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Matteus 5:8      12 Augustus 2018 

Tema: Wat beteken dit om rein van hart te wees? 

 

“Geseënd is dié wat rein van hart is…” 

1. Wat sou dit beteken?  

Ek het ‘n idee dat die meeste van Jesus se hoorders nie oor die begrip “reinheid” se 
betekenis getwyfel het nie. Dit was vir ‘n Jood immers die wesenlike van hul 
godsdiens. Hulle moes rein wees as hulle God wou aanbid. En as daar dalk ‘n klomp 
nie-Joodse luisteraars was, sou ook hulle van “onreinheid” en “reinheid” geweet het. 

Onreinheid het in die eerste plek met jou liggaam te make gehad. Dit was iets aan 
jou wat jou onrein gemaak het. Jy was of siek, of jy het ‘n veluitslag gehad of jy het 
een of ander afskeiding gehad. Iets aan jou liggaam of iets waaraan jy geraak het, of 
iets wat jy geëet het, het jou onrein gemaak. Dit het oor ‘n klomp seremoniële wette 
gegaan. (‘n Mens kan van al die wette in die boek Levitikus lees) Jy kon nie na die 
tempel kom as jy onrein was nie. Jy mag nie naby aan ander mense gekom het as jy 
onrein was nie. “Onreines” is in afsondering gehou totdat die tyd van onreinheid 
verby was. Daar was sommer ‘n klomp wette in die verband waarop ons nie nou 
hoef in te gaan nie. 

Tweedens was daar ook in daardie tyd sprake van “morele reinheid of onreinheid”. 
Die onderhouding van die gebooie, in sover dit vir ander mense sigbaar was, het die 
maatstaf vir ‘n rein lewe geword. As jy die gebooie getrou onderhou het, was jy as 
rein gereken. En in die volksmond vandag word dit ook omtrent so verstaan. ‘n 
Klomp mense assosieer “rein van hart” met sedelike kuisheid. 

Die Jode sou dus baie goed verstaan as Jesus sou sê: Geseënd is dié wat rein van 
hande is, maar nou is dit nie wat Jesus sê nie: Hy sê: “Geseënd is die wat rein van 
hart is” … en dit is iets anders. 

 

2. So wat beteken dit om rein van hart te wees?  

Miskien sal mens dit beter verstaan as jy nie soos die Jode eerstens aan die woord 
“rein” dink nie, maar eerder eers aan die woord “hart”. Met hart word in die Bybel 
altyd die “kern van ‘n mens se lewe” bedoel. Die hart is die beheersentrum van ‘n 
mens se lewe. Die hart bepaal die lewenskoers. Wat in die hart plaasvind is nie altyd 
sigbaar nie… daarom is dit anders as wat die Jode “rein” verstaan het. Rein van hart 
het dus, in die eerste plek, te doen met die vraag na die diepte van ons verhouding 
met die Here. Hoe toegewyd dien ek Hom? 

Kom ek verduidelik dit: Nie alle diens aan God het werklik diepte nie. Dit kan wees 
dat ‘n mens vir God tyd en plek inruim, maar jy doen dit naas ander dinge wat ook 
plek in jou lewe inneem. Jy sal God dien, solank dit net nie te veeleisend raak nie. 
Hy geniet nie werklik voorkeur nie. Hy is nie die hoogste prioriteit in jou lewe nie. 
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Met “rein van hart” sou die Bybel dus bedoel dat ons God “onverdeeld” moet dien. 
Jesus sou later weer hieroor praat deur te sê dat ons nie “God en Mammon kan dien 
nie” (Matt 6:24) Ons kan nie die Here, naas ander dinge, ook dien nie. Dis 
interresant dat Jesus hierdie woorde in Matteus 6:24 nie as ‘n opdrag gee nie, maar 
bloot as ‘n feit, ‘n gegewe. (Hy sê nie ons mag nie God en Mammon dien nie, maar 
wel: “Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis onmoontlik) Die rede is voor die 
hand liggend: In die praktyk sal daar altyd een wees wat eerste kom en een tweede. 
En ‘n Here wat tweede kom is nie meer Here nie. 

