
1 

 

Tema: Leef in Christus getrou aan jou woorde en beloftes. 

 

Vooraf sang 

Lied 205: 1, 2  

Lied 155: 1, 2, 3 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied Lied 169: 1, 2 

Votum: Ps. 19: Mag wat ons sê en dink vir u aanneemlik wees o Here, Ons Rots en ons  

                        Verlosser 

Seën:  

Loflied Ps 34-1: 1, 4, 6 (tweede mel); 

Gebed 

 

Woorddiens 

Skriflesing: Matteus 5: 33 - 37 

Teks: Matteus 5: 37 

Belydenis: Sondag 43 

Sing Sb 9-1: 9, 10; 

Woordverkondiging  

 

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir BnB: Bybelvertaling en verspreiding 

Sing Sb 9-4: 4, 5 

Wegstuurseën: 2 Joh 1: 3 

 Amen Sb 13-2. 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 

 

God noem die Duiwel die vader van die leuen. Die duiwel en sy magte staan teenoor 

die waarheid van God en die satan se belangrikste wapen in sy stryd teen God en teen die 

kerk is juis die leuen. Hy gebruik leuens om mense van God af weg te trek en hulle 

gevange te hou in sy valse wêreld. Ons sien hierdie werklikheid elke dag van ons 

lewe. Ons leef in ŉ wêreld waar hierdie leuens van Satan hoogty vier. 

 

Kom ons kyk bietjie hoe lyk ons wêreld:  

Om ŉ leuen te vertel is vandag nie meer verkeerd nie. Om te lieg het ŉ aanvaarbaar 

geword. Ons almal vertel leuens in een of ander vorm.  

Politici word altyd voorgehou as goeie voorbeelde van mense wat leuens vertel. Van 

verkiesingsbeloftes wat nooit uitgevoer word nie tot bedrog en korrupsie wat weggelieg of 

toegesmeer word.  

 

Internasionale betrekkinge word dikwels gebou op leuens van goedertrou in onder-

handelinge wat verskillende lande aan mekaar voorhou terwyl hulle agter die skerms besig 

is om op mekaar te spioeneer en mekaar verdag te maak. Dit is niks anders as leuens nie.  

  

Die advertensiewese maak hulle dikwels skuldig aan leuens wanneer ŉ saak of produk 

so rooskleuring en voordelig ingekleur – met ander woorde bygelieg – word sodat die 

koper of ondersteuner nie anders kan as om daarvoor te val nie. Koop jy egter die produk 

dan kom jy agter dit is glad nie so goed as wat dit voorgehou is nie en gaan kla jy daaroor 

word die skouers net opgetrek – want sien: dis aanvaarbaar dat ons so kan maak en as jy 

die produk so gekoop het, is dit jou probleem.  

 

Hoeveel bejaardes en ander mense is nie al beroof nie onder die leuen van 

buitengewoon groot renteverdienstes wat voorgehou word om dan maar net agterna uit te 

vind dat dit alles ŉ groot leuen was.  

 

Ons vind die leuen al groter word in die sportwêreld! Sportsterre wat geweldige groot 

sportprestasies behaal om agterna maar net uitgevang te word dat hulle verbode middels 

en opkikkers gebruik het om hulleself ŉ onregverdige voordeel te gee. Wie kan die Lance 

Armstrong debakel vergeet as een voorbeeld van sulke leuens wat geleef word.  

 

Facebook en ander sosiale media word deesdae ŉ skrikwekkende platform vir leuens 

wanneer nuus of inligting oor ŉ saak of oor iemand versprei word sonder om vas te stel of 

dit die waarheid is. So kry die leuens vlerke deur die kuberruim en iemand se lewe word 

ten onregte verwoes.  

 

Br. en sr. wanneer ons oor hierdie saak selfondersoek doen, dan sal ons moet bely 

dat ons ook maar maklik ŉ leuen vertel. Wat van die kere wat ek beloof het om iets te 

doen en dit dan nie doen nie – dit is mos ook ŉ leuen. Wat van die sg. witleuentjie om 

myself te red omdat ek nie my werk gedoen het nie? Wat van die leuen wat ons so dikwels 
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vertel naamlik: ek is jammer jong, ek het nie tyd gehad nie! Terwyl ek eintlik my tyd op iets 

anders spandeer het in plaas van om te doen wat ek beloof het.  

 

Hoeveel keer het ons nie al iets beter voorgehou as wat dit is om ons saak te bevorder 

nie. Hoeveel keer het ons nie al ŉ saak slegter gemaak as wat dit is om iemand te 

benadeel nie.  

Wie vanaand voor die Here staan weet: ek is ŉ leuenaar.  

