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Matteus 5:10-12       26 Augustus 2018 

Tema: Christene word vervolg! 

 

Matt 5:10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan 

hulle behoort die koninkryk van die hemel. (NAV) 

1953 vertaling: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid…” 

Die Boodskap: “Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg word 

omdat hulle doen wat God vra…” 

The Message:  “You’re blessed when your commitment to God provokes 

persecution. The persecution drives you even deeper into God’s kingdom.” 

Mens wonder of Petrus aan die dag gedink het toe hy sy eerste brief geskryf het, 

want hoor wat sê hy: Lees 1 Petrus 4:12-16    Nogal baie dieselfde as wat hier in 

Matteus 5 staan. Kom ons praat daaroor: 

 

1. Jesus sê dat mense wat vervolg word geseënd is. 

Vir sy luisteraars sou dit al reeds ‘n vreemde gedagte gewees het. Vir hulle was 

lyding van enige aard, dus ook vervolging, ‘n teken dat God ontevrede is met ‘n 

mens se lewe. Lyding was straf van God se kant. So het sy dissipels ook by 

geleentheid gewonder of ‘n man wat blind gebore was so was as gevolg van sy eie 

of sy ouers se sonde. (Sien ook Lukas 13:1-5 in die verband) Jesus kom stel egter 

dat daar ‘n sekere tipe lyding is wat as gelukkig/geseënd beskou kan word, naamlik 

as ons ter wille van Hom en sy Naam wat ons bely vervolg word. Eintlik sou hulle 

reeds vermoed het, deur bloot te luister na die vorige saligsprekinge, dat swaarkry 

en lyding nie noodwendig sleg is nie. Baie van die vorige saligsprekinge handel juis 

oor geseendes wat swaarkry. Lees mens deur die verhale van mense wat vervolg en 

doodgemaak is omdat hulle Jesus as Here bely het, kom jy gou agter dat hulle ook 

ervaar het dat hulle geseënd was… en dat hulle weer en weer vir Jesus sou sterf as 

hulle moes. (Wys mense op die boek met titel: Fanaties vir Jesus) 

 

2. Ons sal vervolg word as ons Jesus volg. 

Dietrich Bonhoeffer, wat in die tweede wêreldoorlog in die tronk terreggestel is 

omdat hy sy geloof in Jesus geleef het en nie na die pype van Hitler wou dans nie, 

het gesê: “Suffering is the badge of true discipleship. The disciple is not above his 

master…if we refuse to take up our cross and submit to suffering and rejection at the 

hands of men, we forfeit our fellowship with Christ and have ceased to follow Him.” 

Dat dissipelskap van ‘n mens ‘n prys vra, is ‘n saak wat dwarsdeur die Evangelie van 

Matteus baie sterk beklemtoon word. ‘n Mens sien dit miskien die heel duidelikste in 

Matt 16:24 waar Jesus sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 
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verloën, sy kruis dra en My volg…” Selfverloëning (wat nie maklik is nie) en kruisdra 

(wat baie sleg is as jy dink aan Jesus se kruisdra geleentheid) is dus deel van om vir 

Jesus te volg. Egte dissipelskap is nie moontlik sonder hierdie twee dinge nie. As 

ons sou sê dat ons vir Jesus volg, maar glad nie selfverloëning en vervolging beleef 

nie, hang daar ‘n ernstige vraagteken oor ons of ons regtig vir Jesus volg. 

Miskien sou jy vra: Wat daarvan as ons wel bereid is om vervolging te ervaar, maar 

ons nie in ‘n situasie van vervolging bevind nie? Is dit enigsins moontlik dat so iets 

kan gebeur? Is die geskiedenis nie dalk net vir ons goed deurdat ons leef in ‘n tyd en  

plek waar die gesindheid teenoor die evangelie nie so negatief is nie? Of bluf ons 

onsself as ons so dink oor die saak? 

