
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. 

Matteus 5: 1-12 (1953 vertaling) 

Preekreeks:  Jesus se geheime tot geluk (4). 

Gemeente, vriende in die Here Jesus Christus. 

Vir vandag se prediking lees ons weer Matteus 5: 1-12.  Maar ek wil dit uit die 1953 

vertaling lees.  Die rede daarvoor is omdat die 1953 vertaling ŉ direkte vertaling uit die 

oorspronklike Grieks is.  En dit is veral ter sake wanneer ons na vers 6 kyk.  Die nuwe 

Bybelvertalings (soos die 1983 weergawe) oordeel dat vers 6 handel oor wat reg is – 

en dit is ŉ verskraling van die diepe betekenisvan die versie..  Gaan kyk jy egter na die 

Grieks handel die versie eerder oor geregtigheid.  En vriende, daar is ŉ groot verskil 

tussen wat reg is, en geregtigheid.   

Miskien dink julle dat ek nou onnodig hare kloof.  Hopelik, soos die prediking aangaan, 

sal u vind dat die onderskeid nodig is vir ŉ verantwoordelike interpretasie van die teks. 

Kom ons lees nou Matteus 5: 1-12 saam.  Ons lees die teksgedeelte ook as wet en 

dan direk daarna antwoord ons met die sing van lied 510 vers 1-4.  Dit is ons 

genadeverkondiging. 

1 En toe Hy die skare sien, het Hy op die berg geklim; en nadat Hy gaan sit het, het sy 

dissipels na Hom gekom; 2 en Hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê: 3 Salig 

is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. 4 

Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Salig is die sagmoediges, want 

hulle sal die aarde beërwe. 6 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, 

want hulle sal versadig word. 7 Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal 

barmhartigheid bewys word. 8 Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 

9 Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Salig is 

die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die 

koninkryk van die hemele. 11 Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg 

en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. 12 Verbly en verheug julle 



omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor 

julle gewees het. 

Preek: 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

Ek kan baie goed onthou hoe moedeloos my ma was wanneer ek en my 3 broers van 

die etenstafel opgestaan het.  Met tong-in-die -kies sou my ma vir ons sê:   

Ek swoeg en sweet vir 3 ure voor die stoof.  En wat gebeur?  Dit neem julle 5 minute 

om alles te verorber.  Al my moeite en harde werk verdwyn in ŉ oogwink.  En asof dit 

nie genoeg is nie.  Oor 2 ure is julle weer honger en dan vra julle my wat ek vir 

aandete gaan maak.  Ek sal nie verbaas wees om uit te vind dat julle wurms het nie.   

Hoekom vertel ek julle die kort verhaaltjie?  ŉ Verhaaltjie wat in elke huis afspeel waar 

daar tienerseuns is? 

Ek vertel die verhaal omdat dit ons help om te verstaan hoe die mens werk en hoe hy 

omgaan om sy behoeftes te bevredig.  Anders gestel dien die verhaaltjie vir ons as ŉ 

beeld, ŉ metafoor vir die lewe. 

2. 

Gemeente. 

Soos ŉ tienerseun is ek en jy ook maar deurgaans honger.  Soos ŉ tienerseun knaag 

hongerpyne ook aan ons binneste.   

Nie net na kos nie, maar ook na ander dinge wat op die oog af ons honger en dors 

gaan versadig. 

 Van ons honger vir aanvaarding en liefde. 

 Ander hunker weer na selfstandigheid en vryheid. 

 Baie mense, veral die van ons moderne samelewing, honger weer na kennis en 

wysheid. 



 Aansien, respek, is ook dinge waarna sommige mense honger. 

 Ongelukkig is dit ook nie al waarna ek en jy honger nie.  Somtyds honger ons 

ook na dinge wat op die oog af goed en lekker lyk, maar tog in werklikheid 

skadelik is. 

 Dink maar net aan hoe mense na geld, eiendom en speelgoed hunker. 

 Dan praat ons nog nie oor die mens se honger vir dinge soos drank, en dwelms 

en dobbel nie. 

 Aan die einde van die dag gemeente moet ons saamstem dat alle mense, op 

hulle eie manier, honger na geluk.  Hulle volg net verskillende paadjies na die 

pot goud aan die einde van die reënboog.   

3. 

En weet u? 

Om die honger en dors te versadig sal ons alles probeer.  Ons waag alles, ons sit alles 

op die spel, om die leemte in ons binneste te vul, net om geluk binne ons beryk te hê. 

En so gebeur dit dat ons in ons leeftyd aan verskeie etenstafels gaan aansit.  Elke tafel 

bied sy eie spys en drank en van elkeen eet ons. 

 Somtyds gaan sit ons aan die tafel van die selfbevrediging en genot. 

 Ons sit aan die tafel van materialisme.  

 Ander kere gaan sit ons aan die tafel van die kennis en wysheid. 