 

Geliefdes, nou verstaan ons waarom die Here Jesus vanaand vir ons kom sê:  

Leef in Christus getrou aan jou woorde en beloftes. (herhaal)  

 

Hierdie wêreld waarin ons leef het nood aan mense wat die waarheid praat en die 

waarheid leef! Christus wil ons as gelowiges wat met die waarheid leef soos sout uitstrooi 

om van hierdie leuenwêreld ŉ beter plek te maak. Om die donker van die leuen uit te doof 

met die waarheid in Christus.  

 

Meer as net die nood van die wêreld: die Here Jesus sê: elkeen wat in Hom glo moet 

die waarheid praat en die waarheid leef! Wanneer jy in ŉ lewende verhouding met 

Christus staan – Hy wat self die waarheid is – kan jy tog nie ŉ leuen leef of vir die leuen 

ruimte skep in die wêreld nie! Ons moet die waarheid praat en dit leef!  

 

Die Here Jesus is hier met die bergrede besig om die grondwet van sy koninkryk 

neer te lê. Hier leer Hy ons nie net die diep teologiese begronding van die lewe in sy 

koninkryk nie, maar ook die praktyk van elke dag se lewe as Christene. Hy wil dat ons in 

die klein dingetjies van die lewe ŉ groot verskil maak.  

 

Die Here Jesus gee hierdie riglyne ook om ŉ ander rede. Hy wou daarmee die 

skynheilige godsdienstige reëls van sy tyd aan die kaak stel. Hy wou die mense wys dat 

die kerkleiers van sy tyd nie regtig meer gehou het aan die letter van die wet nie, maar 

allerhande eie reëls gemaak het wat eintlik maar net vir hulle die ruimte geskep het om die 

wet te omseil en so te bly lieg. 

 

Die aanhaling waarna die Here Jesus in vers 33 verwys is ŉ samestelling van 

verskillende verse uit die Ou Testament wat verwys na die verbod om ŉ eed of belofte af 

te lê in die Naam van die Here en dan nie jou eed of belofte na te kom nie. Die Here het 

Moses hierdie dinge in die wet laat opteken omdat mense sommer vir die geringste 

dingetjies ŉ eed in die Naam van die Here afgelê het dat iets die waarheid was. Iemand 

sou dan bv. gesê het: In die Naam van God sweer ek dat ek nie jou skaap gesteel het 

nie! Deur hierdie belofte in die Naam van die Here af te lê het dan beteken dat ek nie lieg 

nie, maar die waarheid praat.  

 

Hierdie eedswering of belofte aflê met die Here as getuie van die waarheid het ook in 

Jesus se tyd nog onder die volk geleef. Dit het so ŉ groot probleem geword dat die 

kerkleiers allerhande skuiwergate moes uitdink sodat ŉ mens darem nie aan al jou 

beloftes gehou kan word nie. Hulle het bv. die volgende reël gemaak: wanneer jy jou 
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eed aflê in die naam van God dan is dit bindend en moet jy jou woord hou! Maar die 

volgende beloftes kon jy maak, maar dit was nie so ernstig nie – jy kon maar jou woord 

breek. Jy kon ŉ belofte aflê dat jy liggaamlike skade aangedoen word as jy sou lieg! Dit is 

waarna Jesus verwys as Hy praat van “jou kop op die spel plaas”.  

 

Jy kon bv. ŉ eed aflê by Jerusalem – die stad van God. Of jy kan belofte aflê op die tempel 

– bv. so waar as die tempel van die Here daar staan – ek sal dit of dat doen. Of jy kon nog 

nader aan God – ŉ belofte by die altaar in die tempel aflê! Al hierdie was skuiwergate want 

dan kon jy nog uitkom. Indien jy egter ŉ belofte aflê op die offer wat op die altaar lê – 

dan is jy vas en moes jy jou woord hou!  

Alles skynheilige maniere om maar net die leuen te laat voortleef! Skynheilige manier om 

dan gelukkig net nie in die Naam van God ŉ eed af te lê en dan so skuldig te wees aan die 

wet nie!  

 

Brs. en srs., doen ons dit nie ook maar nie? Die sg. wit leuentjie wat ek in uiterste 

omstandighede “mag” vertel om bv. nie iemand anders skade aan te doen nie! Ek vertel 

nie die waarheid wat my baas by die werk doen nie – want dan kan my pos in gedrang 

kom. Ek bly eerder stil oor die waarheid want dit kan iemand seermaak. Ter wille van die 

goeie van die saak sal ons maar die leuen verduur. Ons sien die leuen oor ter wille van die 

goeie verhouding wat daar tussen gelowiges bestaan. Dit is ook maar skynheilige reëls 

om maar net die leuen te laat voortleef.  

