaangekondig) 

U woord is ŉ lig op my pad (... het waarheid om te leer.) 

Musiekspan gaan sit 

 



 

Prediking: 

2. 

Ek het die afgelope week op merkwaardige statistieke afgekom.  So 15 jaar gelede 

het lewensversekeraars onder Suid-Afrikaanse polishouers 'n peiling laat doen oor 

verskillende beroepe.  Hulle wou vasstel hoe betroubaar en eerlik mense persone 

uit verskillende beroepe ervaar.  Om dit vas te stel het hulle vir die sowat 1000 mense 

'n lys met beroepe gegee met die vraag watter punt op 'n skaal van 0-10 hulle aan 

elkeen sou toeken.  0 Sal op die skaal dan totaal oneerlik en onbetroubaar beteken 

terwyl 10 weer volkome eerbaar en betroubaar impliseer. 

Ek wonder of u kan raai wat die uitslag van die studie was? 

• Predikante en dokters deel die eerste plek met 'n punt van 7.5 uit tien elk.   

• Dan volg bankbestuurders, die polisie, lewenspolisverkoopsmanne, joernaliste 

en regslui, eiendomsagente en politici.   

• En heel laaste is verkoopsmanne wat gebruikte motors verkoop.  Hulle 

behaal maar 2.9 uit tien. 

En die statistieke is sowat 15 jaar gelede opgestel.  Ek is oortuig dat meeste van die 

punte wat die beroepe behaal vandag aansienlik laer sal wees. 

3. 

Die bevindinge spreek boekdele.   

Dit is nie net van toepassing op Suid-Afrika nie.  Reg oor die wêreld is daar 'n 

geloofwaardigheidgaping tussen mense.  Regoor die wêreld is mense al hoe meer 

agterdogtig.  Vroeër het die agterdog net bestaan tussen gewone mense en 

hooggeplaastes soos politici.  In die huidige tydsgees verwag mense net nie meer om 

die waarheid te hoor nie.  Almal, selfs familielede, vriende en lidmate van dieselfde 

kerk soek altyd vir die leun in die verhaal. 

Ek wonder wat sou die punt uit tien wees wat ons aanmekaar sal toeken.  Wat 

sal ons eie punt uit tien wees?   



• Elkeen van ons het al in die verlede ŉ leun vertel.   

• Hoe baie keer rek ons nie die waarheid om onsself te pas nie.   

• Hoe baie keer spoel daar nie ŉ wit leuentjie oor ons lippe nie.   

• En ander kere skinder ons maar net.   

• Ons versprei stories sonder om die gevolge daarvan in ag te neem.  

Elke keer as ons ŉ leun vertel word ons geloofwaardigheid by ander aangetas.  Elke 

keer as ons die waarheid verwring en verdoesel daal ons punt uit tien.   

4. 

Oneerlikheid raak egter nie net onsself en ons verhoudings nie.  Leuens beïnvloed 

ook die hele samelewing.  Dostojefski  -  een van die groot Russiese skrywers  -  

vertel die kortverhaal van ŉ man wat ŉ droom gehad het.   

In die droom sterf die persoon.  Na sy dood word hy opgeneem in ŉ gemeenskap van 

ŉ planeet wat die wonderlikste plek is wat jy jou kan indink.  Die liefde en aanvaarding 

van die mense daar is onbeskryflik.  Niks leliks word gesê of gedoen nie.  Die wêreld 

wat Dostojefski beskryf herinner ons baie aan die hemel. 

En dan op ŉ dag vertel die einste man een enkele leun.  Die leun versprei dan deur 

die gemeenskap soos ŉ virus.  Toe hulle hul weer kon vind jok almal vir mekaar.  Dié 

enkele leun vernietig dan ook uiteindelik die gemeenskap asook die planeet in sy 

geheel. 

Waar die planeet ons aanvanklik herinner het aan die hemel, herinner die verwronge, 

leun gevulde planeet ons aan ons eie wêreld.  In ŉ samelewing waarin mense vertroue 

in mekaar verloor het, waar mense verwag om leuens te hoor, word die lewe 

ondraaglik.  

Is dit nie so nie?  Kyk maar net hoe lyk die wêreld, ons land en selfs ons kerk.   

5. 

Maar wat van ons teks?   

• Het dit wat ons nounet gehoor en vir mekaar gesê het enige iets te make met 

die woorde van Jesus? 



• Help die teks ons in ons gedagtes aangaande die liefde en dat eerlikheid en 

opregtheid gesigte van die liefde is? 

Gemeente, ons kan aflei dat die waardheid in die tyd van Jesus ŉ rare kommoditeit 

geword het.  Ons kan aflei dat almal nie ewe eerlik en opreg was nie.  Juis daarom 

het Jesus dit nodig gevind om die saak van eerlikheid en opregtheid in Sy 

bergpredikasie aan te spreuk. 

