
Geseënd is die wat sagmoedig is. 

NAGMAAL - Matteus 5: 1-12 

Preekreeks:  Jesus se geheime tot geluk (3).  21/05/2017 

 

Nagmaalsformulier:   

Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy dissipels brood en wyn geneem en 

gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die 

nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met 

die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons 

gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam 

om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal 

teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang herinner dit ons dat ons 

verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus.  Deur geloof in Jesus 

Christus het ons saam met Hom gesterf en staan ons saam met Hom op tot 'n nuwe 

lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By 

hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God 

en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees 

nie. Christus is die Een wat was, wat is en wat kom - die Here van die toekoms. 

Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers 

almal deel aan hiérdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk bind ons 

aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit moet ons onsself eers ondersoek en afvra 

of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. 

Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons 

vergewe mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut 

van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om 

wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met 

hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook só. 

 

Prediking: 

1. (slide van Jesus en skare) 

Vriende in Christus 



Voor Jesus staan daar ŉ menigte.  Honderde mense het gekom om hom te hoor 

preek.   

In die voorafgaande preke het ons al bietjie verwys na hoe die mense gelyk het en 

wie hulle was.   

 Onder die skare was die rykes en die magtiges.   

 Daar was ook die met ŉ goeie reputasie en baie eer. 

   

Hulle het die aansien van die samelewing geniet.  Deure het vir hulle oop gegaan 

net omdat hulle die belangrikes geken het.  Hulle was die elite.  Die room van die 

samelewing. 

Maar terselfdertyd het die randfigure voor Jesus gestaan.   

 Daar was die siekes, die blindes en die wat aan melaatsheid gelei het.  Die 

mense sou heel agter staan – niemand sou dit naby hulle waag nie.   

 Netso het die armes voor Jesus gestaan.  Hulle sou die groot meerderheid 

van die skare opmaak.  Hulle was boere wat ongeletterd was wat afhanklik 

was van die elite.   

 En dan was die onreines ook daar.  Die mense wat vir een of ander rede nie 

die tempel mag ingaan nie.  Miskien was hy ŉ tollenaar.  Dalk ŉ prostituut of 

ŉ buite-egtelike kind. 

 

Dit maak egter nie saak of ŉ persoon magtig en ryk, of arm en onrein was nie – die 

wêreld waarbinne die mense gewoon het, was beheer deur twee koninkryke.  

Twee “makro -sisteme” het die wêreld soos hulle dit ken gevorm en in ŉ rigting 

gestuur.  Die koninkryke het elkeen wat voor Jesus staan se lewe in ŉ groot mate 

bepaal.  Dit was hulle verwyssingsraamwerk, hulle konteks.  Ons kan selfs nog 

verder gaan:  Elke persoon wat voor Jesus staan was uitgelewer aan die wêreld 

met sy twee koninkryke – hulle het onder dit geswoeg en gelei. 

2. (slide van Romeinse soldaat) 

Die eerste van die koninkryke waaraan die mense uitgelewer was die Romeinse 

ryk.   



Elkeen van ons weet baie goed dat die ganse bekende wêreld op daai stadium 

onder die beheer van die magtige Romeinse ryk was.  En dit was ook die geval met 

Israel. 

 Israel se okkupasie het in die jaar 63 v.C. begin.  Israel is ingeval en verower, 

tog het die volk steeds oor hul sake besluit.  Dit het egter geleidelik verander.  

Geleidelik het lewensomstandighede van die mense verander.  Meer en meer 

geweld, uitbuiting en swaarkry het plaasgevind.  Die okkupasie van Israel het 

tot ŉ hoogtepunt gekom in die jaar 70 n.C. toe die tempel van die Jode In 

Jerusalem verwoes en verbrand is nadat die volk weer in opstand gekom het. 

 

Met mag en geweld en oorlog het die Romeinse ryk vir Israel oorrompel.  En vir 

byna ŉ 100 jaar was Israel in toom gehou deur vrees.   

 Mense het gevrees vir hulle inkomste – elke lansburger moes belasting aan 

die Romeinse ryk betaal.   

 Hulle het gevrees vir hulle grond – in daardie tyd kon jou grond van jou in 

oomblik geneem word.   

 En hulle het gevrees vir hulle lewe – was jy verdink van verraad of opstand 

kon jy in ŉ oogwink as slaaf verkoop word of selfs die doodsvonnis ontvang. 

 

So sien ons dat elke persoon wat voor Jesus daai oggend staan die swaar juk van 

die Romeinse ryk ervaar het.  Op ŉ fisiese en finansiële vlak was hulle bedreig en 

uitgebuit. 

