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Matteus 5: 7      5 Augustus 2018 

Tema: Barmhartigheid 

 

Teks: “Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys 
word.” 

1.Wat beteken dit om “barmhartig” te wees?  Die woord wat uitstaan in die term is 
die woord “hart”. Barmhartigheid is ‘n uitbreiding van die woord “hart”. Op ‘n manier 
wentel alles in die geloof rondom die begrip. Want sien, die God wat ons aanbid het 
‘n hart. Hy is nie ‘n masjien nie, maar ‘n Persoon. Iemand met ‘n hart, wat kan voel, 
wat kan omgee en vergewe en wat liefhet. Dis seker van die beste nuus wat ek en jy 
kan hoor. Ons God het ‘n hart! 

Wat dink julle is die beste nuus wat God van ons sou wou hoor? Ek het ‘n idee dat 
dit vir God net sulke goeie nuus sou wees as Hy die dag hoor dat ek en jy ‘n hart vir 
ander het. Die dag wanneer ons draai van ‘n eie ek, selfgerigte lewe na iemand wat 
omgee vir ander. Ek glo daar is blydskap in die hemel as daar kennisgeneem word 
dat ek en jy “omgeemense” geraak het. In ‘n neutedop is dit waaroor die vyfde 
saligspreking gaan: dat God graag wil sien dat ons, sy kinders, soos Hy, barmhartig 
moet wees. 

 

2. Maar kom ons ontleed bietjie die term. Wat beteken dit regtig om barmhartig te 
wees? Wat het Jesus bedoel toe Hy oor barmhartigheid gepraat het, hier in Matteus 
5? Een van die heel mooiste verduidelikings van die woord “barmhartigheid” 
waarvan ek weet, is deur die Hollandse teoloog, Antonie van Ruler, gegee. Hy 
verduidelik die betekenis van die woord aan die hand van drie uitkringende sirkels. 
Barmhartigheid sê hy is mildheid, ontferming en vergewing. 

Mildheid klink na ‘n vreemde woord, maar tog is dit nie. In Afrikaans gebruik ons die 
woord meermale as “mildelik”…dan beteken dit: “oorvloediglik” (Abundance). Ek 
ontmoet gereeld  mense wat getuig dat God vir hulle baie goed is en soveel gee dat 
hulle party dae omper skuldig voel oor al die “guns” wat hulle geniet. Maar daar kom 
iets by: Mildelikheid wat reg verstaan word maak plek vir die naaste… gun hulle ook 
‘n plekkie in die son. Dan raak ons mense wat nie omgee dat God ook vir ander 
goed is nie. So is God immers. God se skepping en ons plasing daarin is ‘n daad 
van mildelikheid deur Hom. Hy wil hê ons moet dit geniet. Maar nie net “ek” nie, ook 
ander mense. 

Omdat mildelikheid my naaste insluit, het dit ook te doen met “ontferming”. 
Barmhartig wees en ontferm (omgee) loop hand aan hand. By ontferming gaan dit 
oor die vraag wat gebeur wanneer my broer nie op sy eie so goed regkom in die 
ruimte wat ek vir hom/haar gun nie. Is ek veronderstel om hom ook verder te help, of 
is dit sy eie saak? Ontferming is meer as net mildelikheid. Dit vra nie net dat ek vir 
my broer ruimte sal maak nie, maar ook dat ek bereid sal wees om betrokke te raak 
as hy my nodig het…oor te buig na hom…in te gaan in sy nood… te help waar ek 
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kan. Dit is verskriklik wat die lewe soms aan mense kan doen. Ons hoor so dikwels 
van mense wat deur een na die ander swaarkry gaan. Ontferming vra dat ons nie net 
geroer sal word deur die swaarkry van ander nie, maar dat ek langs hulle sal gaan 
staan om te kyk waar ek daadwerklik kan help. 

So is God mos! Hy het betrokke geraak by ons toe hy sien dat ons nie regkom in die 
skepping wat Hy so mildelik aan ons gegee het. 

Onferming gee dus so ‘n treetjie verder as mildheid en vra iets meer van ons. 

