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Matteus 5: 33-37      23 September 2018 

Tema: ‘n Christen praat die waarheid 

 

Een ding wat waar is van die mens, is dat hy/sy nie altyd die waarheid praat nie. Om 
te jok is so oud soos die mensdom. Soms doen ons dit subtiel, ander kere blatant. 
Christene egter, behoort altyd die waarheid te praat. Ek dink die vraag is vanoggend: 
Is dit waar van ons …christene? Hoe dikwels vind ek dit nodig om ‘n leuen te 
vertel… ‘n wit leuen noem ons dit… en is dit altyd nodig? 
 
Is ek miskien ‘n grapmaker wat heel dikwels ‘n speelse leuen vertel – sommer vir die 
grap… en dan vergeet om vir die mense te sê dat dit net ‘n grap was. Hoe dikwels 
vind jy dit nodig om die “waarheid” wat jy praat met een of ander kragformule te 
bevestig? Soos “regtigwaar”, “op my erewoord”, “eerlikwaar”, of “die Here hoor my” 
of “ek sweer dis waar” 
 
As ons onsself aan enigeen van hierdie praktyke skuldig maak, moet ons weer ‘n 
slag met aandag na Jesus se woorde in Matteus 5:33-37 luister, want in hierdie 
verse gaan dit nie in die eerste plek oor die toelaatbaarheid van ‘n eed al dan nie, 
maar dit gaan daaroor dat ons die waarheid sal praat. Dit gaan oor die vraag of jy op 
jou woord geneem kan word. Of jy eerlik is. Dit gaan oor ons integriteit. 
 
Ons weet almal wat ‘n eed is. Dis om ‘n belofte te maak dat jy die waarheid sal praat, 
of dat jy dit wat jy sê, sal doen. Ede word byvoorbeeld in die hof afgelê as jy as 
getuie optree. Daar belowe jy dat jy die waarheid sal praat. In Christen lande belowe 
ons dit voor God.  

1. Die eed in die Ou en Nuwe Testament 

Jesus se uitspraak in die Bergrede moet verstaan word teen die heersende Ou 
Testamentiese beskouing oor ‘n eed. In die OT was die neem van ‘n eed ‘n baie 
algemene en aanvaarbare praktyk. Mense het dit gedoen om te beklemtoon dat 
hulle die waarheid praat of ernstig is oor dit wat hulle hul voorgeneem het. 
 
Daar is tekste in die Bybel waar die aflê van ‘n eed in die Naam van die Here as ‘n 
duidelike opdrag genoem word. Byvoorbeeld Deuteronomeum 10:20 

Jy moet die Here jou God eer, Hom dien en aanhang, en wanneer jy ‘n eed aflê, 
moet jy dit in sy Naam doen. 

Jeremia 12:16 lees:  
En as die buurvolke die gebruik van my volk aanleer om in my Naam ‘n eed af te 

lê… sal hulle ‘n plek kry onder my volk. 
 
In die Nuwe Testament gebruik Paulus ‘n eedformule op meer as een plek om 
sekere feite te bevestig. Byvoorbeeld in 2 Korinthiers 1:23 “Ek roep God tot getuie en 
staan met my lewe daarvoor in…” 
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Een ding wat baie duidelik in die Bybel oor die aflê van ‘n eed genoem word, is dat 
dit gerespekteer moes word. Dit moes nagekom word. Jy kon nie ‘n eed aflê met die 
bedoeling om dit later te verbreek nie. En as jy dit wel ernstig bedoel het toe jy die 
eed afgelê het, moet jy daarby hou. So lees ons byvoorbeeld in Numeri 30:2  
“As iemand aan die Here ‘n gelofte doen of met ‘n eed ‘n verpligting op hom neem, 

mag hy sy woord nie breek nie; hy moet hom aan alles hou wat hy beloof het.” 
(sien ook Deut 23:21-23, Prediker 5: 3-5) 

Levitikus 19:12 verbied die volk om vals ede af te le: 
“Julle mag nie ‘n vals eed aflê in my Naam en so die Naam van julle God ontheilig 

nie. Ek is die Here”  (Die gebod wat sê ons mag nie die naam van die Here misbruik 
nie, sluit hierby aan) 

 
So het die Israeliete die wet rondom die aflê van ‘n eed geken. 
 