Die bose is baie slinks en dis belangrik dat ons ook sy rol in hierdie verband sal 
raaksien. Daar is min mense wat so deur hom in besit geneem word dat hulle ‘n 
duidelike keuse teen Jesus sal maak. Die bose sukkel om dit reg te kry… Daarom 
het hy ‘n ander strategie: Hy verdeel net ons hart! Sonder om God uit ons lewe te 
skuif, kom hy net en sit langs God drie of vier ander dinge in ons lewe wat vir ons net 
so belangrik is. Dis nie noodwendig “slegte” dinge nie, maar dit verdeel ons lojaliteit 
en ons hart. So maak hy van ons mense wat nie net vra wat die Here wil nie, maar 
wat ook ‘n klomp ander dinge soek. 

Ons sou dus kon sê dat dit in hierdie sesde saligspreking gaan om die diepste 
motiewe en bedoelings van ons lewe. Die motiewe wat ons bewustelik vir onsself en 
ander mense voorhou, is dikwels nie die diepste motiverings van ons lewens nie. 
(Freud) Ons motiewe is baie keer meer gemeng as wat ons sal wil erken. 

 

3. Waar kom die verdeeldheid in ons hart vandaan? Hoekom is dit so dat een ding, 
een iets, dikwels nie genoeg is om ons lewens te vul nie. 

Ten eerste het dit te doen met die wonderlike wêreld waarin ons leef. Die Here het 
dit so interresant gemaak, soveel lokkende moontlikhede in hierdie wêreld geplaas 
dat dit soms net baie moeilik is om nie betrokke te raak by ‘n klomp dinge nie. Op ‘n 
manier is dit dus so dat die lewe ons lok en dat die dinge self ons nooi en roep om 
hulle te gebruik en te geniet. Nou as dit in matigheid geniet sou word, sou daar seker 
geen fout mee wees nie, maar die probleem is dat min van ons die versoeking kan 
weerstaan om dinge te oordryf. En as dit gebeur dan raak ons hart dikwels verdeel 
en dan raak God net een belang, naas baie ander, in ons lewe. 

Daar is ‘n tweede faktor wat bykom. Die verdeeldheid lê nie net in die aanloklikheid 
van die lewe nie, maar heel dikwels ook in ons eie hart wat net nie tot rus kom nie. 
Daar is min dinge in hierdie lewe wat ons regtig tevrede stel…veral op die lang duur. 
Ons raak gou onvergenoegd…verveeld met die wonderlikste dinge wat aan ons 
gegee is. En dan begin ons hunker na meer… en na nog. Selfs van ons godsdiens is 
dit waar. Daarom kry jy mense wat altyd na meer in hul aanbidding soek. Die ou 
manier vul net nie meer hulle lewe nie. Hulle wil meer as dit hê en dikwels bly hulle 
soekend en hunkerend, na nog meer… Waarna, weet hulle dikwels self nie. 

Hierdie soeke na meer word mooi geïllustreer deur Trina Paulus se storietjie oor 
“Strepie” (prentjie), die ruspetjie (In haar boek met die titel: Hope for the flowers). 
Strepie was ‘n wurmpie (catapillar) wat op ‘n dag besluit het dat daar meer in die 
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lewe moet wees as om heel dag op ‘n blaar te sit en net te eet en vet te word. Hy het 
toe besluit om af te klim, dit in die wêreld te waag en te gaan soek na die méér. 

Aanvanklik was hy baie teleurgesteld, want die ander ruspes het hom nie verstaan 
nie en hy het onvergenoeg en ontevrede gebly. Toe op ‘n dag sien Strepie ‘n klomp 
ruspes wat regtig doelgerig erens heen aan die kruip was. Hulle mikpunt was ‘n 
groot swart pilaarkolom wat die lug in gestrek het. Strepie het in die tou ingedruk en 
begin saamkruip. Hy het gou uitgevind dat dit redelik rof gaan in die tou en dat hy 
maar moes druk en stoei en soms spook dat dit klap om sy plek te behou. 

