
Inleiding: 

Daar is die bekende storietjie van ’n jong meisie wat by haar vriendin se huis eet. Dié vriendin se ma vra haar of sy van 

Brusselse spruite hou. “Ja, natuurlik” het die meisie geantwoord: “Ek hou sommer baie van Brusselse spruite.”  

Nadat hulle klaar geëet het, kom die vriendin se ma agter dat die meisie nie aan haar Brusselse spruite geraak het nie! 

“Maar ek het dan gedink jy hou van Brusselse spruite” vra die ma toe die meisie.  

Die meisie antwoord: “Ja, verseker, maar nie regtig genoeg om hulle te EET nie!”  

 

Ons as Christene sê ook ons hou sommer baie van goed soos vrede, harmonie, liefde… maar nie regtig genoeg om iets 

daaromtrent te doen nie!  

Gee ons regtig genoeg om, om werklik Jesus se voorbeeld te volg en in Jesus se voetspore te loop (vs. 21)?  

Kom ons neem ’n voorbeeld uit Petrus: “onderwerp julle met die nodige ontsag… of hulle nou goedhartig en vriendelik 

is of onredelik” óf “maar om lyding te verdra, wanneer julle goed doen, dit is genade van God”.  

KONTEKS:  

“Jou naaste moet jy liefhê…..”  

Dis natuurlik nie korrek nie. Nêrens in die OT staan hierdie teks so nie. Die Skrifgeleerdes het belangrike woorde weggelaat 

nl. …SOOS JOUSELF. Jy moet jou naaste liefhê …SOOS JOUSELF.  

En nou voeg hulle nog iets by wat God nie gesê het nie en dit is ... dat jy jou vyand moet haat.  

“Julle het gehoor dat daar gesê is: Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat”  

Wie is my vyand?  

* Jesus sê vir ons hoe ons vyand kán lyk. Jesus sê dis ‘n persoon wat jou vervolg.(Matteus 5:44)  

* Jou vyand volgens Lukas 6 is die man wat jou haat.  

* Jou vyand is die een wat jou vervloek. Wat jou sleg behandel sê Lukas. Dis dié een wat jou op jou wang slaan en jou 

klere vat.  

Ek moet na my Vader aard.  

Jesus sê Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies en Hy laat reën oor die wat reg doen en verkeerd doen. Hy 

het nie witbroodjies nie.  

Goedkoop? 

Bonhoeffer het gesê: Die grootste vyand van die kerk is “goedkoop genade”. Goedkoop genade wat beteken dat 

iemand ‘n dissipel van Jesus wil word sonder om die eise van dissipelskap na te kom.  

Daarteenoor is genade duur want dit het God se Seun gekos. Duur, want dit kos ‘n mens jou lewe. ”As Jesus ‘n mens 

roep, dan roep Hy jou om te sterf”  

Dis belangrik om hierdie dinge te weet want die eise wat Jesus aan ons stel kan vir ons te duur wees.  

WAT SȆ JESUS OOR VYANDSLIEFDE  

Jesus sê: “Maar Ek sê vir julle, julle moet julle vyande liefhê” wat beteken:  



* Bid vir dié wat julle vervolg.  

* Doen goed aan dié wat jou haat.  

* Seën dié wat jou vervloek  

WAT Sê DIE TYDSGEES? 

Die gees van die wêreld sê: HAAT!! Ignoreer so ‘n mens. Draai jou rug op hom. Koester ‘n wraak. Dra ‘n wrok in jou om 

teenoor hom/haar. 

VERSTAANSPROSES/HERKONTEKSTUALISEER 

Twee soorte vyande: 

Dié wat ekself gemaak het deur my eie sondige selfsugtigheid. My persoonlikheid. Hoe ek hulle hanteer. My taal en 

gesindheid. 

Ek kan ook vyande maak deur mense te veroordeel terwyl ek dieselfde sonde doen. (Romeine 2:1). 

Die tweede soort vyand ontstaan, wanneer mense wat Jesus opreg dien die wind van voor kry. Wat nie meer die wêreldse 

waardes met hulle wil deel nie, soos oneerlike transaksies, omkopery. Drankmisbruik ens. 

Wat beteken liefde vir jou vyand vandag? 

1.1 Om jou vyand lief te hê beteken nie om sy dade, sy oortredings goed te praat nie. 

Liefde en geregtigheid staan tog nie teenoor mekaar nie. Inteendeel, die liefde eis geregtigheid net soos geregtigheid 

sonder liefde aan tirannie grens. 

Anders gesê: Waar daar liefde is moet reg geskied! Al het ek my vyand lief moet die reg nog sy gang gaan. 

1.2 Liefde is desnoods ook nie ‘n oorweldigende gevoel vir jou vyand nie. 

Ek kán my vyand liefhê al voel ek niks vir hom nie. Dis dan ook opvallend dat Jesus nie van ons vra om van ons vyande te 

hou nie maar dat ons beveel word om die mense lief te hê van wie ons nie hou nie en wat nie van ons hou nie. 

1.3 My lewe moet anders lyk as die heiden s’n. 

Jesus wil hê ons moet anders optree as die ongelowiges. 

Jesus wil ons laat verstaan dat die ‘normale’ menslike gedrag is om net dié lief te hê wat jou liefhet. En net dié te groet wat 

jou groet. Maar as ons dit doen, doen ons presies wat die heidene en die tollenaars ook doen. 

Maar ons is nie normaal nie. Ons is ‘abnormaal’. Ons aard na ons Hemelse Vader wat totaal anders optree. Daarom groet 

ons dié wat ons NIE GROET NIE en ons seën die wat ons vervloek. 

In watter opsig is ons anders as die heidene? 

Is ons nie ook maar net vriendelik met dié wat met ons vriendelik is nie. 

SLOT: 

In hierdie hele saak is Jesus se bevel: Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. 



‘n Emmer kan nooit soveel water hou as die see nie, maar ‘n mens kan daardie emmer by die see so vol gaan skep dat dit 

oorloop. Ek kan nooit so volmaak wees soos God nie, maar as die Heilige Gees sy liefde in my hart uitgestort het, kan ek 

ook oorloop van liefde. 

‘n Mens wat onvoorwaardelik kan liefhe, is ‘n vry mens. 

Want haat: 

* Verblind jou. 

* Dit vernietig jou. 

* Dit steel jou vreugde. 

Terwyl liefde jou: 

* ‘n Mooi mens maak. 

* Dit dryf die vrees buite. 

* Dit gee vrede. 

Liefde na alles is deel van die vrug van die Gees. 

Amen. 