 

Dink ook aan die beloftes wat ons voor God afgelê het en wat ons nie ten volle in 

stand hou nie. So is my “ja” van die doopbeloftes, belydenisbelofte en huweliksbelofte nie 

altyd my “ja” nie en dikwels ŉ “nee” wanneer ek nie daardie beloftes getrou uitoefen nie.  

 

Geliefdes, die Here Jesus kom eenvoudig en sê: Ek sê vir julle: laat jou ja "ja" wees 

en jou nee "nee". Dit moet vir die gelowige nie nodig te wees om ŉ belofte of ŉ eed af te 

lê om die waarheid van jou woorde en dade te bevestig nie. Mense moet ons ken aan die 

feit dat ons die waarheid leef! Dat wanneer ons sê ons sal iets doen, dan doen ons dit. 

Klaar! Dit gebeur – niemand wonder eers daaroor nie.  

 

Wanneer ons gevra word om oor ŉ saak te getuig dan kan ons woorde sonder 

voorbehoud aanvaar word. Ons weet uit ander dele van die Skrif dat die Here Jesus nie 

hier die aflê van ŉ eed onder uiterste omstandighede verbied nie. Dit gaan vir die Here 

Jesus hier om die alledaagse lewe waar gelowiges aan die waarheid geken moet 

word.  

 

Soos Jesus aan die waarheid geken was! Sy hele lewe was ŉ toonbeeld van die 

waarheid. Jesaja profeteer alreeds in die Ou Testament in Jes. 59 dat Jesus sou kom juis 

om die leuens van sy volk te kom herstel deur self as die waarheid te leef! In Jesus se 

oomblik van krisis toe ŉ leuen sy lewe kon red, het Hy voor die hoogste hof van sy 

volk by die waarheid gestaan en erken: Hy is die seun van God, die verlosser van sy 

volk. Daardie waarheid het Jesus sy lewe gekos sodat ons hierdie waarheid in Hom 
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kan ken en self daaruit kan leef! Jesus se staan by die waarheid laat ook ons wat in 

Hom glo staan by die waarheid!  

 

Daarom, brs. en srs., is ŉ lewe in die waarheid nie maar net ŉ kwessie van woorde 

nie. Dis nie maar net of ŉ reël oortree nie! Dis nie maar net of ek die waarheid praat 

of lieg nie! Dis nie maar net of ek God as getuie moet roep om my leuens te bedek 

nie! Dit is waarom Jesus dit so streng afwys. Jy kan nêrens in die ganse skepping 

iets sê sonder om persoonlik met God te doen te kry nie – nie in die hemel nie en 

ook nie op die aarde nie. En dit moet jy besef! En wie die Naam van die Here 

misbruik tas sy eer persoonlik aan en sal die gevolge daarvan dra!  

 

ŉ Lewe in die waarheid is om elke dag voor die aangesig van Jesus te lewe! Om elke 

keer wanneer ek dink oor wat ek gaan sê en wanneer ek my woorde uiter te weet dat 

Jesus dit hoor en dat Hy dit weeg! Vir Hom kan ek nie lieg nie! Al kan ek vir mense lieg 

sonder dat hulle dit weet, vir my Here kan ek nie lieg nie. Nie in my gedagte nie, nie 

in my hart nie en nie met my woorde nie! Om die waarheid te praat en te leef is om 

dit voor Christus te leef! Daar by Hom is geen plek vir die leuens nie!  

 

Om die waarheid in Christus te leef is om elke dag afhanklik van Hom te leef en by 

Hom jou krag te soek om die waarheid te handhaaf. Ons Here het ons immers belowe 

dat Hy ons hiermee sal help. Die Heilige Gees word nie verniet die Gees van die waarheid 

genoem nie! Hy wil my lei in die waarheid en ek moet biddend elke dag dat Hy my 

gedagtes lei en ŉ wag voor my mond plaas.  

 

Geliefdes, kom ons maak erns met ons verhouding met die Here in ons woorde en die 

gevolge daarvan. Kom ons leef die waarheid in Christus deur die krag van die Heilige 

Gees. Deur die waarheid te praat en dit te leef – bestry ek en jy die mag van die bose en 

maak ons van hierdie wêreld ŉ beter plek.  

 

Ja, die duiwel is die vader van die leuen. Luister weer na Jesus: laat julle ja "ja" wees en 

julle nee, "nee"! Wat meer gesê word as dit – sê Jesus – kom van die Bose.  

 

Amen 

 

 

 

 

 