Toe hy op ‘n dag naby genoeg kom, het Strepie gesien dat die swart van die kolom, 
eitlik ruspes was wat bo-op mekaar  geklim het en wat almal boontoe neig. Wat 
presies bo hulle was, waarheen hulle almal oppad was, het Strepie nog nie geweet 
nie en kon hy tot sy verbasing nerens uitvind nie… want skynbaar het niemand 
geweet nie. 

Party dae het dit ekstra erg gegaan, en moes Strepie dankbaar wees om net sy plek 
in die tou te behou. Dit is op sulke dae wat ‘n beangste stemmetjie binne in hom 
gevra het: “Wat is aan die top van die kolom? Waarheen klim ons? Wat soek julle?”  
Een baie uitgeputte dag kon Strepie die innerlike stemmetjie se gekla net nie meer 
verdra nie en voor hy hom kon kry het hy hom hardop geantwoord: “Ek weet nie, en 
daar is nie nou tyd om daaroor te dink nie.” ‘n Klein geel ruspetjie oor wie Strepie 
besig was om te klim, het gevra: “Hoe sê jy?” “Ek het sommer met myself gepraat 
het Strepie binnensmonds gemompel. Dis nie regtig belangrik nie…ek wonder 
sommer net party dae waarnatoe ons klim…?”  Die storie gaan aan en vra later die 
vraag: How does one become a butterfly? En dan kom die antwoord: You must want 
to fly so much, that you are willing to give up being a catapillar! (Prentjie) 

As ons wil loskom van hierdie eindelose gejaag na wie-weet-wat, sal ons goed doen 
om te besef dat ‘n so ‘n gejaag ons nêrens bring nie. Daar is vertalers wat meen dat 
“eenvoud van hart” ook ‘n baie goeie vertaling van “rein van hart” sou kon wees 
omdat die begrip “eenvoud” baie naby lê aan dit wat die vers vir ons wil sê. 

 

4. So wat kan ons doen om ‘n rein hart te hê?  

Ons kan ophou om soos Strepie te jaag na wind… Ons kan meer eenvoudig leef… 
en dalk nog ‘n paar aanpassings doen. MAAR uiteindelik is dit net die Here wat aan 
ons ‘n rein hart kan gee. Daarom dat Dawid daarvoor bid in Psalm 51:12 “Skep vir 
my ‘n rein hart o God,vernuwe my gees…” 

Ons sal ook moet bid vir beter oë. Volgens die Bybel het hierdie onrein en verdeelde 
hart alles te doen met ons oë, hoe ons kyk na die dinge van die wêreld. Dit is baie 
veelseggend dat tussen Jesus se waarskuwing oor die aardse skatte wat ons harte 
kan beset (Matt 6:19-21) en Sy stelling dat ‘n mens op aarde nie vir God en 
Mammon kan dien nie (Matt 6:24-25), hy oor ons oë praat!  Luister wat sê Hy: “As 
jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê, maar as jou oog sleg is, sal jou hele 
liggaam sonder lig wees. (Matt 6:22-23) 
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Geen wonder dat hierdie saligspreking dan ook afsluit met iets wat met ons oë te 
doen het. Kom ons lees dit weer: “Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal 
God sien” Blykbaar belemmer al die dinge van die wêreld wat ons najaag, hoe ons 
sien. As ons ‘n onverdeelde, eenvoudige hart sou hê, sou ons God sien… nie net 
eendag nie, maar ook nou, in hierdie lewe wat ons leef. Dan sal ons Hom dien vir 
wie Hy is – met toewyding - en nie net vir wat Hy vir ons nog moet doen nie. 

Mag die Here ons daarmee help. 

Amen 

 


