
Vraag aan Stephan Joubert:  Help asseblief met die volgende.  Ons het verlede Sondagaand lekker 

saamgesels oor Luk 6:27-36. Vers 29 en veral vers 30 was vir ons moeilik. Hoe verstaan ‘n mens vers 

30? Moet ons vrede maak met die dief wat ons goed vat en die makelaar wat ons pensioengeld laat 

verdwyn? 

Wat Luk 6 betref- Lukas is regdeur sy evangelie die heel meeste van almal op armes gerig. Anders as 

Matteus praat hy bv. nie van armes van gees nie, maar van fisiese armes. Vir hom is daar geen twyfel 

dat geloof altyd en orals hand aan hand gaan met weggee van besittings. 

Soos in Lukas 14:25vv kan jy nie Jesus navolg as jy nie aanhoudend, oor en oor, jouself, jou lewe en 

jou besittings deel met armes nie. Dit geld nie net vir sg. rykes nie. Reeds in Luk 3 leer Johannes die 

Doper die heel armstes dat dit ook vir hulle geld. As hulle 2 stelle klere het, kan hul een deel. 

Weggee is dus altyd op die tafel vir elke Christen.  

Binne hierdie raam plaas Lukas in hfst 6 sy sg. veld-rede van Jesus. Radikale self vernedering en 

gestrooptheid van eer word in vers 27vv veronderstel. Om ‘n ander wang te draai is om ‘n belediging 

nie meer te lees as belediging nie. In die Bybelse tyd het jy iemand verneder deur hul met n 

linkerhand in die gesig te klap. Die enigste eerbare reaksie is ‘n soortgelyke belediging of ‘n geveg of 

iets om jou eie eer te herstel.  Christene weier en draai hul ander wang. Dieselfde as mense hul klere 

vra. Dan trek jy dit uit en gee. Vir Lukas gaan dit oor selflose weggee. Christene doen hulleself in. 

Hulle ego is nie meer sensitief vir eer en erkenning nie. Hulle vertrou hul hemelse Vader (Luk 12) om 

vir hulle te sorg. Hierdie radikale weggee is nie geestelik bedoel nie, maar ‘n uitdaging om Jesus 

buite die boks te volg en onsself aanhoudend in plekke te stel waar onsself prakties uitdrukking kan 

gee aan Luk 6. Anders gaan ons die koninkryk misloop. 

----------------------------------- 

As ons nie volgens die waardes van die bergrede leef nie, kan dit maklik gebeur dat ons God se 

boodskap afwater of selfs verloën. 

 

Skriflesing: Matt 5:9-12 

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. (Matt 5:9) 

 

Inleiding 

“Vredemakers” is ‘n woord wat net een maal in die Nuwe Testament voorkom. Matteus skryf 

aan ‘n gemeente waarin daar interne spanning voorkom. Hy skryf van broers wat vir mekaar 

kwaad is en van regsgedinge wat hulle teen mekaar oorweeg. Die gemeente is ook ter wille 

van hulle geloof vervolg en verdruk. Reeds in Jesus se tyd was Palestina ‘n see van 

opstandigheid teen die Romeinse oorheersing. Vir Christene skryf Matteus om nie dié 

vyandskap verder aan te blaas nie, maar eerder vrede te dien.    

 

1. Wat is vrede nie? 

Vrede is meer as daardie heerlike oomblik in die geskiedenis wat almal gelyk stop om te 

herlaai. Dit is meer as die afwesigheid van sigbare konflik terwyl daar steeds ‘n koue 

oorlog aan die gang is. 

Dit is nie toesmeer, maak of ek nie sien, stilbly om maar ten alle koste “vrede” te bewaar 

nie. As jou broer verkeerd opgetree het, gaan die vredemaker na hom om die onreg uit die 

weg te ruim. Toesmeer is nie vrede maak nie. Dit gaan hier om aktiewe vredestigters. 

 

2. Wat is vrede?  

Vrede is iets wat binne-in jou gebeur. Dit is ‘n Goddelike toestand van rus en kalmte.  



Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking 

en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe 

gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil 4:6-7) 

 

3. Waar het konflik begin? 

In die paradys. Toe die mens vir sonde en teen God kies.  