Dis ‘n moeilike vraag. Aan die een kant is dit so dat die Evangelie nie van ons vra 

om tot elke prys lyding en vervolging te soek totdat ons dit kry nie. Die Bybel ken so 

iets soos “voorspoed-dae” (Prediker 7:14) Aan die ander kant is dit nie so maklik om 

van een van die saliksprekinge te sê dat dit dalk kan, maar nie hoef, deel te wees 

van ‘n mens se geloof nie. As van al die ander saligsprekinge geld dat hulle nie 

losgemaak en uitgehaal kan word uit die geheel nie, is dit dalk nie reg om skielik van 

die agste saligspreking ‘n uitsondering te maak nie. As ons afhanklik van God moet 

wees, ook sagmoedig en barmhartig en rein van hart sowel as vredemakers, dan sal 

ons sekerlik ook vervolg moet word.  

Dit is werklik ‘n netelige kwessie. Ons sal goed doen om maar voordurend ook 

rekening te hou met die moontlikheid dat ons nie vervolg word nie, omdat ons 

dissipelskap nie van die aard en kwaliteit is wat regtig die ryk van die bose bedreig 

nie… 

Dalk help dit as ons vers 11 en 12 weer lees:  

Lees weer vers 11,12  

  

3. Vervolging kan verskillende vorme aanneem. 

Mens dink eerste aan fisiese vervolging as ons die woord “vervolging” hoor. En dis 

nie verkeerd nie. Mense word inderdaad wreed vervolg en fisies vreeslike leed 

aangedoen in sekere dele van hierdie wêreld, net omdat hulle vir Jesus volg. Ons 

lees (ook in die Kerugma elke week) van lande waar mense so vervolg word. Daar is 

egter ‘n klomp Christene wat nie oor hierdie tipe vervolging kan saampraat nie. Tog 

wonder ‘n mens soms wat jy sal doen, hoe jy sal reageer as so iets oor jou pad moet 

kom nie. Ek vermoed die meeste van ons is baie bang daarvoor en hoop waarskynlik 

dat dit nooit van ons gevra sal word nie. 

Maar hier in vers 11 word ook van twee ander vorme van vervolging gepraat, 

naamlik “belediging” en “valslik al wat sleg is van julle sê” en dit net omdat mens 

Jesus volg. Ons het hier te doen met twee baie effektiewe maniere van vervolging. 

In ‘n beskaafde samelewing soos wat ons in die Westerse wêreld het, is dit nie altyd 

so maklik vir mense om hulle te wend tot die fisiese vervolging van ‘n opponent nie. 

Daarom moet daar na subtieler metodes gesoek word. Die eerste van dié tegnieke 
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is om jou teëstander as belaglik voor te stel. Om te maak asof hy/sy nie juis iemand 

is wat ernstig geneem hoef te word nie. Hierdie is ‘n ou taktiek wat die meeste van 

ons uit ons kinderjare goed onthou. 

Tweedens: As dit nie werk nie, bly daar natuurlik nog ‘n beproefde metode oor; 

naamlik om jou teenstander moreel te diskrediteer, dit wil sê om onwaar 

skinderstories te vertel waardeur die teestander se ordentlikheid, geloofwaardigheid 

en integriteit as mens in die gedrang gebring word - as jy dit al beleef het sal jy weet 

dat dit ‘n hewige manier van vervolging is…iets wat jou nagte kan laat wakker lê. Die 

hartseer van hierdie tipe vervolging is dat dit heel dikwels van mede-Christene af 

kom. Christene doen dit aan mekaar. 

Kom ons maak gou weer seker hoekom Jesus sê ons vervolg sal word… 

 

4. Die rede vir vervolging? 

Vers 10 sê: “Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is.”  

Die Boodskap sê: “…omdat hulle doen wat God van hulle vra”  en  

vers 11 sê die dinge gebeur “ter wille van Jesus”. Dit gaan in hierdie saligspreking 

oor vervolging ter wille van die Here vir wie ek liefhet en dien.  

