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Teks: 2 Konings 6:8-23, Mattheus 5:43-48 en Romeine 12: 19-21 

Tema: Die agterstevoor evangelie 

 

Inleiding: Wie is werklik in beheer? 

Die koning van Aram of Sirië en die koning van Israel is in ´n oorlog met mekaar gewikkel. 

Die konings se name word nie genoem nie. Dit maak nie saak nie. Die klem in hierdie storie 

is nie op die konings nie. Maar hierdie twee konings, wie hulle ook al was, baklei om beheer. 

Die uitkoms van hulle stryd sal bepaal wie die sterkste koning en volk van die kleiner volkies 

in daardie omgewing is. 2 Konings 6 maak eintlik ´n bespotting van hierdie twee konings se 

magstryd. Die profeet van God sien tot in die koning se slaapkamer in- dit klink soos 

werklikheidstelevisie. Dit is eintlik hierdie simboliese manier om te sê die profeet weet al die 

koning van Aram se geheime. As hy weet wat in die slaapkamer aangaan, hoeveel te meer 

weet hy wat in die krygsraad gepraat word. En hy waarsku vooruit die koning van Israel oor 

waar die stroperbendes van Aram is. Op hierdie vreemde manier vind daar geen veldslae 

plaas nie en word bloedvergieting aan die kant van Israel en van Aram vermy. Eintlik moet 

ons hier al hoor is die profeet Elisa ook nie die eintlike spioen nie. Dit  is eintlik die Here wat 

hier die werklike spioen is. Hy dra aan Elisa oor wat Hy van die situasie sien en weet. 

Die koning van Aram vind deur sy raadgewers uit dat Elisa die profeet uit Israel die een is 

wat sy militêre geheime aan die Israeliete verklap. Hier lyk dit of die Israeliete met Elisa aan 

hul kant al hoe meer in beheer van die situasie is. En die koning van Aram probeer op sy 

beurt nou weer beheer oor die situasie terugkry deur ´n hele  weermag van perde, 

strydwaens en soldate te stuur om Elisa in Dotan te gaan vang. Die koning van Aram besef 

nie sy stryd is nie teen Elisa alleen nie, maar veral teen die God agter Elisa en Israel. Toe hy 

teen Israel oorlog verklaar het, het hy ook oorlog verklaar teen die God van Israel, maar 

meer nog teen die God van hemel en aarde. 

As Elisa se slaaf die perderuiters van Aram sien is sy eerste reaksie dat Aram nou in beheer is 

Sy vreesagtige woorde beklemtoon dit: "Ag meneer, wat gaan ons nou maak?". En Elisa 



verduidelik wie werklik in beheer is- Sy leermag is die vlammende perde en strydwaens wat 

die leermag van Aram omsingel het. God is die Een wat werklik in beheer is. Aram of Sirië se 

strydwaens omring Dotan, maar God se perde en strydwaens omring Elisa. Dat God die Een 

is wat werklik in beheer is word ook onderstreep as die leermag van Aram op Elisa afstorm 

en hy eenvoudig bid dat hulle met blindheid geslaan sal word. Hier word duidelik nie aan 

fisiese blindheid gedink nie, want die hebreeuse woord vir blindheid hier word gewoonlik 

eerder vertaal met dazzle of mislei. Dit laat my amper dink aan die fliek die Wonderwerker 

waar Eugene Marais die bobbejane gemesmeraais het of eintlik hipnotiseer het. Die vyand 

van Aram volg vir Elisa wat dit lyk hulle skielik ook nie herken nie, op die 18 km tog tot in 

Samaria die hoofstad van die noordryk Israel. Tot in die hoofstad van die mense met wie 

hulle in oorlog verkeer het. Die gedagte agter hierdie blind wees en sien van Elisa se slaaf en 

die weermag van Aram is ook dat God in beheer is- Hy gee mense sig en insig maar kan dit 

ook wegneem. 

