
’n Hemelse Verbinding 
Teks: Mattues 19: 1 - 11

Teksvers: Mattues 19: 5 & 6


1. Inleiding 
Alreeds voor die sondeval in Genesis 3 stel die 
Here die huwelik in. Dit gebeur reeds in 
Genesis 2:24 met die bekende woorde: 
“24Daarom sal ’n man sy vader en moeder 
verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal 
een word.”. Hierdie bekende woorde word ook 
juis in ons teksgedeelte vandag aangehaal, 
deur Christus self.  Die huwelik bly uiteindelik 
so ’n belangrike instelling dat dit die hele 
Bybel oorheers. In verskeie kontekste word 
self die verbondsverhouding tussen die Here 
en sy uitverkore volk ook vergelyk met die 
huwelik. Daarom is dit juis so belangrik dat 
ons ook vandag verstaan wat presies ’n 
Godeerende huwelik is. 


Want vandag, in die ateïstiese wêreld rondom 
ons, is die huweliks verbinding steeds gewild. 
Selfs al kan dit wat die wêreld as ’n huwelik 
wil beskou nooit met die Bybel versoen word 
nie. Maar dit is veral met die bevestiging van 
die huwelik wat ons iets interresant sien. Want 
dit is vandag, juis een van die min plekke waar 
’n ongelowige wêreld, tog in aanraking kom 
met geloof, want gewoonlik word daar 
naarstiglik gesoek na predikant om ’n huwelik 
te bevestig, ongeag die toestand van die 
voornemende partye se geestelike lewe. Maar 
dan is dit nie net huwelike wat in ons moderne 
era bevestig word nie. Daar word beweer dat 
ongeveer die helfte van hedendaagse 
huwelike wat deesdae bevestig word, in die 
skeihof eindig. En dan is dit juis hieroor wat 
daar ook verskeie vra is.


Maar miskien is dit juis waarom ons 
teksgedeelte vandag so aktueel voel. Die 
debat in ons teksgedeelte in Mattues 19, gaan 
juis ook oor huwelik bevestiging en 
ontbinding. Jesus en die Fariseërs is besig om 
hierdie sake te bespreek. Of eerder dit is die 
onderwerp van hulle debat. Maar wat vir ons 
vandag in ’n moderne wêreld juis belangrik 
maak, is die opdragte wat neergelê word vir 
die huwelik. Want die die Here se Woord is 
gister, vandag en môre dieselfde. Daarom geld 
die opdragte wat ons Here, Jesus Christus 
gee in ons teksgedeelte ook vir ons vandag. 
Kom ons gaan luister hierna, 


juis waar ons vandag in ’n see van ander 
stemme en sienings oor die huwelik leef. 


2. ’n Strikvraag met hemelse 
komponente 

Die oorhoofse konteks waarin ons 
teksgedeelte afspeel is ’n debat, soos ons 
reeds vermeld het. Maar dit is nie sommer 
enige debat nie. Ons is in een van die vele 
situasies waar die Fariseërs, vir Jesus probeer 
uitoorlê. Ons weet dit hulle dit gewoonlik 
probeer doen het, deur een of ander 
strikvraag aan Jesus te stel. Dit is dan presies 
ook wat hier in Matteus 19 gebeur. Die fokus 
van hierdie strikvraag is die huwelik, en die 
oortuigings van die Joodse volk, daaroor in 
die eerste eeu.  Kom ons verduidelik: 


Die strikvrae in die debatte tussen Jesus en 
die Fariseërs, het gewoonlik twee 
weersprekende, skynbaar korrekte antwoorde 
gehad. In ons teksgedeelte met die huwelik as 
fokus, gaan dit dan oor die instelling van die 
huwelik deur God die Vader self, soos 
Christus dit ook aanhaal in vers 4, van ons 
teksgedeelte. Maar dan nie net die instelling, 
of bevestiging nie. Maar ook die toegelate 
opbreek van die huwelik. Hierdie opbreek het 
dan nie soos vandag buite die kerk om gebeur 
nie. Moses as profeet van die Here het ‘n 
aktiewe rol daarin gespeel. 


