
Skriflesing: Mat 5:27-30 
27  "Julle het gehoor dat daar gesê is: `Jy mag nie egbreuk pleeg nie.' 

28  Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar 

egbreuk gepleeg. 

29  "As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou 

beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 

30  Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou 

beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland." 

31  "Daar is gesê: `Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee.' 

32  Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk 

pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk."   

Prediking: 

 “Geseënd is dié wat arm van gees is”.  Hoekom?  Want dis die mense wat dink dat hulle nie 
geestelik goed genoeg is om guns voor God te verdien nie, en God wil sulke nederige mense 

optel en konings maak. 

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is”.  Hoekom?  Want dis die mense wat 
weet dat hulle op hulle eie glad nie voor God „n plek kan verdien nie, dat hulle op hulle eie niks 

anders as verlore mense is nie.  

Lg twee uitsprake het ons behandel 2 weke gelede – dis deel van wat ons die “saligsprekinge” 

noem.  Die saligsprekinge vorm deel van „n groter gedeelte – die Bergrede, waar Jesus sy mense 
leer oor wie God werklik is, wat God werklik wil hê van Sy kinders. 

Jesus gebruik verskillende voorbeelde waarmee Hy wil illustreer waar die Jodendom verkeerd 

begin dink en glo het oor God.  Jesus leer daarmee vir ons vandag ook wie is sy Vader werklik. 

Aan die een kant die tradisionele Joodse verstaan: God het „n optelmasjien en hy hou boek van al 

die sondes.   

Jy het vandag God se naam ydelik gebruik – plus 1 punt. Jy het saam met jou heidense vriend „n 
offer gebring aan sy heidense god – nog „n punt teen jou.  

Op „n ander dag het jy kwaad geword vir iemand, maar jy het hom maar net hier in jou binneste 

sleg gesê.  Dankie tog – geen punt teen jou nie.  Jy was saam met jou heidense vriend na sy 
offerplek, maar jy het nie geoffer nie, jy het maar net so „n kort gebed vir die heidense afgod 

gebid, net om seker te wees jy kry nie „n punt teen jou nie.  Sjoe, dit was „n goeie dag vir jou!  

Na mense wat só gedink het oor God, kom Jesus nou praat.  Hy kom verkondig „n nuwe 

boodskap, „n nuwe wet van God, wat baie anders oor God praat.  Aan die een kant is dit baie 
strenger, aan die ander kant is dit baie meer genadig.  Ten minste is dit lewensveranderend vir 

elkeen wat dit hoor en verstaan! 

Jesus gebruik in hierdie verse die hele kwessie van die huwelik, egbreuk en egskeiding as 
voorbeeld voor die mense.  Die tipies Joodse manier van dink oor egbreuk sou wees: “daar is „n 

tegniese punt waaroor ek nie moet trap nie, want dan pleeg ek egbreuk.”  Mens kan kyk, jy kan 



bietjie gesels en flankeer.  Miskien kan jy selfs „n ligte soentjie steel – dit sou darem nog nie 

egbreuk wees nie.  Nee, egbreuk beteken net een ding – dat jy met die ander vrou sou “slaap”.  
Dit mag mens darem nie doen nie… 

Vir baie mans was (en is!) dit sekerlik „n baie groot skok om te hoor: As jy maar net dink daaraan 

om egbreuk te pleeg – nee wat, dan is dit net so goed voor God jy het klaar die volle sonde 

gedoen.  Al dink jy maar net „n oomblik aan so „n begeerte – dan is die punt teen jou reeds 
opgeteken in God se boek van sonde. 

Verder praat Jesus oor egskeiding.  Klaarblyklik was daar „n hele debat in daardie tyd onder die 

Jode aan die gang aangaande egskeiding. 

Die verskeie groepe het saamgestem dat die man die mag het om „n egskeiding aan te vra.  „n 

Vrou kon nie sommer van haar kant af so iets doen nie.  Die man kon, want die vrou was sy 

besitting.  Hy kon haar trou en hy kon haar skei.  
Die enigste verskil wat daar tussen die twee groepe was, was dat die een groep gemeen het die 

man kan skei as hy wil, sonder om „n spesifieke rede te moet hê.  Dit was sy reg as regsentiteit 

om enige tyd te besluit of hy die vrou wou hê of nie. 

Die ander groep het gesê daar is darem net „n paar ernstige redes waaroor „n man behoort te skei 
van sy vrou.  Hy moes darem meer erns maak met die huwelik as wat die eerste groep verwag 

het.  Hy moes darem „n skeibrief aan sy vrou gee, dit sou dit darem baie meer ordentlik maak 

sodat dit nie „n sonde in God se oë sou wees nie. 