2. Die Fariseërs en die eed. 
 
Soos dit meestal met die Fariseers gebeur het, het hulle egter hierdie wette gebuig 
sodat dit hulle gepas het. Luister wat het hulle gedoen met God se gebod oor die 
aflê van ‘n eed: Jesus spreek hulle aan en sê: 
“Ellende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê: ‘As iemand by 
die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die goud van 
die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom.’17 Blinde dwase! Wat is belangriker: 
die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word?18 Julle sê ook: ‘As iemand 
by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die 
offergawe bo-op die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom.’ 19 Julle blindes! Wat 
is belangriker: die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word? 20 
Wie by die altaar 'n eed aflê, lê 'n eed af by die altaar en by alles wat daarop is. 21 
Wie by die tempel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die tempel en by God wat daarin woon. 
22  En wie by die hemel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die troon van God en by God wat 
daarop sit. (Matt 23:16-22) 
 
Kan jy dit glo? Tipies Fariseër. Maar nou weet ons waar Jesus vandaan kom as Hy 
in ons teks sê: “Maar Ek sê vir julle: Moet glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel 
nie, want dit is die troon van God; nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy 
voete; nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot Koning…” 
 
Die Fariseërs het dus mense geleer dat hulle ‘n eed kon verbreek… hulle moes net 
hulle woorde reg kies. Jy kan by die tempel ‘n eed aflê, maar net nie by die goud van 
die tempel nie… ensovoorts. Hoe belaglik klink dit nie nê?  
 

3. Jesus en die eed 
 
Jesus sê: As julle so beloftes wil maak, los dit dan liewer. Moet dat glad nie ‘n eed 
aflê nie. Want God is oral teenwoordig. 

 By die altaar en die offer op die altaar. 
 In die tempel en by die goud in die tempel 
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 Sweer jy by die hemel – God woon daar, of 
 By die aarde, ook daar is Hy 

Los dus liewer hierdie gespeel met woorde en doen dit dan liewer glad nie. 
Formules (om met woorde te speel) is oorbodig. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is 
mense wat ‘n skuiwergat soek om uit hulle beloftes te kom wat so maak. ‘n Formule 
verleen geen krag aan jou belofte nie. 
 
Ek glo dat Jesus ons ook hier motiveer om die eed by hoogs uitsonderlike gevalle te 
gebruik. As die staat dit dan van my vereis, sal ek getrou aan Romeine 13 die staat 
gehoorsaam en die eed in die hof aflê…wetende dat dit eintlik nie nodig is nie want 
ek moet altyd die waarheid praat. Nou het ons reeds begin raak aan hoe ons met die 
eed moet omgaan. 
 

4. En ons? 
 
Vir ons wil Jesus vandag sê: Let op hoe jy praat. Moenie te gou beloftes maak nie. 
Wees veral versigtig as jy God as getuie daarby insleep. Dis onder andere wat ons 
doen as ons die huweliksbelofte aflê: “Voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en 
trou…” (Dis nogal interresant dat Jesus hieroor praat net nadat Hy oor egskeiding 
gepraat het. (verse 31-32) 
 
Jesus verbied nie die aflê van ‘n eed nie, maar Hy wys daarop dat ‘n Christen altyd 
die waarheid moet praat sodat dit nie nodig is vir hom om ‘n eed af te lê om sy 
woorde te bekragtig nie. 
A M Hunter het gesê: Ede het ‘n gebruik geraak omdat die mens so dikwels lieg! 
Christians should say what they mean and mean what they say. 
 
