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Matteus 5:9      19 Augustus 2018 

Tema: As vredemakers is ons soos God en skep ons nuwe 

moontlikhede in die wêreld. 

 

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders (seuns) van God genoem word. 

 

1. As vredemakers is ons soos God. 

God is vir vrede. Hy is die groot Vredemaker. Hy gee vrede (1 Tess 5:23) Jesus is 

die Seun van die Vader wat vrede bring. Toe Hy destyds aarde toe gekom het was 

hy aangekondig as die Vredevors (Jesaja 9:5). Die Een wat vir altyd vrede sou bring 

(Jesaja 9:6) Jesus self het baie oor vrede gepraat. Toe Hy die laaste keer Jerusalem 

inry, net voor sy gevangeneming, het hy onder andere oor die stad gehuil omdat 

hulle Hom nie raakgesien het as die Een wat vir hulle vrede gebring het nie. (Lukas 

19:41,42) 

a. God maak vrede… Om vrede te maak beteken dat jy moet vergewe… en dit doen 

God veral goed. Luister na Matteus 18: 21-27 (Lees dit) So maak God met ons, sy 

kinders. Ons skuld Hom miljoene…nee, ons skuld voor Hom is onmeetbaar. Maar as 

Koning besluit Hy om sy regte prys te gee en met ons vrede te maak. God maak 

vrede 

b. Hy doen dit deur Jesus...ons perfekte voorbeeld van ‘n Vredemaker. Toe Jesus op 

aarde was het hy vir ons kom wys hoe God dit doen. Jesus het kom illustreer hoe 

groot God se vergifnis is. Hy trek niemand voor nie…almal is gelyk voor Hom. Hy 

self raak weerloos as Hy beskuldig word. Hy is nie heeltyd op verdediging uit nie. Hy 

beantwoord kwaad met goed – byvoorbeeld deur die slaaf van die hoëpriester se oor 

te genees. 

c. In God se vrede maak en vergewe sien ons dus Sy genade.  Deur Sy genade raak 

ons ook nuwe mense. Mense wat Sy beeld al meer en meer kan vertoon. As ons 

vrede in Hom vind, kan ons ook vredemakers raak. Ons hoef nie meer onsself te 

handhaaf nie. Ons raak mense vir wie selfhandhawing onbelangrik raak, want ons is 

kinders van die Vader. 

Daarom kon Jesus in die res van die Bergpredikasie baie oor hierdie nuwe 

gesindheid wat by kinders van God aanwesig is (moet wees) praat. 

 

2. As vredemakers skep ons nuwe moontlikhede in die wêreld. 

a. Vredemakers is nodig in hierdie wêreld, want die hele wêreld is in sy wese vol 

vyandskap.  

Ons is almal by situasie van vyandigheid betrokke. In hierdie wêreld waarin ons leef 

word vrede meestal gebreek (verbreek) eerder as dit gemaak word – dit geld van 
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vrede op alle terreine. (Polities, huwelik, sosiaal ensomeer)  En dit is in hierdie 

wêreld waar ons as Christene leef waar ons opgeroep word om vredemakers te 

wees. Die oorsaak van on-vrede is meestal as gevolg van selfliefde en selfgelding.  

Hierdie gesindheid om dinge te wil hê soos ek dit wil hê (selfgelding) is ook in die 

kerk van die Here aanwesig. Dit is sigbaar in wedywering, naywer (jaloesie), twis en 

stryd. Ook ons gemeente is nie daarvan vrygestel nie. Soms verberg ons hierdie 

onvrede goed, ander kere is dit baie sigbaar. Net soos Petrus in Getsemane trek 

“normale” mense die swaard sodra hulle meen dat hulle te na gekom word. Maar as 

ons kinders van die Here is moet ons hoor dat hierdie “onvrede” nie reg is met God 

nie.God wil hê ons moet vredemakers wees. Hebreërs 12:14 lees: “Beywer julle vir 

vrede met alle mense…”  Ons is God se “Peace Corps”(Prentjie) 

Maar een ding moet ons mooi begryp: Ons streef almal in ‘n sekere mate na ‘n soort 

vrede waar ander by my moet inval. As jy by my planne/wense inval sal daar vrede 

wees…  Ons sien dit baie mooi in die politieke arena, ook hier in Australië. Hierdie 

soort vrede is natuurlik nie blywend nie, omrede dit steeds om myself gaan. Dit is 

ook nie die vrede waarvan Jesus hier praat nie. 

 

b. Die vredemakers waarvan Jesus praat, is mense wat in navolging van Hom vrede 

soek. En dit is die teenoorgestelde as wat in die wêreld heers. Jesus het dit self 

gesê: Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle. Die vrede wat Ek vir julle 

gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie..” (Joh 14:27) Die wêreld se vrede is vals. 

Dit gaan oor meer as om net vredeliewend te wees. Ons sal dalk almal saamstem 

dat ons vredeliewende mense is… maar dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Daar is 

‘n groot verskil tussen vredeliewende mense en vredemakers.  