 

 

3. (slide van Jerusalem en tempel) 

Die navorsers sê vir ons dat die mense wat voor Jesus op daardie dag gestaan het 

nie net binne die Romeinse ryk geleef het nie.  Veral die Jode het hulle bevind in die 

ryk van die tempel en die Jodedom. 



Waar die Romeinse ryk mense fisies en vanuit ŉ finansiële oogpunt bedreig het, 

het die tempel weer die volk vanuit ŉ sosiale oogpunt onderdruk. 

Wat bedoel ek as ek dit sê? 

 Die tempel het groot dele van die populasie verbied om na die tempel te gaan.  

En as jy nie na die tempel toe mag gaan nie, was jy binne daardie 

wêreldbeskouing van God afgesluit.  Slegs in die tempel kon jy God 

ontmoed.   

 Die tempel het egter bepaal wie rein of skoon genoeg is om in te mag gaan.  

Die onreines, die wat vuil en siek is kon nie ingaan nie.  Netso kon die sonder 

eer nie ingaan nie.  Tollenaars en prostitute, en selfs Samaritane kon nie 

ingaan nie.  Netso kon vreemdelinge, of nie-Jode nie toegang tot God hê nie.   

 

En weet u?  Die onderskeid wat die tempel onder mense gemaak het deur die hele 

samelewing deurgesuur.  Omdat die tempel op die oppervlakkige niksseggende 

goed gediskrimineer het, het die res van die samelewing dit ook gedoen. 

Om die punt duidelik te maak wil ek net een voorbeeld noem.  Elke keer as Jesus 

iemand genees staan daar pertinent dat die man of vrou, die verlamde man of 

melaatse, direk daarna tempel toe gegaan het.  Hulle gaan tempel toe omdat 

hulle voorheen nie daar kon ingaan nie.  Wat Jesus eintlik in die vertellings doen is 

om die mense wat voorheen nie toegang tot die tempel en God gehad het, vrye 

toegang te gee.  Deur Jesus kry die mense toegang tot God. 

4. (slide van “Sondes/selfsug”) 

Gemeente.   

So sien ons dat elke persoon wat voor Jesus gestaan het tydens die preek wat hy 

lewer op een of ander manier uitgelewer en onderdruk was.  Op fisiese, finansiële 

en sosiale vlak was hulle deur die Romeinse ryk en die ryk van die Tempel 

onderdruk en uitgebuit. 

Alhoewel die twee ryke geheel en al verskil in oorsprong is daar tog baie 

ooreenkomste tussen die twee. 



 Beide word gekenmerk deur mag.  Ten alle koste wil hulle hul magsbasis 

beskerm. 

 Dit doen hulle deur geweld en die vrees vir geweld.  Dink maar net aan Jesus 

se dood.  Jesus het die tempel se magsbasis ondermyn en met geweld en 

verraad is balans weer herstel. 

 Rykdom speel in beide gevalle ŉ sentrale rol.  Belasting was aan beide 

betaal.  Soveel dat die populasie gekrepeer het. 

 Beide ryke het onderskei tussen mense aan die hand van die uiterlike.  Dit 

het gehandel oor wie jy is, jou geboorte, jou reputasie en jou eer.  Indien jy nie 

al die regte boksies getik het nie was jy na die rand geskuif.   

 

Maar bo en behalwe dit alles broers en susters gaan dit in wêreldse ryke om die 

mens.  Die mens en die mens se soeke en behoefte staan sentraal.  Dit gaan oor 

die mens se beheer, sy mag en invloed, sy begeerte, sy rykdom en status.  Dit gaan 

oor ek, ek, ek.   

U sal met my saam stem.  In die wêreld van die Bybel, en in die wêreld waarbinne 

ons leef, is selfsug die kenmerk wat uitstaan.  Selfsug het die ryke van die Bybel 

gerig en gevorm en dit is presies die geval vandag nog.  Dit gaan nie oor God of my 

medemens nie maar oor myself en hoe ek myself kan bevorder, bevredig en verryk. 

En dit werk vandag nog maar presies die selfde. 

5. (slide van Kroon) 

Jesus kom staan egter voor die skare  -  mense wie se lewe deur selfsugtigheid 

geheers word en hy gee vir hulle ŉ alternatief.  Hy sê vir hulle dat hulle nie 

langer in die Romeinse ryk of die ryk van die tempel hoef te leef nie.  Hy sê vir hulle:  

“julle wat vasgevang is in die koninkryk van die mens, wat lewe in die sondige 

wêreld met al sy selfsug, daar is ŉ ander moontlikheid.  Julle kan in ander realiteit 

leef, julle kan met ander oë sien, met ander ore hoor  -  julle moet net daarvoor kies” 

Broers en susters.  Vandag hier in die kerk, maar ook elke dag van ons lewe hoor 

ons die uitnodiging.  Deur die Gees kom Jesus se roepstem keer op keer na ons.  

