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Matteus 7:1-6      18 November 2018 

Tema: Kyk deur God se oë na ander! 

 

In ‘n bekende speurverhaal van Chesterton word die verhaal vertel van Vader 

Brown wat ‘n moord in sy dorpie moet ondersoek. Die vermoorde was welbekend as 

‘n man wat nie geliefd was nie. ‘n Regte skurk. Sy lyk is een oggend voor die kerk, 

van alle plekke, aangetref. Die moordwapen, ‘n hammer, het langs die lyk gelê. Die 

vermoorde was duidelik met die hammer oor sy kop geslaan, want sy skedel was 

gebreek. 

Die mense van die dorp het die kopersmit verdink…hy het blykbaar genoeg rede 

gehad om so iets te doen. By nadere ondersoek vind Vader Brown egter uit dat die 

moordenaar die predikant is, die broer van die vermoorde. Die predikant het die 

gewoonte gehad om hom terug te trek hoog in die boonste toring van die katedraal, 

vanwaar hy dan die doen en late van die mense dopgehou het. Dis vandaar dat hy al 

die misdade gesien het wat sy broer doen en toe hy dit op ‘n dag nie meer kon 

uithou nie, sy broer met die hamer gegooi het. Noodlottig! Morsdood! 

Vader Brown sê uiteindelik vir die predikant dat hoogtes gemaak is om na op te kyk, 

nie om daarvandaan neer te kyk nie…so ook die kerktoring. Dit is ‘n vinger wat wys 

na God. Hy is die Een wat neerkyk op ons as mense en wat eendag sal oordeel. 

Ons moet nie opklim en vanuit die hoogte neerkyk op mense nie, want dan raak 

hulle klein in ons oë, amper soos insekte. En dan loop ons die gevaar om namens 

God te oordeel… en dit mag nie! 

Die Bybel het ‘n paar net sulke goeie verhale van mense wat iets soortgelyks soos 

hierdie predikant in die verhaal gedoen het. Dink maar aan Dawid en wat hy alles 

gedoen het in sy sonde met Batseba en hoe hy kwaad raak vir die ryk man in die 

storie wat die profeet Natan aan hom vertel…Heeltemal bereid om die “onregverdige 

ryk man” tot die dood te veroordeel maar onbewys van sy eie sonde… Totdat Natan 

vir hom sê: Jy is daardie ryk man! (2 Sam 12) 

‘n Ander goeie storie om die punt duidelik te maak is die verhaal van wat een dag 

voor Jesus self afgespeel het. Johannes (Joh 8) vertel ons van ‘n dag wat Jesus 

omring was deur Fariseërs wat vir Jesus in ‘n strik wil lei. Hulle vra: “Meneer, hierdie 

vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet 

beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?” ‘n Mens kan jou voorstel met 

watter duiwelse lis hulle die vraag gestel het. Mens kan jou ook indink hoe hulle 

seker was wat hulle gaan doen…teen die wet is daar immers geen verweer nie. Sterf 

gaan sy stref…vandag nog. Maar kom ons hoor net gou wat sê die sogenaamde 

wyse rabbi? 
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Jy sou hulle egter met ‘n veertjie kon omslaan toe Jesus hulle antwoord: “Laat die 

een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi”  Ons lees dat hulle 

een vir een omgedraai het en weggeloop het. 

2. As ons sou vra: Wat is die tipe oordeel wat Jesus hier verbied, sou ons moes sê: 

• Dit is die oordeel van mense wat vergeet dat hulle self ook onder God se 

oordeel is.  

• Dit is die oordeel van mense wat vergeet dat hulle uit genade vergewe is en 

net daarom in die regte verhouding met die Vader is…nie omdat hulle beter is 

nie, 

• Dis die oordeel om vanuit die hoogte af te kyk op mense en hulle soos insekte 

te sien. 

 

Ons sou kon sê: Die oordeel wat hier verbied word, is die oordeel van mense wat 

hulself in God se plek wil stel. Hulle self op die hoogtes gaan plaas…soos die 

dominee in Chesterton se verhaal. 

