
Jan Steyn preek Sondag 26 Oktober 2014 

Teks: Mattheus 23 

Tema: Is dit wat vir Jesus die belangrikste is, die belangrikste vir ons? 

Inleiding: 

Ek wil vandag begin deur die volgende gedig van Linda Rousseau aan julle voor te hou: 

Flou gerou: Linda Rousseau 

Ek is flou gerou; 

oor Eden wat was maar nie meer is oor wat kan wees maar nog moet kom 

Ek´s ontnugter; 

Ek skram weg van prekies en praatjies ek´s goddelooslik godsdiens skugter 

Hul beperk ons God tot twee, eng opsies: Hemel of Hel? 

Reg of verkeerd? 

Draai of braai? 

Wit of swart? 

My kind, is Jesus in jou hart? 

Ek is flou gerou; 

hul´t ons Heer vasgespyker aan ´n kerkgebou 

Waarvan is hierdie vrou moeg? Of waaroor is sy flou gerou? Sy is nie moeg van God nie. Sy is 

nie moeg van Jesus nie. Sy is nie moeg van liefde of genade nie. Sy is nie moeg van God se 

Woord nie. Sy is nie moeg van God se Gees nie. Ek glo nie haar moegheid of dit waaroor sy 

rou gaan selfs eerstens oor die kerk nie. Sy  is moeg van godsdiens en hoe die kerk 

godsdiens bedryf het: Ek is  goddelooslik godsdiens skugter. Ek is moeg van hierdie dodelike 

las en gewig van godsdiens.  

Iemand vra eendag hierdie vraag wat my ruk tot in my skoene: Does your religion carry you 

or do you carry it? Is jou geloof hierdie wind onder jou vlerke wat jou dra of is dit hierdie las 



wat jy moet dra? Hoe help Jesus se uitsprake oor  die Fariseërs en die geestelike leiers in 

Mattheus 23 ons om die verskil tussen hierdie twee te verstaan? Hoekom was Jesus so 

kwaad vir die skrifgeleerdes en Fariseërs? Onder die Joodse volk was hulle geweldig 

gerespekteerde mense oor hulle kennis van die wet en omdat hulle die wet van God so 

nougeset probeer nakom het. Maar Jesus praat hard en vol oordeel oor hulle. Wat is die 

kern daarvan? 

Hulle doen nie wat hulle sê nie: 

Jesus trek nie die skrifgeleerdes en Fariseërs se reg om die wet van God uit te lê of dit vir 

mense te leer in twyfel nie. Hy val in by die Joodse siening: God het die wet vir Moses gegee, 

Moses het dit vir Josua gegee, Josua het dit vir die oudstes gegee. Die oudstes het dit vir die 

profete gegee en die profete het dit aan die skrifgeleerdes en Fariseërs oorgedra. Die 

skrifgeleerdes en Fariseërs  het in baie gevalle egter nie self gedoen wat hulle vir die volk 

verkondig het nie. Hulle lering was een van baie woorde en min dade.  

Een van Jesus se eerste volgelinge, sy broer Jakobus, het baie reguit oor hierdie gedagte 

geskryf: Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle 

julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een 

wat na sy gesig in die spieel kyk, hy bekyk homself, gaan van sy spieel af weg en vergeet 

dadelik hoe hy gelyk het. 

Kollega in Durbanville, Gys van Schoor- nuwe gim- net beste toerusting, met swembad, 

stoomkamer, net die beste. Kom werf mense. Vra jaar later een van werknemers- watter 

persentasie mense wat julle gewerf het vir hierdie nuwe gim het kom oefen- net 30%. Vir 

watter persentasie mense het die feit dat die gim daar was enige verskil gemaak? Net vir 

30%. Dis ook waar van geloof- net geloof wat beoefen word groei en raak sterker. Iemand 

skryf: Bybel nie bloot kennis-boek nie. Dis ´n leer en leef boek.  

Hulle sit swaar en ondraaglike laste op mense se skouers: 

Veral die Fariseërs het van die wet van God hierdie ondraaglike las gemaak vir mense met 

honderde klein wette en regulasietjies wat hulle by die oorspronklike Ou Testamentiese 

wette bygesit het. So word mense nêrens in die Ou Testament opgeroep om tiendes van 

tuinkruie soos kruisement, anys en koljander te gee nie. Om dus ´n Fariseër te wees was ´n 

voltydse werk- jy moes alles los om op hierdie honderde detail goedjies van die wet te 



probeer onthou en bymekaarhou en dit alles te probeer nakom. Anders sal God nooit met 

jou tevrede wees nie, het hulle geglo. Vanaand het jy doodmoeg gaan slaap- op van die 

ondraaglike las van so wetties te probeer leef. En die ergste- daardie ondraaglike las wat 

hulle gedra het, het hulle verwag mense om hulle ook moes dra. Anders kon hulle nie guns 

en genade in God se oë vind nie. 