En Jesus sê vir ons om saam met Hom ŉ pad te loop. 



Die vraag is egter.  As ons nie langer in koninkryk van die wêreld, die koninkryke 

van mens lewe nie, wat gekenmerk word met selfsug,  

 waar moet ons dan lewe?   

 Waarheen moet ons verhuis?   

 Van watse land moet ek en jy landsburgers word? 

 

Ons het dit dalk al honderd maal gehoor.  En ons stoot die woorde so maklik oor die 

tong.  Tog is dit Jesus se sentrale boodskap.  Gaan kyk ons na al Jesus se 

woorde, sy preke en gelykenise, sy gespreke met vreemdelinge en met die 

dissipels kom dit elke keer op een sentrale gedagte neer.   

Gemeente.  Jesus sê vir die skare op die heuwel, maar ook aan elkeen van ons.  

Moenie langer in koninkryke van mense leef, maar kom lewe in die koninkryk van 

God saam met my – saam met Jesus.  Dit is Jesus se sentrale boodskap.  Die 

koninkryk van God het aangebreuk – wees verseker daarvan. 

6. (slide van hart en sonsondergang) 

En weet u.  Die koninkryk van God, of anders gestel, die koninkryk van die hemele, 

lyk en funksioneer geheel en al anders as hierdie wêreld.  Jesus het dit vir ons kom 

bloot lê met woord en daad.  

 In die koninkryk van God neem die mens nie die sentrale plek nie.  Nee, in die 

koninkryk van die hemele draai alles om God.  Want die wat in die koninkryk 

leef besef dat God die skepper van die hemel en die aarde is, hy is die een 

van lewe voortbring. 

 Netso kom die koninkryk nie tot stand deur geweld of mag nie.  Dit gaan nie 

om die mens se slim plannetjies of sy vermoë nie.  Nee, die koninkryk kom 

stand deur genade en liefde.  Jesus self lei die koninkryk in.  Met sy geboorte 

het die koninkryk hier op aarde onstaan.  Dit gaan om vrede in God se ryk. 

 Wat ons nie aldag besef nie is dat die aardse koninkryke waarin ons leef tot ŉ 

einde kom.  Kyk ons terug na die geskiedenis dat elke magtige ryk tot ŉ einde 

gekom het.  Dit is egter nie geval met die koninkryk van God nie.  Die 



koninkryk van God is bo tyd en ruimte.  Dit duur tot en met alle ewigheid.  

Selfs nie eers die dood kan dit stuit nie.   

 Hierin vind ons ŉ reuse stuk hoop.  Lewe ek en jy vandag in die koninkryk, 

sal ons ook tot in alle ewigheid daarin loop.  Nie eers die dood kan die reg van 

ons afneem nie.   

 Die laaste wyse waarop die koninkryk van hemele met die koninkryke van die 

mens verskil is die wyse waarop jy toegang daartoe kry.  In wêreldse 

koninkryke kry jy toegang deur jou geboorte, deur jou geld en jou invloed en 

jou mag.  In die koninkryk van God werk dit geheel en al anders.  Nie net 

sekere mense kan daarin leef nie.  Nee, almal kry vrye toegang daartoe.  

Selfs die swakke en die sieke, die sondaar veral.  Jesus maak dit moontlik, hy 

gee dit vir ons.  Hierdie voorreg om ons self koninkrykskinders te noem. 

 Ons moet dit net glo.  Glo ons dit, lewe ons in die koninkryk van God.  Dan is 

ons nuutgebore mense wat deur Jesus Christus deel het aan ŉ ander realiteit.  

7.  

Gemeente.  Dit is egter net een kant van die verhaal.  Dit is dalk hoekom gelowiges 

reg oor die wêreld ŉ identiteitskrisis ervaar.  Dit is dalk hoekom die wêreld sê dat 

gelowiges skynheilig is? 

Ons kan nie aan die een kant sê dat ons deur Jesus en deur ons geloof in Hom 

in die koninkryk van God lewe terwyl ons gedrag en optrede getuig van 

hierdie sondige wêreld nie.  Is dit nie waar?  Behoort ons lewe nie anders te lyk 

nie?  Behoort ons ingesteldheid nie ander te wees nie?   

Ek dink elkeen van ons stem saam hiermee.  Ons stem egter nie altyd saam oor 

hoe so lewe behoort te lyk nie.  

Ons teksgedeelte gee egter vir ons die antwoord.  En hierdie teksgedeelte wat ons 

vandag gelees het gaan juis oor die koninkryk van God.   