 

Sien, dit is maklik om te oordeel en te beoordeel, solank dit oor ander mense gaan. 

Maar ons eie “verkeerd doen” kyk ons baie maklik mis. Ek oordeel dit is die kern van 

hierdie 6 verse. Jesus praat met ons oor hoe ons na ander mense kyk en hoe ons 

oor hulle dink, gemeet teenoor hoe ons onsself sien. Hulle foute lyk vir ons baie keer 

groot en ons eie klein. Dalk sou dit goed wees om ‘n slag na ander en onsself deur 

God se oë te kyk. 

Walter Lüthi sou sê: God roep ons om in sy wingerd te gaan werk, nie om opsigters 

te gaan wees nie. 

God kan regtig klaarkom sonder ons opsigters-en verklikkersdienste. Ons oë en ons 

harte maak dat ons nie kwalifiseer vir so ‘n pos nie. 

TW Manson het in die verband gesê: Ons natuurlike instink is om onsself gelukkig te 

wil maak en ons naaste te verbeter. Ons sal veel beter doen as ons onsself sou 

verbeter en ons naaste probeer gelukkig maak. 

Om onsself te verbeter moet ons natuurlik besef dat ons foute het… baie foute het. 

Skuldontkenning is ‘n algemense menslike verskynsel. Dis nie reg nie…maar ons 

doen dit almal. Jesus waarsku vanoggend dat ons die balk in ons eie oog dalk glad 

nie herken vir wat dit is nie. Ons dink die balk (groot foute) sit in die broer se oog, en 

die splinter (wat kleiner is) sit in ons eie…dis nou as ons van die splinter weet? Maar 

dit is natuurlik omgekeerd.  

Maar dit is nie net Jesus wat hieroor praat nie. Die hele Bybel roep ons op tot 

selfkritiek en skuldbelydenis. Dit is wesenlik deel van ‘n Christen se lewe. Jesus het 

dit in sy gebed vir ons geleer – vergewe ons ons oortredings… - en die gedagte is 

deurtrek in die res van die Bybel. Maar die kerk het dit nie altyd gedoen nie. Daarom 

dat Martin Luther dit nodig gevind het om in die eerste van sy 95 stellinge wat hy 
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teen die kerkdeur van Wittenberg gaan vaskap het, te verklaar dat ‘n Christen se 

hele lewe een stuk voordurende berou moet wees. Die Reformasie wat daarna 

gevolg het was dan ook onder andere ‘n grootskaalse poging om kunsmatigheid en 

on-opregtheid uit die Christelike berou en boetedoening te haal en om gelowiges 

terug te roep na werklike verootmoediging en skuldbelydenis voor God en die 

naaste. Vandag, 501 jaar na die Reformasie begin het, het die tipiese kerkmens dalk 

weer verval in die sonde van “eie skuld nie raaksien nie”. 

 

3. Die bedoeling van die evangelie en veral van hierdie woorde van Jesus is 

natuurlik nie om alle vorme van beoordeling en kritiek te verbied nie. Ons sou nog tot 

so ‘n slotsom kon kom as Jesus net dit wat in vers 1 en 2 staan gesê het. Maar daar 

is ook verse 3-6 en die res van die Bybel wat ons moet lees. Vers 6 byvoorbeeld, 

praat van “honde en varke” en vers 15 van “valse profete” ‘n Mens moet ‘n sekere 

mate van beoordeling toepas om hierdie ouens te erken.  

Eintlik sê Jesus dit reeds in vers 5b. Daar staan, dat as die balk in jou eie oog uit is, 

“dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal”. Die splinter 

moet dus ook uit! En ons moet daarmee help! Ons kan dus nooit sê: “Ek is so bewus 

van my balk, dat ek liewers nie met die splinter in my broer se oog wil karring nie”  

Nee, Jesus wil hê albei moet uit - my balk én die ander se splinter. 