Die koning van Israel meen hy is nou in beheer van die situasie toe die vyand deur die 

profeet tot in sy hoofstad gebring word. Hy wil die vyand dadelik doodmaak en uitwis en so 

sy naam in die geskiedenisboeke kry. Maar God het ander planne. Hy kondig daardie planne 

by monde van die profeet aan: Moet hulle nie doodmaak nie. Sit vir hulle eet-en drinkgoed 

voor sodat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Weer is dit duidelik 

wie in beheer is. God en nie mense nie. Die oorlog wat tot wesentlike verlies aan beide 

kante kon lei loop hier vir eers tot einde op die vreemde manier van ´n feesmaal deur die 

koning van Israel voorgesit vir sy grootste vyande. As ek dink aan die feesmaal hier in 

Samaria dan hoor ek vooruit Paulus se woorde in Romeine 12: "Moet jou nie deur die kwaad 

laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie". Een Engelse skrywer skryf reeds in 

die Ou Testament sien ons hoe die twee woorde van die evangelie wat ons albei met 

genade vertaal, grace en mercy aan die werk is. Grace: dealing with the enemy in a way 

they do not deserve. Mercy- not dealing with the enemy in a way they deserve. Israel 

word net gevra om teenoor hul vyande op te tree op die wyse waarop God teenoor ons 

optree. 

God is in beheer. Ons vergeet dit so maklik want ons kyk soos Elisa se slaaf so vas in dit wat 

ons met ons oë sien. Maar wat ons fisies kan sien is nie al wat daar is nie. Daar is hierdie 

onsigbare werklikheid en geestelike dimensie wat ons omring. En ons moet weet wat 



onsigbaar is, is nie altyd onwerklik nie. "What is invisible is not always unreal". Paulus weet 

ook van hierdie onsigbare werklikheid of geestelike dimensie wat ons omring. Dink maar 

aan sy opmerkings in Efesiërs 6 dat ons stryd nie teen vlees en bloed is (teen hulle wat ons 

kan sien nie) maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers or hierdie sondige 

wêreld , teen elke bose gees in die lug (dit wat ons nie kan sien nie). Geloof is daarom om 

rekening te hou dat God in beheer is van die fisiese werklikheid wat ons kan sien , maar ook 

van die onsigbare geestelike dimensie wat ons nie kan sien nie. Daarom kan die 

Hebreërskrywer ons herinner dat geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, 

om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.  

Daar is baie kragte en magte wat staan en opstaan teen God se kinders. Maar ons moet 

weet aan Wie ons behoort. My kollega Gys van Schoor het so mooi by ons gemeentefees 

herinner dat daar twee dinge is wat ons van hierdie Here Jesus kan weet aan die hand van 

Mattheus 28: Vers 18: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Jesus is Koning. 

En vers 20: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. Jesus is hier. 

Dis die twee beloftes wat ons dra: Jesus is Koning en Jesus is hier. 

Die agterstevoor evangelie van 2 Konings 6: 

Die wêreld van die Ou Testament en vandag nog sou sê: As jou vyand in jou mag is, moet jy 

hard en beslissend optree en hulle so verslaan dat hulle nooit weer teen jou opstaan nie. 

Maar God se agterstevoor evangelie in 2 Konings 6 dui al hierdie ander weg aan- dat jy jou 

vyand ontwapen deur aan hom goed te doen in plaas van om hom uit te wis. Eintlik het ons 

al laas week met ons besoek by Marta en Maria met die agterstevoor evangelie te doen 

gekry. Ons dink baie keer as ek net drie ekstra ure in my dag kon kry, sou ek by alles kon 

uitkom wat ek wou. En Jesus sê ons moet by Sy voete begin as ons hierdie werklik sinvolle 

lewe wil lei- ons moet iewers in ons dag doelbewus tyd uitsit om te groei in ons verhouding 

met Hom. Jesus se hele evangelie sou beskryf kon word met hierdie term agterstevoor 

evangelie. Die wat op aarde laaste is sal in die hemel eerste wees, hulle wat nou huil sal in 

die hemel lag om maar enkele voorbeelde te noem. 