8.  

Laasweek het ons aan mekaar gesê dat ŉ geseënde lewe beteken dat ons in ŉ 

verhouding met God leef? 



Ons kan net sowel sê dat die mense wat in God se koninkryk leef geseënd of 

gelukkig is.  Daar kon netsowel in die teks gestaan het:  “Koninkrykskinders is die 

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

hulle sal die wêreld ontvang.” So kan ons aangaan. 

Jesus se dus vir ons gemeente dat wanneer ons in God se koninkryk lewe toon ons 

sekere eienskappe. 

 Die eerste is dat ons afhanklik van God is.  Waar die wêreld op hom of haar 

self staat maak, vertrou koninkrykskinders op God. 

 Tweedens moet ons treur in die koninkryk.  Treur vir verhoudinge wat seer kry 

maar ook vir ons medemens se hartseer en py. 

 In die derde plek moet ons sagmoedig wees waar die wêreld hard van hart is. 

 Ons moet honger en dors na dit wat goed en reg is.  Die wêreld is egter nie 

veel gepla oor reg en verkeerd nie, solank ek net voordeel daaruit trek. 

 Ons moet barmhartig wees in God se koninkryk. 

 Ons moet rein van hart wees. 

 Ons moet vredemakers wees en nie konflik saai soos wat die wêrelds se 

geneigdheid is nie. 

 En laastens.  Lewe ons in God se koninkryk moet ek en jy bereid wees om op 

te offer ter wille van ons geloof.  Ons moet geloofswaagmoed aan die dag 

lê. 

Die teksgedeelte wys met ander woorde vir ons hoe ŉ lewe saam met Jesus in die 

koninkryk van God lyk.  Dit word vir ons voorgehou deur dit te vergelyk met die 

manier van dink en doen van die sondige wêreld. 

 

9. (slide van lepel en medisyne)  

Ek wil vandag se prediking afsluit deur na een van die eienskappe te verwys wat 

mense aan die dag moet lê wanneer hulle in die koninkryk van God leef.  En dit is 

saagmoedigheid. 

Die wêreld se koninkryke beskryf die eienskap as iets negatiefs.  Dit is nie iets 

waarna die wêreld streef nie.  Is dit nie waar nie.  



Die verrassing is dat Jesus dit vir ons juis voorhou as ŉ positiewe eienskap.   

Miskien beskou ons die eienskap in ŉ negatiewe lig omdat ons ŉ negatiewe 

konnotasie aan die woord heg.  Kyk ons die woord in Grieks sal ons dit geheel en al 

anders verstaan.   

Die woord wat ons hier in die Grieks vind is Praus.  En dit het ŉ paar pragtige 

betekenisse.   

 Eerstens beteken die woord “om ŉ sagte briesie vir ander te wees”.  Lewe 

ons in die koninkryk bring ons verligting aan ander wat gebuk gaan onder die 

hitte van hierdie wêreld.   Dit is wat sagmoedigheid beteken. 

 Tweedens beteken Praus om die regte medisyne op die regte tyd te wees.  

Hoe baie siekte van die hart en die liggaam is daar nie in die wêreld nie.  Ek 

en jy wat lewe in die koninkryk van God moet daardie medisyne vir die wêreld 

wees.  Dit wat die ontsteking wegneem, of die pyn verlig.  Dit is wat 

sagmoedigheid beteken. 

10. 

Waarom moet ons nou juis op die manier lewe vra julle.  Dit klink dan net na baie 

moeite.  Daar is drie redes.   

 Eerstens omdat ons dankbaar is vir alles wat God vir ons deur Jesus 

vermag het.   

 Tweedens omdat daar nie sin te vinde is in die koninkryke van die mens 

nie.  Dit is soos prediker stel slegs ŉ jaag na wind.  Slegs in God se koninkryk 

kan ons werklik vrede ervaar wat sin tot ons lewens voeg. 

 Die derde rede vind ons in ons teksgedeelte, ons vind ŉ belofte..  Daar 

staan:  “geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde 

ontvang.”   

 

Glo ek en jy in God drie enig, lewe ons in sy koninkryk as sy kinders, en toon ons 

die regte eienskappe soos sagmoedigheid, sal ons die nuwe aarde ontvang.  Nie 

miskien nie - die teks sê ons sal dit ontvang.   



Hierin vind ons ŉ ongelooflike stuk hoop.  Ek en jy wat glo word God se kinders, 

maar ook sy erfgename.  En ons verkry die lewe, saam met Jesus, in die koninkryk 

van God, tot en met alle ewigheid.  Hou ons hieraan vas sal ons enigiets wat wêreld 

na ons kant gooi kan trotseer.  

Amen 

 

 