Baie Christene lewe egter met ‘n gees van oordrewe verdraagsaamheid sover dit 

sonde betref wat grens aan ontkenning van sonde. Ons leef liewer met die sonde 

saam, eerder as om dit sonde te noem en te laat staan. In plaas van mekaar 

vermaan, swyg ons liewer oor sonde. Ons dink aan hierdie gedeelte en sê vir onsself 

dat ek niks gaan sê oor my broer se sonde nie… want ek mag nie oordeel nie.  

Maar dit is nie wat Jesus hier leer nie. Soos reeds uit vers 5b gestaaf moet ons 

meewerk aan die splinters se uithaal. Ons moet natuurlik nie die beeld te vêr “rek” 

nie – dit bly ‘n beeld waarmee Jesus een punt wou maak. Ons sal dit onder andere 

verkeerd interpreteer as ons sou sê: “Eers as die balk heeltemal uit my oog is, sal ek 

aan die splinter in my broer se oog begin werk”, want dan gaan nie een van ons by 

laasgenoemde uitkom nie. Dan gaan ons maar weer verval in ‘n “lakse, sentimentele 

barmhartigheid” wat niemand op die lang duur help nie. Dan word die sonde weer 

verduur want “wie is ek, sondige mens, om iets te sê en te oordeel”.  Nee, ons as 

kinders van die Lig word geroep om die werke van die duisternis te weerstaan, nie 

saam te doen of oor te sien nie. Ons sal goed doen as ons die spreekwoord onthou 

wat sê: Sagte geneeshede maak stinkende wonde. As ons die sonde wat verrot 

verskoon, in ons eie lewe en in ander mense se lewe, sal daar geen genesing intree 

nie. Die teendeel sal eerder gebeur. Daarom dat Jesus ook daardie dag toe die vrou 

wat egbreuk gepleeg het voor Hom staan vir haar sê: Ek veroordeel jou ook nie. 

Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. (Joh 8:11) 
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Ek glo dit is waaraan Jesus in vers 6 raak, alhoewel dit ook ‘n nuwe gedagte is: 

“Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie; hulle sal omspring en julle verskeur; en 

moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap” Die 

bedoeling is klaarblyklik: die heilige dinge en die perels is die evangelie, die 

vergifnis, die genade en geduld van God. Moenie dit skenk aan diegene wat dit nie 

soek, begeer en waardeer nie. 

Kom ek verduidelik: Moenie vergifnis aanbied aan mense wat nie berou het nie, 

mense wat net met die balk in die oog bly voorleef en geen sondebesef het nie. Die 

Bybelse boodskap is dat daar vergiffenis is vir dié wat berou het, dié wat met hul 

sondeskuld na Jesus toe kom. (oa 1 Joh 1:9) Ons moenie van die evangelie 

“goedkoop genade” maak en dit aan almal opdring nie. Daar is geen vergiffenis en 

versoening sonder egte berou nie. 

4. Dit is ‘n harde woord hierdie, maar Jesus wil hê dat ons sal bedag wees daarop. 

Moet nooit aan jouself dink as die een met die splinter in die oog nie. Ons is die 

ouens met die balk in die oog. By ‘n ander geleentheid het Jesus dit gestaaf deur te 

vertel van die Fariseër en die tollenaar wat gaan staan en bid het…(julle ken die 

verhaal) Die persoon wat reg opgetree het in daardie verhaal is ook die een wat 

besef dat hy ‘n balk in sy oog het….dit was die tollenaar. Die een wat gedink het Hy 

is ok, was in God se oë toe nie so ok nie. 

Mag die Here ons help om reg te kyk en raak te sien wat Hy raaksien. En...voordat 

ons volgende keer te gou oor iemand oordeel, kom ons vra onsself die volgende: 

Hoe wil ek hê moet God oor my sonde oordeel? Genadig of ongenaakbaar?  Kom 

ons gaan reflekteer God se karakter in die wêreld ook wat hierdie saak betref.   

Amen 

 

 