 

My en jou doel moet altyd wees om te doen wat reg is. Soos wat Jesus dit sou 

doen… volgens die Woord van God.  Die gevaar is natuurlik dat ons kan dink ons 

doen wat reg is, sonder dat dit reg is. Ons kan ook dink ons doen dit wat ons doen 

ter wille van Christus terwyl ons dit eintlik doen om die kollig op onsself te laat val, 

met ander woorde vir persoonlike verering. In sulke tye moet ons nie dink ons word 

ter wille van Jesus vervolg nie… want eintlik is dit ons eie gedrag wat reaksie uitlok. 

Kom ek noem ‘n voorbeeld: Gestel jy besluit om jou Christelike oortuiging 

onverskrokke hoorbaar te maak by jou werkplek. Tydig en ontydig is jy besig om jou 

kollegas tereg te wys. Maar jy doen dit met soveel meerderwaardigheid en venyn dat 

dit heeltemal onaangenaam raak in die kantoor. Die mense begin jou vermy. Jy kry 

die indruk dat niemand van jou hou nie en dat daar agter jou rug van jou geskinder 

word. 

Nou is die vraag: Word jy werklik “vervolg” ter wille van die Here se Naam. Is jy besig 

om te doen wat God se Woord van jou vra? Of is dit omdat mense net eenvoudig 

keelvol geraak het vir jou hoogmoedigheid en onplesierigheid? Met ander woorde: 

Het die mense dit werklik teen die Here of teen die manier waarop jy jou beginsels 

probeer afdwing?  

Te dikwels doen Christene dinge wat hulle dink reg is, maar hulle doen dit op die 

verkeerde manier…op ‘n manier wat nie strook met die ander saligsprekinge nie. 

Van sagmoedigheid, rein van hart en vredemaak is daar nie baie sigbaar nie…So 

mag ons dit nie doen nie. As ons vervolg word omdat ons iets verkeerds doen, is dit 

nie die vervolging waarvan Jesus hier praat nie. Jesus praat van vervolging omdat 

mense dit teen Hom het. Nou kan hulle Hom nie bykom nie, daarom haal hulle dit op 

sy kinders uit. 
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Dit laat ons met die netelige vraag: 

 

5. Ervaar ek en jy enige van hierdie vervolging? 

Indien nie, moet ons onrustig raak… want sien, nadat Jesus in Matteus 16:24 gesê 

het:  

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en My 

volg…”sê Hy: “want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille 

van My verloor, sal dit terugkry” 

Kan dit wees dat ek te veel gefokus is op “om my lewe te behou?” Amper soos 

Petrus daar in die binnehof nadat Jesus gevange geneem is. Daarom moet ons hoor 

dat “vervolging” is dit wat met ons sal gebeur as ons Jesus volg. In Johannes 15:20-

21 lees ons:  

“Onthou wat Ek vir julle gesê het: 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As 

hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte 

geneem het, sal hulle julle s'n ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle 

doen omdat julle my Naam bely en hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie.” 

As vervolging die vrug van ons liefde vir die Here is, is alles nie net slegte nuus nie. 

Om vervolg te word vir die Een vir wie jy liefhet is ‘n voorreg. Ons kan selfs “bly 

wees”daaroor, want dit beteken ons is defnitief oppad na die hemel. Petrus skryf:  

“Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook 

oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid.” (1 Pet 4:13) 

 

Soos wat ek die week die een na die ander verhaal in “Fanaties vir Jesus” (die boek 

waarna ek vroeër verwys het) lees, hoor ek hoedat mense te midde van hulle 

vervolging nog vir God geloof en geprys het. Mens voel amper om te vra: Hoe is so 

iets moontlik? 

 

Slot: 

In Openbaring 2:10 lees ons:  

“Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle 

in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal tien dae lank 

baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee.” 

Ons was miskien nog nie in die tronk vir ons geloof nie maar ons kan verseker wees 

dat die duiwel in ons tyd ander vervolgingstegnieke gebruik.  

Kom ons bly getrou tot die dood toe! 

Amen 

 


