
Geregtigheid is belangriker as oorlewing 
Teks: Matteus 6:19 - 34

Teksvers: Matteus 6:34 


1. Inleiding 
Geliefdes ons leef vandag in 
omstandighede waar geregtigheid maklik 
gebuig word. Die verkeerde optrede en 
denkwyse word maklik geregverdig, deur 
swaarkry vandag. Wanneer iemand boos 
of sleg optree, sê mense dikwels: plaas 
jouself in hulle skoene. En soms voel 
hierdie omstandigheidsetiek geregverdig 
selfs vir die gelowige. Die Woord van die 
Here se mos in Spreuke 30:9 die 
volgende: “moet my nie arm maak nie gee 
my net die kos wat ek nodig het, sodat ek 
nie arm word en steel nie. 


Is diefstal dan geregverdig deur armoede 
en tekorte? En daarmee saam die vraag 
wanneer bereik armoede dan die punt 
waar geregtigheid maar vaarwel geroep 
kan word? Hierdie vrae bring ons in ’n 
baie praktiese manier voor ons Here Jesus 
Christus vanoggend. Want ons Verlosser 
weet presies wat op aarde gebeur. Hy ken 
my en jou versoekings intens, want Hy het 
ook hier geleef. En juis daarom gee 
Christus dan die belangrike onderrig 
vervat in ons teksgedeelte vandag. 


Want uiteindelik is armoede en swaarkry 
nooit ’n skuiwergat vir die opskorting van 
geregtigheid nie. Want wanneer ons op 
hierdie weg gaan dan word dit vinnig 
donkerder. Nee, daar moet eerder ’n ander 
ingesteldheid in die hart van die gelowige 
leef. En kenmerkend in Christus se 
onderrig in die evangelies, is Sy onderrig 
hieroor skerp en reguit. Die gelowige kan 
nie toelaat dat die stemme van die wêreld 
rondom hom/haar die waarheid probeer 
uitdoof nie. 


En hierdie stelling is waar selfs al is die 
prentjie in terme van materiële welstand 
baie donker rondom die gelowige. Want 
die kwaad of boosheid in vers 34, ons 
teksvers dui op soveel meer as net 

teenstand in die geestelike wêreld. Hier is 
’n tasbare element van swaarkry opgesluit 
in die Here se beloftes oor more. Kom ons 
gaan kyk hoekom ons teksvers steeds 
goeie nuus vir die opregte gelowige 
vandag is. 


2. Ontvang eerder as gee 
In vandag se uiters materiële wêreld word 
’n mens se netto waarde maklik gesien as 
die belangrikste aspek wat jou beskryf. Ek 
is wat ek besit, is dikwels die wêreld se 
waardebepaling. En as gelowiges is ons 
natuurlik nie vry hiervan nie. Want soos die 
gesegde dikwels sê: Ek as gelowiges 
koop ook my kos in ’n kettingwinkel, en 
daar is vir geen afslag of beter prys as vir 
my as vir die ongelowige nie. Nodeloos 
om te sê kan die tipiese bekommernis en 
angsbevangtheid my ook maklik beet pak. 
En dit is juis oor hierdie rede dat my 
materiële besittings in die koninkryk van 
wêreld so belangrik is.  


Maar in die koningryk van die Here is dit 
anders. Want vandag se onderwerp kom 
eers aan die beurt in die sesde punt van 
Jesus se bergpredikasie. En in die sesde 
punt beslaan ons teksgedeelte ook nog 
die laaste twee sake van die punt. Dit wat 
ek het is glad nie so belangrik in die 
koningryk van die Here nie. Trouens ons 
teksgedeelte sê juis in vers 32 dat die 
bekommernis oor materiële dinge by die 
ongelowiges, heidene hoort en nie by die 
kinders van die Here nie. 


By die gelowige moet in elkgeval ten 
diepste ’n ander oortuiging leef. 
Handelinge 20:35 openbaar vir ons die 
woorde van Christus in die bekende frase: 
“Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as 
om te ontvang.” Die doel van die materiële 
middele van ’n gelowige is dus duidelik. 
Dit is daar om die Here te eer en te 
verheerlik, deur ook na my naaste om te 
sien. 
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Maar dit is dan juis hier waar ons teksvers 
nie lekker op die oor val nie. Wat is die 
kwaad of boosheid waarvan elke dag 
genoeg gaan hê, ook in die toekoms? Die 
harde boodskap is dat ons nie te doen 
het, met ’n onderhandeling nie. Die kwaad 
en boosheid wat verhoed dat materiële 
middele ook tot eer van die Here 
aangewend word, sal altyd daar wees in 
hierdie bedeling. Die mot, roes en diefstal 
sal nie verdwyn nie, want selfsug en 
boosheid sal nie verdwyn nie. Die 
ongelowige mens sal altyd eerder wil 
ontvang as gee. 


3. Geen terugsit en ontspan 
nie 

Die vraag wat dan ook dikwels gevra word 
vandag is of die mens steeds sal werk 
indien daar ‘n klein of geen beloning vir 
hom/haar is nie? Met ander woorde as ‘n 
mens nie met werk om te eet of aan te 
trek nie, sal iemand werklik werk? En dit is 
presies hier waar hierdie teks maklik 
verkeerd verstaan of geïnterpreteer word. 
Hierdie teksgedeelte verkondig nie een 
eenvoudig minimalisme vir 
gemaklikheidsredes nie. Kom ons 
verduidelik.