Vredeliewende mense soek ook wel vrede, maar nie tot elke prys nie. As die vrede 

van hulle vra om te waag, as dit hulle iets begin kos, deins hulle weg daarvan. 

Vredeliewende mense hou van vrede …wens selfs dat daar meer vrede op aarde 

was. Maar dit is al. Hulle doen dikwels nie veel om daaraan mee te werk nie. In 

Afrikaans gebruik ons baie keer die begrip “vredeliewend” om na iemand te verwys 

wat konflik vermy of ‘n persoon wat geen kwaad in ander mense sien nie. Vir Jesus 

gaan dit egter nie daaroor dat sy volgelinge “vredeliewend” moet wees nie. 

Ons moet verdemakers wees. Vredemakers is mense wat bereid is om hulle moue 

op te rol en iets te doen, soms tot hulle eie skade… vir die vrede waarvan die 

evangelie praat. Peacemaking is a divine work – met die klem op “work”. Hier in 

Matteus 5:9 word ons gelukkig genoem, kinders van God genoem as ons 

vredemakers is… nie net vredeliewende mense nie.  

• Ware vredemakers is dus mense wat soms swaar kan kry, selfs vervolg kan 

word…daaroor praat Jesus net hierna in verse 10-11.  

• Dit is mense wat in die kerk na vrede soek en daarvoor werk, daarom dat 

Jesus in verse 23 en verder (nog steeds Matt 5) sê: ‘As jy oppad kerk toe is 

en dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, dan moet jy eers omdraai en 

met jou broer gaan vrede maak. Daarna kan jy weer na die kerk kom. 

• Dit is mense wat altyd die waarheid praat. Hulle “ja” beteken “ja”. (5:34ev) 
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• Hulle is mense wat die ander wang draai as hulle op die een geslaan word. 

(5:39), en  

• Hulle is selfs mense wat dit regkry om hul vyande lief te hê. 

 

Dit gaan ook oor meer as om net vrede met myself en God te hê. Die vrede wat 

Jesus hier van praat is ‘n aktiewe woord: Vredemakers! Nie net vrede ontvangers 

nie. Alles is nie reg as ek oordeel dat ek vrede in myself ervaar nie. 

Paulus het Jesus se opdrag verstaan want hy skryf in Romeine 12:18 “…sover dit 

van julle afhang, leef in vrede met alle mense” As ons dit nie doen nie laat ons toe 

dat die kwaad ons oorwin… en dit mag nie (Rom 12:21) 

 

Miskien moet ek dit net ook sê dat jy dit nie verkeerd verstaan nie: Vrede met God is 

baie belangrik. Ons sal nie vredemakers kan wees as ons nie vrede met God het 

nie. MAAR, dit stop nie by vrede met God nie. As ek vrede met God gemaak het 

moet ek ook vrede met die res van God se skepping gaan maak en dit sluit veral 

ander mense in. 

 

Ek wonder hoeveel ons kultuur soms die oorsaak daarvan is dat ons nie die mens 

raak wat die Bybel sê ons moet wees nie – ook as dit by hierdie saak kom. Neem 

nou net die 5 dinge wat ek nou net genoem het: Leer ons kultuur nie vir ons om juis 

anders te wees nie.  

• Van kleins af hoor ons dinge soos: staan jou man; moenie op jou laat trap nie; 

dis nie ek wat die onmin veroorsaak het nie, hoekom moet ek eerste gaan 

regmaak; die ander wang draai? nooit! En so kan ons aangaan.  

 

Volgens Jesus is vredemakers mense wat hierdie dinge sal doen. As ons om die een 

of ander rede terugdeins vir die opdrag om vrede te maak, is ons die naam “kinders 

van God” nie werd nie. Wow! Ek oordeel dis wat Jesus hier sê. 

 

c. Een ding moet ons mooi hoor: Jesus is nie net besig om vir ons ‘n ideaal voor te 

hou nie. Hy sê nie: “Kyk of julle dit kan regkry om vredemakers te wees, indien nie, is 

dit ook oraait”. Nee, in Matteus 6:15 sien ons Sy erns met hierdie saak as Hy sê: “As 

julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge 

vergewe nie.” (Onthou ons het vroeër gesê “vredemakers” is mense wat kan 

vergewe) 

 

Maar soos Jesus is. Laat Hy ons nie aan ons eie pogings oor om te probeer vrede 

makers wees nie. Hy help ons. Hy het gesê: Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee 

Ek aan julle. (Joh 14:27a) Met Sy vrede tot ons beskikking, en die Heilige Gees wat 

in ons woon, kan ons nou gaan en die vrede aangee na ander mense toe. Kan ons 

mense raak wat vergewe en verhoudings herstel.  

Een laaste gedagte: Ons vredemaak taak is ‘n lewenstaak… ons moet dit doen tot 

ons die dag doodgaan. Kom ons spring aan die werk. 

Amen 