As Jesus in Mattheus 11 mense oproep- kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is en 

Ek sal julle rus gee. Weet jy waarvan wil Hy hulle rus gee? Van die ondraaglike las van 

godsdiens soos wat die Fariseërs probeer dra het en op mense om hulle afgelaai het. Does 

your religion carry you or do you carry it? 

Hulle wil deur mense gesien en erken word: 

Die mense moet van jou weet. Jy moet iets agter jou naam hê. Gewoonlik is dit een of ander 

kwalifikasie. Want die goed agter jou naam was teken van sekuriteit in my geslag en ouer 

geslagte. Dit was eenvoudig mense se idee van ´n goed geleefde lewe. Ook die mooi huis in 

die goeie woonbuurt en ordentlike kar was teken van jou sukses- dat jy arriveer het. So sien 

mense jou raak en weet hulle van jou. Dit maak ook nie seer as jy direkteur van die 

maatskappy of baas by die werk is nie. Die gesig van die maatskappy of die besigheid is tog 

maar dikwels die baas. En as jou nou nooit werklik deur jou prestasies raakgesien is nie, sorg 

dan dat jy ten minste deur jou kinders se prestasies raakgesien word. 

Die Fariseërs en skrifgeleerdes het gedeeltes van die wet in klein leerboksies op hulle 

voorkop en op hul bo-arm naaste aan hul hart gedra. Mense kon dit nie sommer miskyk nie. 

Veral nie as die gebedsband eksta breed was nie. Hierdie ouens, sou mense dink, beweeg 

nou naby aan die wet en by implikasie naby aan God. Hulle het ook hierdie gebedsmantel 

(prayer shawl) gehad wat hulle om dra het en oor hulle koppe getrek het as hulle bid. 

Hierdie gebedsmantel het tossels gehad wat jou herinner het aan sekere dele van die wet. 

Hoe groter hierdie tossels aan jou gebedsmantel was, hoe beter het mense dit raakgesien. 

Wat het hulle gedink? Groot tossels het ´n direkte lyn hemel toe! 

Die sit op die ereplekke by feesmaaltye of in die sinagoge hou hiermee verband. Iemand 

beskryf dit as religion for show. Ook die eretitels soos rabbi of leermeester (hier letterlik 

kategeet) sluit hierby aan. Dit gaan oor die erkenning en applous en verering deur mense. 

Wat is Jesus se alternatief? 



Jesus sê eintlik in die nuwe volk van God die kerk, is almal gelyk. Hier is niemand so hoog en 

belangrik dat hy of sy nie die ander kan dien nie. Daar is geen ereplekke en geen troontjies 

nie. Vers 11: Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie 

hoogmoedig is, sal verneder word en wie nederig is, sal verhoog word. Wat is nederigheid? 

Nederigheid is nie om almal se vloerlap te wees nie. Nederigheid skryf iemand, is nie om 

minder van jouself te dink nie, maar om minder aan jouself te dink.  

Wie word raakgesien deur wat ek doen? Ons lees daaroor in Mattheus 5: Oor Wie eintlik 

raakgesien moet word: Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan 

sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. 

Hulle doen nie wat die swaarste in die wet weeg nie: 

Die Fariseërs het gegee wat die wet voorgeskryf het en nog meer- ek het reeds geraak aan 

die tiendes van tuinkruie wat die Ou Testament nooit voorskryf nie. Maar die diepste 

bedoeling van die wet- liefde tot God en diepte tot die medemens het by hulle verby 

gegaan. Hulle godsdiens was alles aan die buitekant- dit het nie hulle karakter verander nie. 

Dit het nie hulle gesindhede teenoor mense verander nie. Hulle was nie mense van liefde 

nie. Hulle was mense van oordeel oor ander wat nie die wet soos hulle kon hou of wou 

probeer hou nie. Hulle het hulle bo ander mense gestel. En erger nog: nader aan God as 

ander mense gestel. Jy kan verlore wees in jou slegheid. Maar jy kan ewe verlore wees in jou 

gewaande goedheid. Dat jy dink jou mooi en goeie en gehoorsame lewe jou beter as ander 

maak. Dis waar die Fariseërs was.  

Geloof vir die Fariseërs was iets tussen hulle en God- net vertikaal. Geregtigheid, 

barmhartigheid en betroubaarheid is verhoudingsterme- dinge wat jy aan ander mense 

doen. Daarsonder kan geloof nie leef nie. Iemand skryf: Jy kan nie jou lewe vir God gee 

sonder om jou lewe vir die wêreld en ander mense te gee nie. Godsdiens sonder empatie en 

omgee vir ander is godsdiens sonder God.  