Die agterstevoor evangelie van Mattheus 5: 

Die agterstevoor evangelie van 2 Konings 6 vind sy volle ontplooing in Jesus se lering oor 

vyande in Mattheus 5:43-48. Die opdrag dat jy jou naaste moet liefhê sooos jouself staan al 



reeds in die Joodse tora of wet in Levitikus 19 vers 18. Maar die naaste is hier jou 

volksgenoot- dis jou mede-Israeliet. Die ander deel van Jesus se woorde, maar jou vyand 

moet jy haat, staan nêrens so direk in die Bybel nie. Maar dis wat die ou Jode en die mense 

van Jesus se tyd geglo het. Ek dink om die waarheid te sê ons glo dit vandag nog: Ek het 

hulle lief wat my liefhet. Ek groet die mense wat my groet. Ek doen goed aan die mense wat 

goed doen teenoor my. Dis beperkte liefde. Dis bloot menslike liefde. Jesus sê die tollenaars, 

die swakste morele voorbeeld en die mees gehate mense by die Jode omdat hulle vir die 

Romeine belastings by hul eie mense ingevorder het, het ook so lief. Die heidene, hulle wat 

nie die ware God of Sy wet of wil ken nie, het ook so lief. Ons het die maklikste mense lief 

wat soos ons is- van ons kerk, ons taalgroep, ons geloof, ons velkleur, ons kultuur. Op die res 

plak ons baie maklik labeltjies. Een slagspreuk wat dit so mooi uitbeeld kry ek hierdie week 

op die internet: "Around blacks never relax".  

Die gevaar bestaan dat ons te maklik oor liefde kan praat as God se kinders, maar die 

waarskuwing is dan dat ons liefde dan niks meer kan wees as die liefde wat tollenaars en 

heidene en die ou Jode vir hul eie families en mense soos hulle gehad het nie. 

Wat beteken dit om ons vyande lief te hê? 

As ons dink aan liefhê dink ons ´n emosie. Ek moet dit eers voel voor dit werklik is. Die liefde 

waarvan Jesus hier praat het niks met emosie te doen nie. Liefde hier is eerder ´n 

doelbewuste keuse om nie te haat nie, om teen ons wil lief te hê. Dis die keuse om lief te 

hê ten spyte van die ander persoon. Om my vyande lief te hê beteken ook nie dat ek my 

vyande se gedrag moet aanvaar of goedkeur nie.  

Hierdie vyande waarvan Mattheus praat moet ons weet was vir hom en sy eerste lesers nie 

iets abstrak of algemeen nie. Dit was mede-Jode wat hulle uit die sinagoges uitgeban het en 

hulle aktief vervolg het. Dit was heidense owerhede soos die Romeine wat hulle onderdruk 

en vervolg het omdat hulle nie die Romeinse afgode wou aanbid nie.  Ons moet hierdie 

woord vyand ook nie as iets algemeen of abstrak sien nie. Dink aan daardie familielid  of 

klasmaat by die skool wat die wit waks uit jou irriteer. Dink aan jou eksman of -vrou wat jou 

soveel leed en hartseer aangedoen het of daardie skoondogter of skoonseun wat jou kind 

soveel skade berokken het. Dink aan daardie vennoot wat jou in besigheid ingeloop het. 

Dink aan daardie kollega by die werk wat altyd sy of haar frustrasie spesifiek op jou kom 



uithaal. Dink aan hulle wat aan die anderkant van die politieke muur in ons land staan en vir 

ons laat voel of hulle alles afbreek wat oor dekades opgebou is. Iemand skryf "the enemy 

are those who harm us and shame us". 

Ons probleem met ons vyande het dikwels met afstand te make: 

Solank as wat daar afstand tussen my en my vyande is en ons mekaar nie in die oë kyk nie, 

maak ons baie vals prentjies van mekaar. Ons gee mekaar name, maak grappe oor mekaar 

en vermy direkte kontak. Ons vergeet dat hulle liefhet soos wat ons liefhet, dat hulle vir 

hulle kinders omgee en vir hulle drome het soos ons vir ons s´n omgee en vir hulle drome 

het, dat hulle ook seer en laste het en dat hulle ook siek word- net soos ons. 