 Sommige mense eet weer van die spys en drank wat die besigheid en 

prestasie vir ons voorhou. 

 Populariteit en aansien is weer vir ander die lekkerste kos. 

En so gebeur dit dat ons om die beurt by verskillende tafels gaan aansit.  So gebeur dit 

dat ons verskillende tipes kos eet.  Dit doen ons met die hoop dat dit finaal die honger 

in ons harte sal versadig.  Dat dit finaal ons dors sal les.  Ons eet en eet gemeente van 

dit wat die wêreld op ons borde sit met die wens/versugting dat dit ons finaal gelukkig 

sal maak. 



Net om soos elke tiener wat al ooit geleef het te ontdek:   

 Maak nie saak hoe baie jy eet nie, jy sal altyd maar net weer honger word. 

 Maak nie saak hoe lekker en vullend die kos op daai oomblik is  -  jy sal nooit 

volledig versadig wees nie. 

 Die leemte, die soeke, na iets meer, na geluk, sal altyd maar net weer terug 

keer. 

Die behoefte om die honger en dors te bevredig is ŉ glibberige vis wat ons nooit 

behoorlik in ons greep kan kry nie.  Die soeke na iets meer is soos ŉ pot goud aan die 

einde van die reënboog  -  wanneer ons uiteindelik daar kom vind ons dat dit al weer 

geskuif het.   

3.1 

Die skrywer van die boek Prediker het presies tot die selfde gevolgtrekking gekom.  In 

die eerste twee hoofstukke van die boek sê hy dat hy alles probeer en ondersoek het 

om vas te stel of geluk en betekenis nie daarin te vinde is nie.  Anders gestel:  Hy het 

met elke tipe kos geëksperimenteer om uit te vind of dit nie finaal sy honger sal 

versadig nie. 

 Onder andere het hy probeer om geluk in sy werk te vind. 

 Daarna soek hy betekenis en waarde in gebeure en die wêreld om hom. 

 Toe dit nie werk nie het hy wysheid en kennis begin nastreef. 

 Selfs dit het hom nie bevredig nie.  Daarna het hy homself oorgegee aan alle 

tipes plesier.  Hy het baie gedrink en groot partytjies gehou met die mooiste 

meisies.  Maar ook dit het hom slegs tydelik versadig. 

 Nadat hy dit probeer sê hy in hoofstuk 2 vers 4-9 dat hy toe maar sy aandag op 

sy besighede en ondernemings geplaas het.  Hy het dit opgebou en rykdom, 

aansien en mag vergader. 

Hy kom egter agter dat nie een van die dinge hom bevredig nie.  Nee een van die 

dinge versadig hom nie.   Nie een van die goed les sy dors nie. 



Waarna hy in hoofstuk 2 vers 11 sê:  “alles is te vergeefs”.  

4. 

Gemeente. 

Ek het nou die mens, en sy soeke, in ŉ baie negatiewe, pessimistiese lig geskets.  Nie 

waar nie? 

Is ons in ŉ bose kringloop vasgevang? 

 ŉ Kringloop wat begin by u diepe onversadigbare honger na iets meer, na geluk. 

 Om die honger te bevredig plaas ons alles in die spervuur.   

 Ons baklei, ons sweet en ons bloei, ons vertrap ander en die natuur, sodat ons 

van die kos kan eet en daardeur versadig te word. 

 Net om te vind dat die bevrediging slegs van tydelike duur is. 

 Voor ons ons oë kan uitvee is die hongerpyne, die ongelukkigheid maar net weer 

terug. 

 En so begin die kringloop maar net van voor.  Ons word honger, ons soek, ons 

eet, vir ŉ oomblik is ons bevredig waarna ons maar net weer honger word. 

U wonder seker of ons dan verdoem is om maar net herhaaldelik honger te word en 

dan slegs na baie harde werk vir ŉ oomblik versadig te wees waarna ons maar net 

weer van voor af weer honger en dors word?   

Is ons vasgevang in ŉ bose kringloop wat oor en oor herhaal deur ons lewe? 

Kom alles werklik tot niks soos die Prediker sê? 

 

5. 

Op die punt gemeente kry ek en jy ŉ ongelooflike stuk troos en hoop.  Jesus sê aan 

elkeen van ons vandag: 

 Dit hoef nie die geval te wees nie. 

 Jy hoef nie vir die res van jou lewe met hongerpyne rond te loop nie. 



 Jy kan versadig word, jou dors kan geles word. 

 Ja, somtyds voel dit asof alles tot niks kom nie.  Dit is egter nie die laaste 

antwoord nie. 

 Nee, ek, Jesus Christus het die laaste sê. 

En wat sê Jesus vir jou en my? 

Ons sal nie versadig word deur die dinge van die sondige wêreld na te jaag nie.  