Is dit hoe ons praat? 
 
Het jy ook al agtergekom dat mense wat kragformules gebruik eintlik daardeur hulle 
geloofwaardigheid weggee. As iemand eers moet sê: “Ek sweer voor een Heilige 
Here…” of “op my erewoord” dan weet mens gewoonlik dis ‘n jokstorie. Daarmee sê 
hy: “Jy kan my eenvoudige woord nie vertrou nie…” 
 
En ons leuens is vollop. Daar is die blatante leuens wat baie van ons doen. Leuens 
soos: 

 My pa is nie nou beskikbaar nie… maar hy is, hy het net vir jou gesê om so te 
sê… en jy het ingeval by sy leuen. 

 Die werksplek leuens: Ek is in ‘n vergadering… en dan is jy eintlik net op ‘n 
“break” of “Ek sal voor die einde van die week na jou terugkom met ‘n 
antwoord” – en dan doen jy dit nie. 

 Dan praat ek nie eers van die politici se beloftes voor ‘n verkiesing, of  
 die advertensies op die TV nie – veral die wat oefen-apparaat adverteer. 

(Veral daardie wat vir jou binne 2 weke ‘n six pak gee) 
 



4 
 

Soms belowe ons dinge wat ons nie doen nie. Dit gebeur sommer net so sonder dat 
ons agterkom. Ons sal byvoorbeeld sê: 

 Ek sal vir jou bid… en dan bid ons nooit nie. 
 Ek sien jou oor ‘n halfuur… en dan kom jy eers ‘n uur later. 
 Pappa gaan vanaand vir jou ‘n storie lees… en dan doen jy dit nie. 

 
En dan is daar wat ons noem: die witleuentjie. Ons gebruik dit in die verkleinvorm 
om te sê dis nie so erg nie. Dis gewoonlik om ons eie bas te red. Om uit die gemors 
te kom. Dis leuens soos: 

 “Ek het ‘n ander afspraak” – ek kan nie nou aan een dink nie, maar ek sal 
indien jy sou vra. 

 
Soms, by uitsondering word die leuen in die Bybel regverdig. Ons noem dit ‘n 
noodleuen. Gaan lees gerus die Kerugma se “Gedagte” vir meer inligting daaroor. 
Kom ek noem net een voorbeeld: In Eksodus 1:19 lees ons dat die Joodse 
vroedvroue die Joodse seuntjies red deur ‘n leuen te vertel. (Gaan lees gerus weer 
daardie storie) Maar: ‘n Noodleuen mag net vertel word as dit die lewe dien. Dit kan 
net by hoogs uitsonderlike geleenthede gebruik word en dan altyd in die 
teenwoordigheid van die lewende Here. 
 
Die Bybel sê, en dit bly ‘n goeie riglyn vir ons, dat ons selfs tot ons skade ons woord 
sal moet hou. (Lees Psalm 15 veral vers 4c) 
 
 
Vra jy: Hoekom moet ons so die waarheid praat en by ons “ja” hou?, is die 
antwoord heel eenvoudig: Omdat Ons God verteenwoordig en Hy so is. Julle onthou 
mos hoe Jesus gesê het: 

 Joh 14:6  “Ek is die weg en die waarheid en die lewe…” 
 In Numeri 23:19 lees ons: God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, ‘n mens dat 

Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets 
belowe en dit nie uitvoer nie? 

 
In Jesus se koms na die aarde en Sy sterwe aan die kruis sien ons veral God se “Ja” 
op Sy beloftes in die Ou Testament dat Hy vir ‘n Verlosser sal sorg. Luister hoe mooi 
stel Paulus dit in 2 Korintiërs 1:19-20  “…want Jesus Christus, die Seun van God, 
wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie “ja” en 
“nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” van God, die “ja” op al die beloftes van God.” 
 
Kom ons gaan praat die waarheid in die wêreld daar buite en wys so hoe ons God is! 
 
Amen 