Moses het skeibriewe uitgegee, waarin die 
volk toegelaat is om dat te skei. Moses was 
natuurlik ’n gesagvolle profeet van die Here. 
Hy het immers juis die wet van die Here aan 
die volk deurgegee. Juis daarom geniet hy 
steeds baie gesag onder die Fariseërs, met 
hulle klem op die letter van die wet. Maar dan 
sien ons in vers dat Moses ook hierdie 
skeibriewe gegee aan mans wat van hulle 
vrouens wou skei. Hierdie situasie skep die 
ideale omstandighede vir ’n strikvraag aan 
Christus.


Die Fariseërs vra dan, juis hierdie vraag vir 
Christus met die doel om Hom in ‘n strik in te 
inlei, ons sien dit in vers 3: “Is dit ’n man 
geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou 
te skei?”. Die idee is dat dit nie saak maak, of 
Christus kies vir die behoud of verbreking van 
die huwelik nie, daar is kritiek wat ingebring 
kan word. Want uiteindelik is dit ’n keuse vir 
die gesag van 7de gebod. Of die 
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ondersteuning van die optrede Moses, wat 
duidelik ’n gestuurde van die Here was.


Maar vers 2 en vers 7 is uiteindelik maar net 
die verse rondom ons eintlike teksvers. Ons 
teksvers, is dan die gedeelte wat juis Jesus se 
antwoord op die strikvraag bevat. Kom ons 
luister wat is Jesus se verduideliking van die 
huwelik. Want dit is ook uiteindelik, die Nuwe 
Testamentiese oortuiging van die huwelik, 
waaraan die kerk ook vandag moet vashou. 


3. ’n Verbinding bo ander 
verbindings 

Jesus begin Sy antwoord met ’n vraag van 
verbasing aan die Fariseërs. Hy is verbaas dat 
hulle nie hierdie verbinding bo ander 
verbindings ken nie. Ken hulle wat hulself dan 
juis beroem op wetsonderhouding dan nie 
regtig die skrif nie? Weet hulle wat in Genesis 
2:24 staan nie. Die Skepper maak mense van 
die begin af man en vrou, en dan lei hulle na 
mekaar toe. Maar na hulle na mekaar gelei is, 
word ’n baie belangrike verbinding gemaak, 
die huwelik. Hierdie verbinding het gesag en 
belang, bo alle ander verhoudings op aarde. 
Dit werk so volg.


In die antieke tye was familie verhoudings baie 
belangrik. Die gemeenskap het in familie 
verband gefunksioneer. Daarom, indien 
iemand hulle familiebande gebreek het, was 
hulle eintlik ’n uitgewopene, met ’n swaar lewe 
wat voorlê. Want selfs eenvoudige dinge soos 
daaglikse saketransaksies het op familiebande 
berus. Maar tog is die huwelik uiteindelik 
belangriker, as hierdie familieband. Ons sien 
dit duidelik in die woorde van vers 6: 
“‘Daarom sal ’n man sy vader en moeder 
verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle 
twee sal een wees.” Die konsep is dat twee 
persone uit verskillend families uitbeweeg, en 
dan saam ’n nuwe familie begin. Wanneer dit 
nie so gebeur nie, weet ons lei die uiteindelike 
huwelik, gewoonlik swaar daaronder. 


Maar dit beteken nie dat eie familie, en 
uitgebreide familie nie liefgehê kan word nie. 
Dit is uiteindelik juis die genade van die 
wedergeboorte in ons Here Jesus Christus. Dit 
gee ons die vermoë om werklik liefde te kan 
bewys, selfs aan ons grootste vyande. Liefde 
wat ons dan ook, aan selfs uitgebreide familie 
kan bewys. Daarom het ons in die verlossing 
in ons Here Jesus Christus die voorreg om 
uiteindelik as een groot uitgebreide familie 


goeie bande tot die eer van die Here te kan 
handhaaf. 


Maar dit bly belangrik om duidelik te sien dat 
die Nuwe Testamentiese riglyn vir die huwelik 
is, dat dit steeds die verhouding is wat 
uiteindelik prioriteit bo alle ander aardse 
verhoudings moet geniet. 