Nee, dit bring slegs ŉ sinlose bestaan wat op die dood uitloop.  Hunker ons slegs na 

aardse, uiterlike dinge, sal ons soos die prediker tot die gevolg kom dat alles tot niks 

kom nie. 

Nee.  Die enigste manier om in die lewe volledig en finaal versadig te wees, is deur 

geregtigheid na te streef.  In Matteus 5 vers 6 sê Jesus dat die wat na geregtigheid 

hunker, hulle sal versadig word. Hulle wat honger na geregtigheid sal nie meer 

verlang na die gemorskos van die wêreld nie.   

Maar wat beteken geregtigheid?  Wat is die definisie van die woord?  Wat sou jy 

antwoord?  Ons se baie dat reg en geregtigheid moet geskied, maar wat beteken dit as 

ons dit sê. 

Nou om ŉ antwoord op die vrae te kry het ek bietjie na die Griekse woordeboeke gaan 

kyk.  En die slim ouens verstaan geregtigheid (in die geval van die Bybel) soos volg. 

In die wye sin van die woord verwys geregtigheid na toestand/staat waar ŉ persoon is 

soos wat hy behoort te wees.   

Nou wat beteken dit?  Hulle beskryf geregtigheid dan verder soos volg: 

Geregtigheid dui op ŉ manier van wees en lewe wat in alle opsigte aanvaarbaar is vir 

God. 

Dit gaan nog verder deur te sê dat geregtigheid oorwegend ŉ verbondsterm is, en dit 

dui op ŉ stand van sake wat voortspruit uit die verhouding tussen twee partye.  

Wanneer die verhouding voldoen aan alles wat tussen hulle ooreengekom is, kan gesê 



word dat alles tussen hulle volkome reg is.  So ŉ stand van sake word geregtigheid 

genoem. 

Anders gestel.  Ons honger, ons soeke, sal slegs bevredig word wanneer ons daarna 

strewe om reg voor God te wees, om in ŉ regte verhouding met God te wees.  Dit 

is wat geregtigheid in die konteks beteken – om in ŉ regte verhouding met God te 

wees.  Strewe ons om in so verhouding met die Here te lewe sal ons vind dat ons nie 

meer honger is nie.  Dan sal ons versadig wees. 

Selfs prediker, die operste pessimis, kom uiteindelik tot gevolgtrekking.  In hoofstuk 12 

vers 13 sê hy:  “Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit – Dien God en 

gehoorsaam sy gebooie.” 

 Die prediker ontdek dat uiterlike dinge nie geluk kan bring sonder dat jy innerlike 

betekenis gevind het in God nie.   

 Die lewe se vreugdes en goeie ervaringe maak nie werklik sin sonder dat jy in ŉ 

regte verhouding met jou Skepper is nie.   

 Wat die lewe jou bied is tydelike vervulling – sonder enige waarde.    

  Of kom ons gebruik die taal van ons beeld.   

 Self kan ons die feesmaal nie voorsit nie.   

 Self kan ons nie aan die tafel Maar alles kry dieper betekenis en vind sin in ŉ 

verhouding met God. 

 En op die punt moet ons mooi besef dat die regte verhouding waarvan ons nou 

praat nie deur ons self moontlik is nie.aansit nie.   

 Ons kan ons self nie eers voed nie.   

 Self kan ons die hongerpyne, die sinlose bestaan wegdryf nie.   

Nee,  

 slegs deur Jesus se sterwe en opstanding aan die kruis kan ons deel kry van 

die feesmaal.   



 Slegs deur te glo aan die versoeningsdood van Jesus en sy opstanding kan ons 

deel hê v.d. feesmaal.   

 Slegs deur te glo in Jesus kan ons in verhouding met die Here staan. 

En slegs hier, wanneer ons geregtigheid nastreef, of eerder, honger na ŉ regte 

verhouding met God kan ons ons eens en vir altyd versadig word. 

6. 

Vriende.  Ek sluit af. 

Laat ons dan nou deur die hulp van die Heilige Gees die gemorskos van die lewe 

agterlaat.  Dit is sinloos en bring slegs die dood.  Nee,  

 laat ons eerder aan die feesmaal gaan aansit wat Jesus vir ons deur die kruis en 

opstanding voorsit.   

 Laat ons eet van die Lewende brood, laat ons drink van die Lewende water,  

 laat ons honger en dors om nader en nader aan God te wees.   

 Laat ons honger en dors om in ŉ regte verhouding met God te lewe.   

 Een wat gekenmerk word deur liefde. 

En laastens, stap en jy weer die wêreld in as versadigde kinders van God, kan ons nie 

anders as om die wonderlike voedsel met die ganse wêreld te deel nie.  Laat ons 

getuig van die feesmaal, laat ons deur ons voorbeeld elkeen uitnooi om aan God se 

tafel aan te sit.  Want slegs daar sal die wêreld finaal gevoed word.  Slegs by God sal 

ons honger finaal versadig word. 

Amen 

 