In die derde plek gaan Barmhartigheid ook oor vergewing, volgens van Ruler. Nou 
moet ek erken, mens dink nie dadelik aan vergifnis as mens oor barmhartigheid dink 
nie, maar ons sal moet erken dat die twee sake baie naby aan mekaar lê. Want die 
oor wie ek my ontferm sal my voorkant toe teleurstel en dit sal vir my lyk asof hulle 
my hulp en milde bydrae vertrap het. In sulke tye is dit nodig dat ons moet vergewe 
om aan te hou barmhartig wees. Hulle teleurstelling moet nie maak dat ek ophou om 
my te ontferm nie… teenoor hulle en teenoor ander. 

 

3. Jy sou teen hierdie tyd agterkom dat “barmhartigheid” met mense te doen het. Dit 
gaan oor verhoudinge. Ons kan nie barmhartig wees teenoor dinge nie, maar net 
teenoor mense. In God se koninkryk is daar nie plek vir kluisenaars nie. (Kluisenaars 
is mos mense wat eenkant, op hulle eie leef – hulle het nie ander mense nodig nie) 
Jesus Christus het Sy lewe gegee omdat Hy vir mense omgee. Hy verwag van ons 
dat ons ook bereid sal wees om dit te doen. En omdat dit oor ons hart gaan (soos 
vroeër genoem) moet ons weet dat dit oor meer as net ons beursie gaan. Om 
onpersoonlik geld te gee, dalk selfs baie geld sodat jy daardeur in die koerant kan 
verskyn en terselfdertyd publisiteit kan kry, is nog lank nie dieselfde as barmhartig 
wees nie. 

Daar sou mense wees wat vra: Aangesien Christus se lewe vir mense gegee het, 
moet ek en ander mense nie dan eerder my lewe vir Christus gee nie?  En wie sou 
daarmee stry… dit moet ons doen. Maar al manier waarop dit sigbaar raak in ons 
lewe of ons onsself aan Christus gegee het, is deur ons opofferende gee van onsself 
aan mense in nood. Julle onthou mos Jesus se woorde in Matt 25:31ev Ek was 
honger, dors, siek, sonder klere, ensovoorts… en dan: “Sover julle dit aan een van 
die geringstes gedoen het, het julle dit aan My gedoen”  Daarom dat Jesus nie in 
Johannes 13 verwag dat die Dissipels Sy voete moet was nie, maar daardie 
gedeelte afsluit met die woorde: “Julle behoort ook mekaar se woete te was.” (:14) 

Vir God gaan dit altyd om mense. En ek en jy moet barmhartigheid bewys teenoor 
mense. Alle mense – sonder uitsondering. Op ‘n ander plek het Jesus gesê: As julle 
net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die 
tollenaars nie ook maar net so nie? (Matt 5:46) Ons vriende toets nie regtig die 
diepte van ons barmhartigheid nie. Maar ons naaste in nood, hulle wys of ons 
barmhartig is. As jy wonder wie jou naaste in nood is, dis hulle wat my nodig het 
sonder dat ek hulle nodig het. Dis die mense van wie ons weet dat hulle sekerlik 
nooit in ‘n posisie sal wees om vir my iets terug te doen vir ‘n weldaad wat ek aan 
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hulle bewys het nie. Vir daardie ouens moet ek ‘n hart hê. ‘n Hart wat oorgaan in 
goed doen. 

4. Nou moet ons tog nie dink dat barmhartigheid iets is wat ons kan doen of laat, as 
ons so voel, nie. As jy sou redeneer dis seker belangrik, maar nie so dat my 
saligheid in gedrang kom nie, maak jy ‘n groot fout. 

 ‘n Mens kan maar net verder deur die begpredikasie lees (en die res van Matteus se 
evangelie) en jy sal jy agterkom dat dit vir Jesus ‘n ernstige saak is. Hy sê in hierdie 
saligspreking dat die wat barmhartigheid bewys geseënd is en dat hulle ook 
barmhartigheid van God kan verwag.  

In Jakobus 2:13 staan feitlik dieselfde woorde: “Die oordeel sal onbarmhartig wees 
oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie” 

In Matteus 7:1-2 lees ons dat Jesus sê dat ons versigtig moet wees oor hoe ons dink 
en oordeel oor ander mense, want die maat waarmee ons ander meet, sal ook op 
ons aangelê word. Dit sou dan beteken dat as ek onbarmhartig is, ek dalk net kan 
beleef dat God sy hart vir my ook toemaak. 