4. Die hardheid van die hart 
Laastens kom ons by die rede waarom daar 
dan ’n verbrokkeling van huwelike sommer 
oor enige toegelaat is, soos ons sien vanaf 
Moses se tyd gebeur het. Jesus antwoord dat 
dit net toegelaat is oor die hardheid van die 
mens se hard is. En dat die van die begin af 
nie die wil van die Here was nie. Maar in 
genade, en vir die beskerming van die mens, 
as God se beeld is egskeidings tog toegelaat. 
En selfs vandag sal ons steeds iemand se 
lewe beskerm in ’n verhouding waar die 
bedreig word. En hierdie beskerm is 
ongelukkig soms slegs moontlik, wanneer ’n 
persoon verwyder word uit die verhouding. 
Maar daar is ’n ander beter manier, wat aan 
ons geopenbaar word.


Dit behels om eerstens erns te maak met die 
vertikale verhouding. Die verhouding wat 
uiteindelik werklik prioriteit bo enige ander 
verhouding moet hê.  Want dit is net in die 
reddende verlossing in ons Here Jesus 
Christus wat die harde hart kan verander. 
Soos ons duidelik uit die profesië oor die 
Messias in Esegiël 36 sien, Dit is net ons Here 
Jesus Christus wat die hart van klip kan kom 
wegneem. Dit is dan ook net Hy wat ons ’n 
hart van vlees kan gee. En dit gebeur alles net 
uit genade alleen, sonder enige verdienste van 
ons kant. 


En daarom is die antwoord op die hardheid 
van hart, die bloed wat Christus aan die kruis 
vir ons gestort het. Dit neem ons sondes weg, 
en dit verander ons hart. En dan verander ons 
uitkyk op die huwelik ook. Saam met die 
hardheid van die hart wat verdwyn, verdwyn 
die redes vir egskeiding ook. 


Hierdie is so ’n gewigtige saak dat ons in vers 
10 van ons teksgedeelte die reaksie van die 
dissipels op Jesus se uitspraak sien. Want 
duidelik is sonde die oorsaak van gebroke 
verhoudings. Dit is ook so in die huwelik. En 
daarom die vraag van die dissipels, of daar 
dan enige iemand is wat sonder sonde 
gelukkig in die huwelik kan saam leef?  
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Maar soos ons reeds gesê het, is dit wel 
moontlik in die verlossing in die Here Jesus 
Christus. Maar hier in Mattues 19 was dit nog 
vir die dissipels in die toekoms. 


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit deur die 
leerstelling van ons Here Jesus Christus, op te 
som. Die eerste saak wat geopenbaar word, is 
die genade van die Here. En hierdie genade is 
al van die vroegste tye af daar. Daarom het die 
Here, deur Moses ’n uitweg gegee, aan die 
hardheid van mense se harte. Tog openbaar 
Christus in ons teksgedeelte dat dit nooit die 
wil van die Here was nie. Die wil van die Here 
in verband met die huwelik word duidelik 
opgesom in die laaste gedeelte van vers 4: 
“Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens 
nie skei nie.” ’n Waarheid wat vandag 
nogsteeds waar is.  


Maar dan is daar verdere genade. Maar 
spesiale en spesifieke genade, meer as die 
blote toegewing aan geharde harte. Daar kom 
’n verwydering van die harde hart deur die 
verlossing in die Here. En wanneer dit gebeur, 
wanneer die verlossing deur Christus aan die 
kruis volbring is, is hierdie skuiwergat ook toe. 
Want dan is verharde hart ook vernuwe. 
Daarna sal egskeidings slegs geoorloof wees, 
in gevalle van owerspel. Dit is ook die Nuwe 
Testamenties oortuiging van die huwelik deur 
die eeue. Die oortuiging wat die kerk steeds 
vandag verkondig en bewaar. 


Maar ook hierin is daar genade. Genade vir 
gebroke mense wat toegee aan die 
versoekings van die bose. Want in die 
gebrokenheid na ’n egskeiding is die genade 
van die Here daar. Want uiteindelik is daar 
geen sonde wat uitgesluit is, uit die 
versoening wat Christus aan die kruis gebring 
het nie. Daarom maak dit nie saak waar ’n 
mens jouself vandag bevind nie. Deur genade 
in die Here Jesus Christus kan ons harte 
vernuwe word. Ons kan die verlede agter ons 
plaas, en voortaan tot eer van die Here leef, 
ook in ons huwelikslewens.


Amen


Eerste Preek 2021-10-10 3


	’n Hemelse Verbinding

