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Matteus 5:27-32       16 September 2018 

Tema:  ‘n Christen waak oor waarna hul kyk… 

 

Inleiding: 

Onthou julle hoe ons verlede week gelees het dat Jesus sê dat Hy nie gekom het om 

die wet van God te ontbind nie. (17-20) maar eerder om dit te bevestig. Die 

Fariseërs het van die wet van God iets uiterliks gemaak, wat maklik gemeet kon 

word of jy dit nakom of nie. In die proses het hulle die wet heeltemal korrup gemaak. 

Jesus is besig om vanaf vers 21 voorbeelde te noem van hoe hulle dit gedoen het en 

om die ander kant van die saak te stel sodat Sy hoorders die “volle betekenis” van 

die wet kan besef.  

 

Die eerste voorbeeld wat Hy oor praat (wat ons nie behandel het nie) vind ons in 

verse 21-26 waar Jesus sê dat ‘n mens nie eers moord pleeg die dag as jy iemand 

doodmaak nie, maar dit reeds in jou gedagtes kan doen en ook deur ‘n naaste 

sekere skelwoorde toe te voeg. 

 

Vanaand praat ons oor die tweede voorbeeld wat Jesus noem, wat handel oor die 

huwelik. In die eerste paar verse handel dit oor egbreuk, en dan daarna in verse 31-

32 oor egskeiding. Ons gaan net by die eerste gedeelte stilstaan… dalk net tyd 

daarvoor (As jy vrae het oor verse 31 en 32, kom kuier gerus en praat daaroor. 

 

Kom ons lees: 

Skriflesing:  Lees Matteus 5:17-30 

 

Egbreuk is so oud soos die mensdom. Die wet wat dit verbied is so oud soos Moses. 

Aan hom was die die tien gebooie gegee en die gebod op egbreuk is daarin nommer 

7. In Levitikus vind mens verdere wette wat ook uitbrei op egbreuk. (Sien bv. Lev 18, 

20) Lees Lev 20: 10 oor hoe ernstig die sonde gereken was. 

“Iemand wat egbreuk pleeg met die vrou van 'n medeburger, moet doodgemaak 

word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreuk pleeg. 

 

Die Israeliete het presies geweet wat mag en wat mag nie sover dit seksuele dade 

aangegaan het. Jesus kom brei uit op wat hulle reeds weet en sê iets waaraan hulle 

nog nie gedink het nie. 

 

Vraag 1:  Wat sien/hoor julle in Jesus se woorde in vers 28? Hoe is dit anders as 

wat die Fariseërs en die wetgeleerdes verkondig het?  (Laat ruim bespreking toe) 

 

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

met haar egbreuk gepleeg. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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Opsom: 

“Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer (sluit aan by die 10e gebod)…”   

1. Hierdie is nie ‘n “gewone kyk” nie.  

• ESV vertaal: “Everyone who looks at a woman with lustful intent…” (look in 

orde to lust – pros to) 

• NIV: “anyone who looks at a woman lustfully…” 

• Die Boodskap: “As jy byvoorbeeld op so ‘n manier na ‘n ander vrou kyk dat jy 

haar in jou gedagtes seksueel begeer, het jy eintlik al klaar by haar geslaap. 

En dan het jy God se voorskrif oortree.” 

 

2. Wat hier vir mans gesê word geld natuurlik ook vir vrouens. 

 

3. Met hoe Jesus dit stel, is egbreuk met ander woorde nie net iets wat binne 

huwelike gebeur nie. ‘n Ongetroude man wat op so ‘n wyse na ‘n ongetroude vrou 

kyk oortree ook. Jesus sê dat dit egbreuk is. Sy behoort in effek nog aan haar pa en 

ma. Jy moet haar eers joune maak deur met haar te trou, voordat jy so na haar kan 

kyk. (Kyk hoe mooi die Hooglied skrywer sy vrou beskryf) 

 

 

Vraag 2: Het Jesus se woorde net te doen met ‘n lustful kyk na ‘n ander persoon… 

of het Jesus se woorde ook te doen met dit waarna ons op die internet, in flieks en in 

tydskrifte en ander boeke kyk? (Bespreek)……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Opsom: 

Dit het sekerlik ook met die sake soos hierbo genoem te doen. Daar is deesdae 

soveel seksuele rommelstrooiers in hierdie wêreld. Iets wat mooi bedoel was en 

inderdaad is, word ontsier soos rommel die natuur kan ontsier. En dit alles oor geld 

maak…en oor selfsug. 

 

 

Vraag 3: Wat moet ons met ‘n oog maak wat so verkeerd kyk? Lees weer verse 29-

30. (Bespreek) 

“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. 

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.” 

 

……………………………………………………………………….. 

 

Opsom:  

1. “Oog uitpluk” kan nie letterlik bedoel wees nie, bloot omrede as die regteroog uit 

is, sal die linkeroog nog steeds op dieselfde wyse kan kyk. En selfs al sou albei oë 
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uitgepluk wees, sou die prente wat in die hart ingebrand is, nog steeds as stimulasie 

kon dien. 

Behalwe dit: daar sou ‘n wêreld vol verminktes wees, want wie was nie al skuldig 

aan sulke gedagtes nie? 

 

2. Jesus kan dalk wel bedoel dat ons die oorsaak van die verkeerde gedagtes moet 

verwyder. As die oog die oorsaak is, pluk hom uit. As die rekenaar die oorsaak is, 

gooi hom uit, as die fliek daartoe kan lei, moenie daarna gaan kyk nie… As my 

kleredrag as vrou/meisie kan aanleiding gee dat mans se gedagtes in die rigting 

dwaal, moet ek ook dit verander. 

 

3. Hoekom oog en hand? 

Die oog is die medium waardeur versoekings na ons kom. 

Die hand is die instrument waardeur sondes gedoen word. 

Sonder ‘n oog en ‘n hand raak dit ongerieflik. Ter wille van gehoorsaamheid aan God 

sal ‘n Christen ook soms ongerief moet verduur. Gemeet teen die heersende manier 

van lewe sal ‘n Christen dit nie aldag so maklik hê nie. 

 

4. Jesus hou heel tyd in gedagte dat hierdie lewe nie die somtotaal van ons lewe is 

nie, daar is iets soos die ewige lewe. (sien sy verwysing na die hel) Hy redeneer. Kry 

liewer nou swaar en leef vir ewig, as dat ek nou alles behou en op die einde in die 

hel beland. 

 

Slot: Die Fariseërs hoor dus hard en duidelik dat egbreuk pleeg nie net met die 

“daad” te doen het nie, maar wel met die hart en gedagtes. 

 

Gebed: 

 

Offergawes: 

 

Slotliedere: 
 Herder Heer 

 Here, heilige Here 

 

Seën uitspreek: 


