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14 Februarie 2016: Witrivier Veldtog 3 

Teks: Mattheus 5:5 

Tema: Is sagmoediges swak? 

 

Inleiding: 

Ek dink nie ons is baie positief oor die woorde sagmoedig en sagmoedigheid nie. Iemand 

wat sagmoedig is, klink darem net te veel na iemand wat jou half uitnooi: trap maar op my, 

maak my maar jou vloerlap, ek sal nie weerstand bied nie. Sagmoedig klink vir ons te veel 

soos ruggraatloos of selfs swak. Ons voel met ons rug teen die muur in ons eie land dalk baie 

meer na nou gaan ons nie meer strooi vat nie en rassisme en geweld en 

onverdraagsaamheid steek al hoe meer sy kop uit. Dit klink ook nie of hierdie sagmoedige 

ding jou iewers in die lewe kan bring nie- ons ken tog die uitdrukking nice mense kom 

tweede. Dis hoekom hierdie saligsprekinge van Jesus so belangrik is- dis lynreg teenoor ons 

eie eerste instink en lynreg teenoor wat ons samelewing ons wil leer. Lewe in die koninkryk, 

onder Jesus se beheer, lyk eenvoudig anders. 

Die Griekse woord wat vir sagmoedig gebruik word, se betekenis is egter bietjie anders as 

waaraan ons gewoond is vandag. Die eerste betekenis van hierdie woord sagmoedig in die 

oorspronklike wêreld van die Nuwe Testament, is van diere wat wild was, maar nou getem 

is en onder beheer gebring is. Dink maar hier aan diere soos perde. Sagmoedigheid is dus 

krag wat onder beheer gebring is of letterlik krag wat onder leisels gehou word. In 

Christelike sin is dit om jou lewe onder die beheer van God se Gees te laat staan. 

Sagmoedigheid staan baie naby aan die vrug van die Gees nederigheid. Sagmoedigheid het 

ook baie te maak met die eerste saligspreking dat mense geseënd is wat weet hoe afhanklik 

hulle van God is. Want mense wat in respek en nederigheid voor God staan, staan ook in 

respek en nederigheid voor en teenoor ander mense.  

Die preekriglyne van die Witrivier gemeente oor die saligspreking het my die afgelope week 

baie gehelp deur op te merk dat sagmoedige mense altyd SAG optree: Ek het dieselfde 

afkorting behou, maar die woorde daaraan gekoppel so bietjie verander. 



Die s van sag staan vir sterk selfbeeld: 

Sagmoedige mense is alles behalwe trap-op-my en ek-is-jou-vloerlap mense. Hulle is juis nie 

sonder selfbeeld en eiewaarde nie. Sagmoedige mense is mense wat eintlik hierdie sterk 

selfbeeld het. Sagmoedige mense se krag kom egter nie uit hulself nie- dit kom uit God. 

Hulle weet en erken dat hulle sonder die Here tot niks in staat is nie. Sagmoedige mense 

weet dat hulle foute het en vergifnis nodig het- daarom is hulle ook sag en geduldig met 

ander se foute en deel hulle graag vergifnis uit. Sagmoedige mense is leerbaar. Hulle weet 

hulle staan in hierdie lewenslange leerskool. Harde en hardvogtige mense glo baie keer ek 

het niks by ander te leer nie, want hulle is altyd of ten minste gewoonlik reg. 

Hier in die tagtiger of negentigerjare was daar hierdie groot treffer We are the world wat 

saam deur van die grootste kunstenaars in die wêreld opgeneem is.  Mense het gehoor die 

opname van hierdie liedjie het blykbaar sonder struweling en magspeletjies verloop. Dis 

nogal ongewoon waar baie groot kunstenaars moet saam werk. Na die tyd het iemand die 

regisseur van hierdie opname gevra hoe hy dit reggekry het om al hierdie kunstenaars met 

hul groot ego´s so glad en sonder voorval te laat saamwerk. Sy antwoord was dood 

eenvoudig. By die ingang van die ateljee waar ons die opname gedoen het, het ek die 

volgende plakkaat opgesit: Handig jou ego by die deur in. Hoe sal die kerk lyk as ons dit by 

ons ingang aanbring. Hoe sal ons skool lyk. Ons huise lyk. Ons werkplekke lyk. Sagmoedige 

mense het hul ego ingehandig by die deur. Daarom word selfsug en selfgerigtheid al minder 

in hul lewens. 

Die a van sag is aanvaarding: 

Daar is hierdie balans in sagmoedige mense se lewens. Hulle weet- ek is spesiaal en jy is 

spesiaal. Soos daardie populêre sielkundeboek- I´m OK, you´re OK. As jy nie hierdie balans 

het nie, en jy glo jy is nie spesiaal nie, maar ander mense wel, dan word jy inderdaad ander 

mense se vloerlap of voetmat. As jy aan die ander kant dink ek is spesiaal en ander mense 

nie, dan gaan jy maklik op ander mense trap of hulle misbruik om jou doelwitte te bereik. 

Sagmoedige mense verwag nie jy moet soos hulle wees voordat hulle jou aanvaar nie. 

Sagmoedige mense verstaan wat in Romeine 15:7 staan: Aanvaar mekaar dan, soos Christus 

julle aanvaar het, tot eer van God. Hulle aanvaar mense soos wat hulle is. Ek aanvaar jou 

soos wat jy is, want God aanvaar my soos wat ek is. 



Wat gebeur as jy mense onvoorwaardelik aanvaar soos wat God ons in Christus aanvaar? 