Jesus wil ons Sy liefde leer wat alle grense en afstande oorsteek: 

Menslike liefde is beperk. Dit werk net na hulle toe wat my goedgesind is en goed aan my 

doen. Die liefde wat Jesus ons leer is onbeperkte liefde- die woord wat hier vir liefde gebruik 

word is agape- dis die soort liefde wat God in Jesus vir ons het en vir ons kom wys het. 

Dietrich Bonhoeffer wat in die Nazi-tyd onder Hitler vir sy geloof en kritiek op die Naziësme 

tereggestel is, het baie mooi oor hierdie liefde vir die vyand gepraat: ´n Dissipel is iemand 

wat sy vyand as broer sien, omdat Jesus ons wat Sy vyande was, as broers behandel het en 

ons in hierdie liefdesverhouding met Hom ingetrek het. Menslike liefde is beperk. Goddelike 

liefde is onbeperk. Dit steek alle grense en afstande oor. Dit het deur die kruis die skynbaar 

onoorbrugbare afstand tussen onheilige mense en die Heilige God kom oorsteek. 

Liefde vir die vyand is die bewys dat ek hierdie onbeperkte liefde van God verstaan, dis 

meer nog die bewys dat ek aan God behoort. En om hierdie onbeperkte liefde van God 

teenoor ons vyande uit te leef is nie maklik nie en dit kom beslis nie vir ons natuurlik nie. Dit 

gaan in werklikheid teen ons hele grein en natuurlike menswees in. Daarom roep Jesus ons 

op om vir ons vyande te bid, om as´t ware langs hulle te gaan staan en vir hulle by God te 

pleit. Maar onthou gebed is baie gevaarlik. Jy kan bid dat jou vyand of vyande God se liefde 

sal beleef en verander. Maar wat gewoonlik gebeur is dat gebed ons begin oortuig hoe ons 

moet verander- hoe ons deur ons optrede partymaal die vyandskap en die mure tussen ons 

en ander mense in stand hou. 



Op die ou end gaan beide 2 Konings 6 en Mattheus 5:43-48 nie eerstens oor menslike liefde 

nie, maar om God se liefde vir mense. Die koning van Israel en sy mense word opgeroep om 

die vyand iets te ete en te drinke te gee, want so is God. Die genade en die reën van God val 

op die lande van mense wat Hom dien en ook op die lande van hulle wat Hom nie dien nie. 

Ons moet ons vyande liefhê want so is God. 

Slot: 

Martin Luther King het eenmaal gesê: Darkness cannot drive out darkness, only light can 

do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Dis Jesus se agerstevoor 

evangelie. Die wêreld leer: jou vyand is jou vyand en jy moet hom haat. Jesus leer: Wees lief 

vir jou vyand, bid vir hom of haar of vir hulle, want hulle is ook voorwerpe van my genade, 

hulle is ook skeppings van My Vader se hande. Om volmaak te wees soos ons Hemelse 

Vader beteken nie om perfek te wees nie, dit is om ons heelhartig daarop toe te lê om Jesus 

se lewe en lering oor naasteliefde te volg. Tot in sy diepte konsekwensies of gevolge, wat 

hier liefde vir die vyand is. 

Ek sluit af met Eugene Peterson se Message vertaling van Mattheus 5:43-48: 

"You´re familiar with the old written law love your friend and its unwritten companion, 

hate your enemy. I´m challenging that. I´m telling you to love your enemies. Let them 

bring out the best in you, not the worst. When someone gives you a hard time, respond 

with the energies of prayer, for then you are working out of your true selves, your God-

created selves. This is what God does. He gives his best- the sun to warm and the rain to 

nourish- to everyone, regardless: the good and bad, the nice and nasty. If all you do is love 

the lovable, do you expect a bonus? Anybody can do that. If you simply say hello to those 

who greet you, do you expect a medal? Any run-of-the-mill sinner can do that. 

In a word, what I´m saying is, grow up. You are kingdom subjects. Now live like it. Live out 

your God-created indentity. Live generously and graciously toward others, the way God 

lives toward you." 

Amen. 

  