Hulle is buite skoon of vroom maar binne vol kwaad en sonde: 

Ek het reeds daarna verwys dat die Fariseërs se geloof alles aan die buitekant was. Soos 

hierdie beker was net buitekant skoon is, maar aan die binnekant vuil. Sommige mense was 

mos so skottelgoed ook. Dat jou vrou daai koppie vir jou binne-in wys en vra: Lyk dit nou vir 

jou skoon? Die Joodse reiningingswette was ook vir die Fariseers geweldig belangrik. Hulle 



was fanaties daaroor. Maar die nakom van die Joodse reinigingswette kon net mense aan 

die buitekant skoonmaak. 

Die gedagte van die witgepleisterde grafte is dieselfde. As volgens Joodse wet aan lyk geraak 

het, onrein. As jy aan grafsteen raak daarom ook onrein. Kon dan nie tempel toe gaan of 

deel neem aan Joodse feeste nie. Met groot Joodse feeste veral soos Pasga of paasfees 

grafte wit geverf. Grafte nie in begraafplase, sommer langs die pad waar mense geloop het. 

Sodat mense nie aan graf per ongeluk raak of daarin vasloop en so onrein word en toegang 

tot fees geweier word nie, is dit wit geverf sodat hulle dit duidelik kon sien. Hierdie grafte 

was mooi aan buitekant met die wit verf daarop, maar binne het doodsbeendere gelê wat 

jou onrein voor die wet en daarom voor God kan maak.  

Van buite het die Fariseërs vroom en in die regte verhouding met God gelyk. Maar van 

binne was hulle vol huigelary of voorgee en minagting van die wet- hulle het nie gedoen wat 

in die wet die swaarste weeg nie. Die Griekse woord wat hier vir huigelary of skynheiligheid 

gebruik word is die Griekse woord wat vir ´n akteur gebruik is. Jy speel die rol, maar dis nie 

wie jy werklik is nie. Is dit ook waar van jou en my kindskap van God? Ware geloof werk 

altyd van binne na buite- die Gees verander jou hart en gesindheid en karakter en jy begin 

anders teenoor mense optree. Wat binne is en hier binne gebeur kom eenvoudig uit in hoe 

jy leef en optree. 

Slot: 

Ek lees die volgende aanhalings in Jefferson Bethke se boek: Jesus vs religion. Dit wys my so 

duidelik op die verskil wat Jesus geleer het en wat die Fariseërs geleer het: 

Religion says do. Jesus says done. 

Religion is man searching for God. Jesus is God searching for man. 

Religion is pursuing God by our moral efforts. Jesus is God pursuing man despite our moral 

efforts.  

Religion is about my performance. But the Bible teaches it´s about Jesus´ performance for 

me. 



Ek wil dit so opsom: Godsdiens leer: leef reg of gehoorsaam sodat jy guns by God kan 

verdien. Die Bybel leer: leef reg of gehoorsaam omdat jou guns by  God klaar deur Jesus 

vir jou verdien is. 

Die geheim van Mattheus 23 is dat Jesus nie hier met die skrifgeleerdes en Fariseërs praat 

nie. Hy praat hier in die tempel met sy dissipels en die skare en per implikasie met jou en 

my. Hy wil nie hier praat oor die Fariseërs en skrifgeleerdes van 200 jaar gelede nie. Hy wil 

praat oor hierdie fariseër gees wat so maklik in jou en my kom opstaan. Dat ek ook maar 

dink ek moet my genadeplekkie voor God nou eers weer ´n slag gaan verdien. Dat ons ook 

maar soms dinge doen om deur mense raak gesien te word. Dat ek en jy ook maar afgehaal 

voel as ons nie die applous en erkennning van mense kry nie. Maar veral dat ons geloof ook 

maar dikwels net woorde en lippetaal is maar nie met dade onderstreep word nie.  

As godsdiens net hierdie dun aangeplakte lagie heilige vernis aan die buitekant is wat 

hierdie onheilige karakter hier binne moet wegsteek, word mense al hoe meer bestand teen 

die transformerende of lewensveranderende krag van God se genade. Jefferson Bethke 

beskryf hierdie Fariseergees wat in sy hoërskooldae in sy lewe opgestaan het: When I got to 

high school I thought I was good because I did not smoke or drink or have sex. I constantly 

thought I was better than all those people. I had just enough church to think that I could be 

good enough for God. I had just enough Jesus to not need Him at all. 

Niks maak jou meer blind en geestelik dood as godsdiens wat net aan die buitekant van jou 

lewe aangeplak is nie. Niks laat jou beter sien en maak jou meer geestelik lewendig as die 

Gees van God wat jou van binne verander nie. Maar ons moet die Gees toelaat om hierdie 

werk van Hom in ons lewens te doen. Die Gees verander jou karakter, jou denke, jou 

spandering, jou optrede teenoor huismense en kollegas, jou gesindheid teenoor mense. Die 

Gees laat jou leef wat jy glo. Die Gees maak wat vir Jesus die belangrikste is, ook vir jou die  

belangrikste. 

 Amen.  