Die kwessie van eerlikheid en opregtheid was veral ter sprake wanneer 

besigheidsooreenkomste gesluit is.  In die tyd was daar nie geskrewe kontrakte 

soos ons dit vandag ken nie.  Vandag, wanneer jy ŉ ooreenkoms aangaan word ŉ 

kontrak gesluit en die dokument dui die voorwaardes en pligte van die partye aan.  Dit 

is die bewys dat ŉ ooreenkoms aangegaan is.   

In die tyd van die Bybel moes daar met die sluit van ŉ ooreenkoms ŉ getuie 

teenwoordig wees.  Die getuie moes betroubaar en geloofwaardig wees.  Indien een 

van die partye nie hulle pligte na kom nie was dit die taak van die getuie om tussen 

beide te tree. 

Wat gedoen indien ŉ daar nie ŉ getuie kon wees nie?  Wel in sulke gevalle het die 

partye wat ŉ ooreenkoms wil aangaan gesweer op die Here.  Onthou, hulle kon 

die naam van die Here gebruik het, naamlik Jahwe.  Daarom het hulle gesweer op 

iets wat op die Here dui.  Hulle het of gesweer by die hemel, of by die troon van God, 

of by die aarde, of by Jerusalem.  Hulle ook gesweer by hulle kop.   

Deurdat hulle op die wyse ŉ belofte gemaak het hulle in die afwesigheid van ŉ 

getuie God as getuie aangewys. 

• Wat sou gebeur indien die ooreenkoms waarvan God as getuie geroep is 

verbreuk word?   

• Wat sou gebeur indien jy onder valse voorwendsels die kontrak aangaan? 

Volgens die Bybel se beskouing sou God dan ook, saam met die partye, in oneer 

gedompel word.  Deurdat die ooreenkoms nie in goedertrou plaasgevind het nie het 

die party die 3de gebod verbreek wat stel dat ons die Here se naam nie mag 

misbruik nie. 



6. 

Teenoor die manier van praat en onderhandel neem Jesus standpunt in. 

Jesus stel dit baie sterk.  Noem jy jouself ŉ kind van God, lewe jy in verhouding met 

die Vader, lewe jy Sy koninkryk moet jy op ŉ ander wyse leef en optree.  Noem jy 

jouself dissipel van Jesus behoort jy altyd opreg en eerlik te wees. 

Dan hoef jy nie ŉ eed af te lê of beloftes te maak nie.  Dan hoef jy nie op die Here te 

sweer en so sy naam misbruik soos die 3de gebod noem nie.  Nee, lewe jy as kind 

van God in sy koninkryk is die waarheid ononderhandelbaar.  Dan is jy altyd eerlik 

in jou woorde en opreg in jou intensies. 

Jesus sê so mooi:  ons "ja" moet eenvoudig "ja" wees en ons "nee" moet pleinweg 

"nee" wees.  Daarby voeg Hy dan by "Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose".  

7. 

So gesien vriende is eerlikheid en opregtheid kenmerke van die liefde.  1 

Korintiërs 13 beaam dit nog verder.  Daar staan dat die liefde hom oor die 

waarheid verheug. 

Dalk dink julle dit is baie mooi woorde in gedagtes.   

• Die feit bly egter staan dat die wêreld bedrieg en verneuk soos dit hulle pas.   

• Eerlikheid en opregtheid is die laaste ding waaraan die mense daar buite dink.   

• Waarheid het absoluut relatief geword.  

• Reg oor die wêreld staan mense in howe, voor televisiekameras en verdraai die 

waarheid netsoos dit hulle pas. 

Hoekom moet ons dan as Christene anders leef?  Hoekom moet ons eerlike en opreg 

wees en altyd die waarheid nastreef?   

Vir my, persoonlik, is daar twee redes. 

Die eerste rede handel oor dankbaarheid.  God se Ja, was nog altyd Sy Ja vir jou en 

my.  Hy was nog altyd getrou in sy woord.  Nooit het God se Ja vir jou en my eweskielik 

in ŉ Nee verander nie.  Hy was opreg en eerlik in die verbond wat Hy met Israel gesluit 

het.  Netso was en is God opreg en eerlik toe Hy Jesus aan ons geskenk het. 



Ons kan selfs verder gaan. 

• God het getrou teenoor ons gebly selfs wanneer ons ontrou was.   

• Hy was getrou teenoor ons ten spyte oneerlikheid en ons valse voorwendsels. 

• God is getrou teenoor ons in Jesus selfs wanneer ons self besig hou met die 

leun plaas van die waarheid. 

Dit is die eerste rede hoekom ons in ŉ oneerlike wêreld eerlik moet wees. 