Galasiërs 6:1 vertel vir ons baie mooi hoe iemand wat sagmoedig is, selfs ander reg help of 

vermaan: As iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, 

so iemand in ´n gees van sagmoedigheid reg help. En pas op, julle kan self in die versoeking 

kom. Sagmoedige mense verstaan dit: ek kan self val, daarom oordeel ek nie uit die hoogte 

oor jou nie. Ek kom trap jou nie plat as jy fouteer nie, ek kom help jou op. Hulle aanvaar dat 

hulle foute het en maak en kan daarom daarvoor ruimte maak dat jy foute het en maak.  

Die g van sag is Geesbeheers: 

Kom ons wees eerlik. Sonder die beheer van die Heilige Gees sal ons nie sagmoedig wees 

nie. Of meer so raak nie. Sagmoedigheid gaan dus nie oor selfbeheer nie, maar oor 

Geesbeheer in jou lewe. Laat ek net verder iets baie belangrik opmerk. Sagmoedige mense 

het nie met een of ander persoonlikheid te doen nie. Hulle is nie rustiger tipe B 

persoonlikhede, maar ek is hierdie tipe A persoonlikheid wat nie met my laat mors nie en 

wat vinnig optree en praat nie. Ek sien dit by iemand soos Moses. As jong man sien Moses 

die Egiptiese slawedrywer wat een van sy Israelitiese volksgenote aanrand en met die sleep 

slaan en wat doen Moses? Hy slaan die Egiptenaar dood. Sonder om die saak met praat of 

onderhandeling te probeer oplos. Alles behalwe sagmoedig. Maar nou lees ons van Moses 

in Numeri 12:3: Moses was ´n uiters sagmoedige man, meer as enigiemand anders op die 

aarde. Hoe het Moses hier gekom? Net deur die werking van die Heilige Gees. 

Wie was meer sagmoedig as Jesus self? Kyk na Sy uitnodiging aan ons in Mattheus 11: Kom 

na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is en Ek sal julle rus gee. Neem My juk op julle en 

leer van My want Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. 

Tog het dit nie beteken Jesus het nie ook kwaad geword nie. Hy het die tempelhandelaars se 

tafels omgekeer en hulle by die tempel uitgejaag. Sagmoedige mense word ook kwaad. 

Maar hulle word kwaad oor die regte dinge. Jesus het kwaad geword oor mense se 

handeldrywery in die tempel Sy Vader se Naam skade aangedoen het. Sagmoedige mense 

raak nie kwaad oor wat mense hulle aandoen nie. Alhoewel hulle ook vir ander daarop sal 

wys as hulle misbruik word. Hulle sal egter eerder kwaad raak oor dit wat ander mense 

aangedoen word en dit wat God se eer aantas. 

 



 

Slot: 

Sagmoedige mense het hierdie rustigheid aan hulle, want hulle vertrou God vir alles. Hulle 

slaag soos die Ou Testamtiese teks nie deur mag en krag nie. Iemand skryf agter elke 

sagmoedige mens is hierdie groot en versorgende God. Dis eintlik sagmoedige mense se 

grootste kenmerk- hulle geloof en vertroue in God. As God vir my opkom, hoef ek nie 

heeldag vir myself op te kom nie. As God vir my sorg, hoef ek nie heeldag met mag en krag 

en oor ander mense loop vir myself te probeer sorg nie. As God vir my veg, hoef ek nie 

heeldag met alles en almal te veg nie. Dan hoef ek nie hierdie magstryd van die kleinste ou 

dingetjie te maak nie. 

Sagmoedige mense lees ons, kry hierdie belofte: Hulle sal die nuwe aarde ontvang. In die 

toekoms word die aarde die plek waar God Sy ewige koninkryk gaan oprig. Ons dink baie 

keer aan die ewigheid net as die hemel, as hierdie plek met goue strate en hekke met pêrels 

uitgevoer. Maar in Bybelgedeeltes soos Openbaring 21:1 lees ons van God se belofte van die 

nuwe hemel en die nuwe aarde. Sagmoedige mense sal dus God se koninkryk erf, wat ook 

duidelik alles met die aarde te make het.  

Ek het aan die begin gesê sagmoedigheid staan baie naby aan nederigheid. Ek lees hierdie 

week iemand wat drie dinge oor nederigheid of humility skryf wat vir my baie aanhaak by 

sagmoedigheid: Hy gebruik 3 engelse woorde wat met die letter p begin: 

Never pretend- moenie voorgee nie. God aanvaar my soos ek is, ek hoef nie voor te gee om 

iemand anders te wees as wat ek is nie. Ek hoef nie te lieg oor wie ek is of wat ek gedoen 

het nie. 

Never presume you should be treated in a certain way. Moenie aanvaar ek moet op ´n 

sekere manier behandel of vereer word nie. Sagmoedige mense hoef nie altyd te spog met 

wat hulle gedoen of bereik het nie of hoekom ander mense dankbaar teenoor hulle moet 

wees nie. Hulle hoef nie altyd uitgelig en uitgesonder te word en in die spotlight te staan 

waar almal hulle kan sien nie. Hulle het hul ego by die deur gelos. 



Never push- moenie met mag en krag probeer slaag of dinge in jou guns probeer forseer 

nie. En dan hierdie mooi opmerking: Let God do the pushing. Die Here sal vir die uitkoms 

sorg. Laat my dink aan Romeine 12: Moenie self wraak neem nie geliefdes, maar laat dit oor 

aan die oordeel van God. Let God do the pushing. 

Ek wil afsluit met hierdie laaste teks. Dis in Kolossense 3:12. Julle is die uitverkore volk van 

God. Mense onder beheer van God se Gees met ander woorde. Daarom moet julle 

meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met 

mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe 

het, moet julle ook mekaar vergewe. Dis die kern. Ons is sagmoedig, ons is geduldig en ons 

kan vergewe. Want so is ons God. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 