Jesus kom gooi hierdie manier van dink oor God, oor die vrou en die huwelik, heeltemal 

onderstebo.  Mens skei nie.  As jy skei, het jy reeds „n punt teen jou naam in God se boek.  Sonde 

is sonde.  Die enigste rede waarom „n man van sy vrou mag skei, is as sy die een is wat reeds die 

egbreuk gepleeg het. 

Jesus bring dit vir ons tuis dat ons baie, baie moeilik kan wegkom van sonde. Ons kan nie op 

tegniese punte wegkom nie.  Sonde is nie net in die doen nie, maar in die WEES.  “SONDIG” is 

wat ek en jy IS.  Die arme Jode met hulle tegniese punte rondom sonde moes besef het hulle is 

hier diep in die moeilikheid.  Jesus bring die erns van ons sondigheid verder na vore deur die 
beelde te gebruik van jou regteroog uitpluk en jou regterhand afkap.  Eerder jou eie oog uitruk en 

jou hand afkap as in die hel beland.  Hel verwys hier na Gehenna, die berugte smeulende 

vullishoop buite Jerusalem.  Ek lees dat selfs onbekendes se lyke sommer daar gegooi is…  Die 
erns van sonde en die verskriklikheid van die hel kan nie juis sterker uitgedruk word nie. 

Dit sal ons goed doen om Jesus se woorde baie duidelik te hoor oor hoe ernstig sonde is, hoe gou 

ons sonde doen, en hoe sondig ons is.  En natuurlik dat die hel vir ons wag agv ons sondigheid. 

Dit is hoe Jesus aan die een kant baie strenger is as wat die sg streng, tradisionele Jode in hulle 

wetsbegrip en toepassing was. 

Aan die ander kant, wil Jesus sy Joodse gehoor, en ons vandag, wys op wat dit beteken om arm 

van gees en afhanklik van God te wees. 

Wie kan aan hierdie streng wetstoepassing voldoen?  Wie het nooit „n lelike gedagte nie?  Wie 

het nog nooit iemand anders iets slegs toegewens of beledig in jou kop nie?  Daar is nie so 

iemand nie. 

Wie kan dan gered word? vra ons dan net soos die dissipels destyds ook vir Jesus moes vra nadat 

die ryk jongman moedeloos weggeloop het.  En Jesus se antwoord geld gelukkig vandag nog.  



Vir geen mens is dit moontlik om op eie stoom gered te word nie, maar vir God is niks 

onmoontlik nie. 

God red. Uit genade. Deur Jesus Christus.  Wie dit kan verstaan, is baie gelukkig.  Wie dit kan 

verstaan se lewe sal drasties verander.  Plek vir sonde sal nie meer plek in so „n lewe hê nie.   

Waarom so ver van sonde bly as jy in elk geval uit genade gered word?   

1. Want sonde is gevaarlik.  Om te speel met sonde, is gevaarlik.  Om te kyk hoe naby jy 

aan die leeu kan kom sonder om gevang te word, is gevaarlik: 

“In the Australian bush country grows a little plant called the "sundew." It has a slender stem 
and tiny, round leaves fringed with hairs that glisten with bright drops of liquid as delicate as 
fine dew. Woe to the insect, however, that dares to dance on it. Although its attractive 
clusters of red, white, and pink blossoms are harmless, the leaves are deadly. The shiny 
moisture on each leaf is sticky and will imprison any bug that touches it. As an insect 
struggles to free itself, the vibration causes the leaves to close tightly around it. This 
innocent-looking plant then feeds on its victim. “ 

2. Want jy is gekoop deur Jesus se bloed. Jy behoort voluit aan God.  Jou alles behoort aan 
Hom.  Plek vir sonde en selfsug is daar nie.  Sonde word nie skielik meer aanvaarbaar vir 

God nie.  

“C. S. Lewis thought a great deal about this God who would love us to complete perfection. 

Here is what he said in his book, Mere Christianity: 

When he said, „Be perfect,‟ He meant it. He meant that we must go in for the full treatment. It 

is hard; but the sort of compromise we are all hankering after is harder--in fact, it is 

impossible. It may be hard for an egg to turn into a bird, it would be a jolly sight harder for it 

to learn to fly while remaining an egg. We are like eggs at present.  And you cannot go on 

indefinitely being just an ordinary decent egg.  We must be hatched or go bad. . . . 

If we let Him--for we can prevent Him, if we choose--He will make the feeblest and filthiest of 

us into a god or goddess, a dazzling, radiant, immortal creature, pulsating all through with 

such energy and joy and wisdom and love as we cannot now imagine, a bright stainless 

mirror which reflects back to God perfectly (though, of course, on a smaller scale) His own 

boundless power and delight and goodness. The process will be long and in parts very 

painful; but that is what we are in for. Nothing less.” 

Wees Heilig, want God is heilig! 

 