Die tweede rede handel meer oor praktiese punt.  Jesus sê dat die wat sy woorde 

glo kan vergelyk word met ŉ man wat sy huis op rots bou.  Die storms sal kom maar 

die huis sal bly staan.  Indien jy jouself nie aan Sy woorde steur nie, jy is met ander 

woorde oneerlik en vals, dan kan jy vergelyk word met ŉ man wat sy huis op sand 

bou.  So ŉ huis het geen kans om te bly staan nie. 

Bou jy jou huis op rots of sand?  Hou jy jouself besig met die warheid of die leun? 

8. 

Ek wil afsluit gemeente. 

• Wat beteken eerlikheid en opregtheid in die praktyk?   

• Indien ons die liefde sigbaar maak deur eerlik te wees, hoe doen ons dit? 

Daar is vir my drie dimensies tot die vraag. 

In die eerste plek moet ons eerlik en opreg wees met onsself.  Ons is sondig, ons 

doen wat verkeer is, en daarom is ons afhanklik van God vir ons redding en genade.  

Begin ons hier verstaan ons dat ons dankbaar moet wees in alles wat ons doen.  Dit 

beteken ook natuurlik dat ons eerlik moet wees oor dit wat verkeerd is ons lewe en 

dit dan moet regstel.  Is jy eerlik met jouself oor jou jaloesie, jou wellus of hebsug?  Is 

jy eerlik met jou self oor jou haat of onvergewensgesindheid? Wat gaan jy doen om 

dit reg te maak? 

Tweedens moet eerlikheid, opregtheid en die waarheid ons verhouding met ons 

naastes beklemtoon.  Is jy eerlik met jou man of vrou, of neem jou woorde jou 

geliefde op dwaalspore?  Is jy opreg in jou intensies of manipuleer jy hulle vir jou eie 

vooruitgang of gemak?  Kenmerk die waarheid julle verhouding of is dit gebou op 



sand?  Weet maar, wanneer die storms van die lewe teen die verhouding se mure 

ruk, sal die huis nie bly staan nie. 

Laastens moet ons eerlik wees met ons Vader?  Bely jy jou skuld en sonde aan 

God, of hardloop jy soos Jona van Here weg?  Is jou skaamte en skuld te groot?  

Weet dan dat God altyd met jou is en dat sy liefde en genade groot genoeg is vir jou?  

Ons moet nie net eerlik en opreg met God wees nie.  Ons moet ook vas weet dat 

Jesus die weg en waarheid is. Deur hom en in Hom vind ons sin en tuiste by die 

Vader? 

Aan die begin van die prediking het ek gevra: Toon jy jou liefde aan God, jou naaste 

en aan jouself deur opreg en eerlik in alles te wees? 

Wat antwoord jy, en wees eerlik met jouself? 

Amen 

 

Gebed: 

 

Wet:  (sittend) 

Luister na Vonkk 206 as wet en skuldbelydenis (Ek lees die lied aan die gemeente 

voor) 

1.  

Wie kan peil hoe diep lê hartseer  

in die vaderhart van God, 

oor die seer in menselewens,  

oor die trane uitgestort? 

Almal soek hul eie voordeel, 

daar’s ’n blindheid vir mekaar. 

Ons raak doof vir al die swaarkry 

soos ons meer en meer vergaar. 



Dit is stukkend in ons wêreld,  

dit het donker hier geword. 

Kom en skud ons tot ons luister! 

Kom en smelt die hardste hart. 

Ook vir ons mense, vra ons: 

Genade, Heer! 

 

2.  

Daar’s nie eerbied vir u Woord nie. 

Daar’s nie agting vir u wil, 

en die stem van reg en waarheid 

word in hierdie wêreld stil. 

Wie sal opstaan teen die wreedheid? 

Wie sal hulle troos wat huil? 

In ’n tyd van koue hardheid, 

 

wie sal haat vir liefde ruil? 

Laat u waarheid ons verhelder 

en verlig ons donker pad. 

Kom en skud ons tot ons luister! 

Kom en smelt die hardste hart. 

Ook vir ons mense, vra ons: 

Genade, Heer! 

 

 

3.  



Wie kan peil hoe diep lê liefde 

in die vaderhart van God? 

Kyk, Hy stuur die Man van smarte 

wat sy liefde uit kom stort.  

Hy sien elke een wat swaarkry, 

wat die mense eenkant stoot. 

Hy kom dra die wrede onreg, 

Hy vernietig selfs die dood. 

Hy vergewe al die sonde, 

Hy vertroos die grootste smart. 

Hy kom skud ons deur sy liefde. 

Hy kom smelt die hardste hart. 

Op grond van Jesus smeek ons: 

Genade, Heer! 

 

Slotsang: (staande) 

Lied 530: 1, 2 & 3 (dit is met die waarheid bly.) 

 

Seëngroet: (staande) 

Die Here sal julle seën en beskerm; 

die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; 

die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. 

Amen.  

 

Wegsending: (staande en onaangekondig) 



Vonkk 204: 1 & 2 (gemeenskap met die Gees van Waarheid) 