In die gelykenis van die onbarmhartige amptenaar in Matteus 18: 21-35 gaan dit, net 
soos in die verduideliking wat Jesus by die Ons Vader gebed aan die einde gee, om 
ons plig om ander te vergewe. As ons nie bereid is om ander in barmhartigheid te 
vergewe nie, moet ons weet dat ons geen reg het om vergifnis van die Here te 
verwag nie. 

Die Spreukeboek is ook vol van gedeeltes wat ons hiertoe aanspoor. So lees mens 
byvoorbeeld in 

 Spreuke 11:17 “’n Mens wat iets vir ‘n ander oor het, baat self daarby; ‘n 
hartelose mens word deur sy eie toedoen verstoot” 

 Spreuke 14:31 “wie hom oor ‘n arm mens ontferm, eer God” 
 Spreuke 21:13 “As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van ‘n arm mens, sal jy 

ook nie antwoorde kry as jy roep nie.” 
 

Barmhartigheid is nie ‘n luukse nie. Wie nie barmhartig wil wees nie, verstaan nie die 
hart van God nie. Dit, meer as enigiets anders is wat Jesus teen die Fariseërs gehad 
het. Terwyl hulle stip en noukeurig was op minder belangrike sake, het hulle dit “wat 
volgens die wet van God die swaarste weeg” nagelaat: “geregtigheid, barmhartigheid 
en betroubaarheid.” (Matt 23:23)  As ons barmhartigheid uit ons sisteem uitskeur, is 
ons godsdiens nutteloos. 

5. Maar nou moet ons tog nie dink ons kan God se barmhartigheid manupileer nie. ‘n 
Mens ontvang nie God se barmhartigheid as beloning vir jou barmhartigheid nie. Dis 
nie wat die Evangelie ons leer nie. Nee, ons bewys barmhartigheid juis in antwoord 
op die baie wat ons van God ontvang het en steeds elke dag ontvang. 

Walter Lüthi vertel ‘n storie wat die punt mooi toelig en verduidelik. Hy sê dat hy uit 
sy kleintyd kan onthou dat hulle buurman teen hulle grensdraad ‘n appelboom gehad 
het wat die begeerlikste appels gedra het. Om die versoeking nog erger te maak, 
was daar een van die takke wat eintlik so half oor die draad gehang het tot in hulle 
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erf. Hy onthou dat hy op ‘n dag nie die versoeking kon weerstaan nie en na die 
heining gestap het en op sy tone gaan staan het om een van die appels te pluk. Tot 
sy skade en verleentheid moes hy agterkom dat hy te kort was en die appel nie kon 
bykom nie. Op die oomblik wat hy so gerek staan om die appel by te kom, sien hy tot 
sy ontsteltnis die buurman raak. Dié het al die tyd die hele petalje staan en aanskou. 

Maar toe gebeur ‘n baie wonderlike ding, se Luthi. Die buurman was nie kwaad nie, 
maar vriendelik! Toe die buurman sien dat die seuntjie nie kan bykom nie, begin hy 
self van die appels pluk en oor die draad vir hom aangee… en aangee en aangee. 
Toe sy sakke vol was, sê Luthi, en sy arms ook, toe sê die buurman: “Nou is daar 
soveel dat jy, as jy klaar geëet het, nog genoeg appels sal oorhê om vir jou boetie en 
sussie te gee!” 

So werk barmhartigheid ook. Ons het dit nie in ons nie, maar gelukkig wil en kan die 
barmhartige God dit vir ons gee as ons gereed is om dit te ontvang. En gelukkig 
werk dit so dat, wanneer Hy gee, Hy dit met soveel oorgawe en oormaat doen, dat 
dit ons lewens volkome vul en as’t ware oor die rande van ons lewens na ander 
vloei. 

Kom ons gaan raak stil en dink weer ‘n slag oor God se barmhartigheid aan ons en 
dan gaan doen ons dieselfde aan ander mense. 

 

Amen 