‘n Gebreekte verhouding met God word sigbaar in ‘n gebreekte verhouding met myself 

en met ander.  

 

4. Waar begin vrede? 

By God 3-enig 

4.1 God die Vader 

God wat vrede gee, sal by julle almal wees! Amen. (Rom 15:33) 

(Filippense 4:7 hierbo) 

……. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom 

het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen. (Kol 1:20b) 

 

4.2 Jesus Christus 

Jesus het aarde toe gekom om vrede te bring.  

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, 

is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet 

nie bang wees nie. (Joh 14:27)  

 

En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle 

immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd 

dankbaar. (Kol 3:15) 

 

4.3 Heilige Gees 

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 

goedhartigheid, getrouheid,… (Gal 5:22) 

Die mens wat nog nie deur God se Gees vernuwe is nie, is so geprogrammeer dat hy/sy 

nie in vrede kan lewe nie. Ware vrede is eers moontlik wanneer daar vrede tussen jou en 

jou Skepper bestaan. 

 

4.4 Elkeen van ons 

Dit is nie ‘n opsie nie, dit is ‘n opdrag – aflosstokkie aangee  

As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. (Rom 12:18) 

“Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout 

maak?“Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe.” (Mark 9:50) 

God weet dat ons tussen selfsugtige en befoeterde mense moet leef. God weet dat dit 

hoegenaamd nie maklik gaan wees om in vrede te leef nie, maar tog kom gee Hy vir ons 

die opdrag.  
 

5. Wat beteken dit prakties om ‘n vredemaker te wees? 

‘n Vredemaker is iemand wat aktief vrede maak waar daar vyandskap tussen mense is.  

Die Here maak, met liefde en selfverloëning, vrede. Ons moet sy vrede leef. In sy 

voetspore moet ons vrede herstel. 

Ons open nuwe moontlikhede in ‘n ou wêreld, die teenoorgestelde van die normale gang 

van sake waar daar oral selfliefde en selfgelding is.  
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 “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen  

jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en 

kom dan en bring jou gawe. “As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n 

skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter 

bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie.  

(Matt 5:23-25) 
 

6. Beteken vrede maak dat ons die onreg maar net moet sluk? 

Vrede en reg kan nie geskei word nie. Vier groot oorsake van onvrede is: fisieke nood, 

geweld, onvryheid en angs. (Liedke) 

Die oorsaak van vyandskap moet aangespreek en verlig word. 

Vrede word nie gedien as ons net stilbly nie. Onvrede verdiep. 

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant 

alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. (Matt 18:15) 
 

Soos met Christus, gaan vrede maak en lyding gaan wesenlik saam. (Matt 5:10-12) 

7. Watter raad kan ons vir mekaar gee om konflik beter te hanteer? 

In biddende afhanklikheid van God 3-enige. Vetrou op God. 

Ons moet eiebelang prysgee. Gaan nie om my nie.  

Kommunikasie. 

Wees eerlik.  

Speel die bal en nie die man nie. 

Veroordeel die sonde, nie die sondaar nie.   

Hoe hoër die volume van jou stem, hoe minder is die kans vir ’n oplossing. 
 

8. Wat word ‘n vredemaker genoem? Waarom? 

Geseënd 

Kind van God – Seunskap van God is die hoogste eretitel wat daar kan wees. Ons 

weerspieël God se aard. 

---------------------------------- 

Om ‘n vredemaker te wees vra meer moed en krag as om ‘n moeilikheidmaker te wees.  

Om te skel, is makliker as om te bid. 

Om te haat, makliker as om lief te hê. 

Om te distansieer, makliker as om aktief vrede te maak. 

Om jouself te handhaaf, makliker as om tegemoet te kom en prysgawe. 

Die mense wat God se verlossing en vergifnis aanvaar, verwag voortaan alles van God. 

Hulle is nie meer van die wêreld afhanklik nie. Hulle leef uit God se gewende hand. 

Daarom word hulle so vry soos God om te gee en vrede te maak. Daarom skep hulle 

nuwe moontlikhede van vrede in die wêreld. Wie kwaad met goed vergeld, reageer nie 

meer op ander nie, maar skep iets nuuts. (Moltmann) Ons vredestaak is ‘n lewenstaak.   

(W Nicol)  
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