Net omdat ek myself nie hoef te 
bekommer oor my basiese versorging nie, 
beteken nie ‘n luilekker lewe nie. Die Here 
verseker ons in vers 32, dat Hy ons sal 
versorg met die nodige. Ons is verlos en 
versorg in die Here. Maar dit is op die juis 
hierdie belofte, wat weer ons hande vry 
maak. Vry maak vir die koningryk van die 
Here. Daarom bedank ‘n gelowige nie Sy 
werk, wat die Here sal sorg nie. Nee, nou 
werk hy nie meer net met die oog op 
vergoeding nie. Maar hy/sy werk nou 
voortaan tot eer van die Here. Die 
gelowige beywer homself/haarself en Sy/
Haar werksplek vir die koningryk van die 
Here. Ja, in die klipharde handelswêreld 
soek die gelowige geleenthede om in die 
hemelse skatte van vers 20 te belê.


’n Lui gelowige is iets wat die Woord nie 
ken nie. In 2 Tessalonisense 3:10 bevestig 
Paulus sy onderrig hieroor wanneer hy sê: 
“ 10Toe ons nog by julle was, het ons vir 
julle uitdruklik gesê: “As iemand nie wil 
werk nie, moet hy ook nie eet nie.”  Maar 
wanneer iemand wel werk, dan geld 1 
Timotues 5:18 natuurlik. “Jy mag ’n os wat 
graan dors, nie muilband nie; en: Die 
arbeider is sy loon werd. Wanneer die 
gelowige in koninkryk werk tot eer van die 
Here, mag sy/haar loon ook nie weerhou 
word nie. 


Duidelik sê ons teksgedeelte nie dat ons 
maar kan terugsit en ontspan nie. In 
hierdie wêreld vol kwaad, kan ons nie in 
koninkrykswerk verslap nie. 


4. ’n Profesie oor more 
Die laaste saak wat ons aanraak, gaan oor die 
dag van more. Dit sou lekker wees om hier te 
kan verkondig dat dit van more af net beter en 
beter sal gaan op alle gebiede, maar dit is nie 
die waarheid nie. Wel nog nie vandag nie. 
Want alhoewel ons reeds verlos is in die 
sterwe en opstanding van die Here, is ons nog 
in die proses van heiligmaking. Die finale 
oordeel en verlossing sal eers voltooi word 
met die wederkoms van die Here. 


En hieroor is die Christus amper ontstellend 
eerlik. More sal daar weer kwaad wees. Selfs 
al sou die gelowige vandag al die kwaad kon 
tot niet maak, sal dit more terug wees. Hierdie 
stelling voel baie fatalisties. So amper asof dit 
’n streep trek deur alles wat ons reeds gesê 
het. So asof al die koningrykswerk wat ons 
doen dan nutteloos is. 


Maar dit is nie die waarheid wat geopenbaar 
word in die laaste vers nie. Die laaste vers 
bring ’n klamte oor angstigheid, selfs al lyk dit 
nie so nie. Want eerstens beteken dit ek hoef 
nie more se kwaad vandag te hanteer nie. 
Maar tweedens openbaar dit ook die Here se 
genade in elke situasie. Die genade van die 
Here is nie soos ander hulpbronne hier ons 
wat uitgeput raak nie.  


Selfs in ons donkerste oomblikke wanneer ons 
nie meer weet waarheen nie, is die Here 
steeds daar. Selfs wanneer Paulus moeg 
geworstel is met die doring in sy vlees, sê die 
Here vir Hom “My genade is vir jou genoeg. 
Dit natuurlik daagliks waar. Ons ken mos van 
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die ontferming van die Here in Klaagliedere 
3:22-23 “22deur die liefde van die Here het ons 
nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy 
ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou 
is groot.


5. Slot 
Ons kan afsluit met ’n laaste blik op ons 
teksvers, die kwaad wat more voorlê. Hierdie 
vers gee nie net vir akademici hoofbrekings 
nie. Die waarheid wat dit openbaar in mense 
se daaglikse lewe is aan ons bekend. Vir baie 
mense is dit juis ’n worsteling, dat die 
liefdevolle Vader, pyn en hartseer kan laat 
voortbestaan. Die feit dat ondanks die 
gelowige se moeitevolle inspanning die wêreld 
dikwels dorings en dissels voortbring. 


Dat die kwaad as ’n ware weer nuut en uiterus 
is more-oggend. Maar tog is hierin ook die 
genade van die Here. Die kwaad sal nie die 
rots van ons geloof oorwelding nie, nie vandag 
nie ook nie more nie. Want ook die genade 
van die Here is nuut elke oggend. Hy stuur 
immers Sy enigebore Seun na die aarde om 
ons te verlos van die kwaad. Ons is maar 
bloot uitgelewer aan die laaste stuiptrekkings 
van die bose. 


Natuurlik veroorsaak hierdie laaste 
stuiptrekkings steeds baie pyn en ongerief. 
Maar uiteindelik is dit juis die punt van die 
Christelike geloof. Die Christelike geloof is nie 
’n towerstafie wat alles volmaak en prefek 
gaan maak in hierdie wêreld nie. Daarom kan 
ons nie die geloof inspan vir ons eie 
selfsugtige begeertes nie. Trouens ons teks 
vandag is eintlik baie duidelik oor wat ons 
begeertes eintlik behoort te wees. 


Maar aan die ander kant van die spektrum is 
die Christelike geloof die enigste iets wat 
werklik troos kan bied in hierdie bose wêreld. 
Wat telkens elke dag opnuut ons weer kan 
verlos van die bose. 


Amen 
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