
Preek Jan Steyn 11 Maart 2012 

Tema: Radikale Jesus (herbesoek) 

Teks: Mattheus 5:17-32, 43-48; Markus 2:13-17 en Johannes 2:13-22. 

 

Inleiding: 

Jesus is radikaal en Sy boodskap is radikaal. Hy is nie soos die Bybel ons aan 

Hom bekend stel hierdie groot superheld in lyn met vandag se helde en sterre 

nie. Hy sou nie Marvel Comics of die flieks wat daaruit voortkom gemaak het 

nie. Hy is ook nie die veilige kerklike Jesus soos Hy in die Westerse kuns 

uitgebeeld word met stralekranse en adellike Westerse gelaatstrekke nie. Die 

benaming liewe Jesus pas Hom ook nie eintlik goed nie. Dan sou mense in die 

tyd waarin Hy op aarde was eerder mooi standbeelde van Hom opgesit het en 

nie 'n houtkruis buite Jerusalem nie. Kruise was bedoel vir die vyande van die 

politieke en godsdienstige sisteme van daardie tyd wat met geweld stil gemaak 

moes word.  

 

Die Bybelse getuienis oor Jesus maak dit duidelik dat die mense wat Jesus die 

beste geken het, in der waarheid hulle was wat Hom wou doodmaak. Hy was 

vir hulle, veral die Joodse godsdienstige leiers, hierdie ongeskoolde rabbi uit 

die veragte noorde van Israel wat die ewe ongeskoolde massas van die land 

begin beïnvloed en anders begin leer het. In sy vyande se denke was Jesus 'n 

ekstremis, 'n radikaal en selfs 'n revolusionêr. Die godsdienstige leiers van 

Israel het Jesus se invloed op die gewone mense van die land as groot 

bedreiging beskou. Hy het nie soos die ander geestelikes van Sy tyd hierdie 

onderskeid gemaak tussen die regverdiges en die sondaars of die heiliges en 

die onheiliges nie. Toe die Fariseërs Jesus in Mattheus 22 in 'n lokval wil lei 

oor die betaal van belasting, spreek hulle Hom as volg aan: "Meneer, ons weet 

dat U iemand is wat U mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die 

Wil van God bekend maak sonder om mense in aanmerking te neem, want U 

let nie op die aansien van persone nie". In hulle valsheid spreek die Fariseërs 

hierdie ongelooflike waarhede uit. 

 

Ons het ook verlede Sondag gekyk na hierdie tema van die Radikale Jesus. Ek 

vat die kern van die boodskap kortliks saam: 



1. Jesus se nuwe verstaan van familie- stel geestelike familie of hulle wat 

God se wil doen bo bloedfamilie of biologiese familie. 

2. Jesus se nuwe verstaan van die Sabbat wat saam met die besnydenis een 

van die klassieke boustene van die Joodse godsdiens was. Jesus leer dat 

mense nie daar is om slawe van die Sabbat te wees soos wat dit inderdaad 

deur die honderde Sabbatswette in die Joodse tradisie was nie. Jesus leer 

die Sabbat is daar om die mens te dien, om vir Hom te dien tot rus en 

herstel en geestelike opbou. Boonop stel Jesus Homself as Seun van die 

mens bo die Joodse Sabbat. 

3. Jesus se woorde en wat hulle doen: As Jesus in Lukas 7 aan die huis van 

Simon die Towernaar 'n prostituut ontmoet, is Sy taal teenoor haar woorde 

wat vry spreek en opbou en vir haar 'n toekoms by God oopmaak: "Jou 

sonde is vergewe. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede." Woorde wat 

die Joodse godsdienstige leiers teenoor sondaars wat hulle as benede 

hulself, die regverdiges beskou het, was woorde wat sondaars verder 

verdoem en veroordeel het tot buite God se genade. Vir sondaars was daar 

volgens die Fariseërs geen hoop of toekoms by God nie.  

 

Ons kyk vandag na nog drie tekste wat ons herinner aan die radikaliteit van 

Jesus en Sy boodskap: 

 

Mattheus 5:17-30, 43-48: Jesus herinterpreteer die Joodse wet: 

Vandag word mens dikwels die vraag gevra of die Tien Gebooie nog vir ons 

as Nuwe Testamentiese gelowiges geldig is. Jesus se antwoord hier is dat dit 

beslis nog geldig is. Tog interpreteer Jesus hierdie Joodse wet radikaal. Ons 

sien dit telkens in die uitdrukking: Julle het gehoor, maar Ek sê vir julle. Die 

verouderde siening van die wet wat Jesus aanvat, het bloot gegaan oor die 

nakoming van godsdienstige reëls. As die wet of die gebod voorgeskryf het 

dat jy nie moord moes pleeg nie en jy het nie fisies iemand vermoor nie, dan 

het hulle geglo dat jy wetsgehoorsaam opgetree het. Jesus leer egter dat mens 

met jou woorde en hoe jy hulle gebruik ook moord kan pleeg, dat jy in jou 

gedagtes mense kan verafsku en dat jy in jou hart iemand buite jou huwelik 

kan begeer en oor hom of haar fantaseer. Volgens Jesus se lering oor die wet is 

gedagtes net so belangrik soos dade en beoordeel God ook jou gedagtes net 



soos jou dade. Ons is ook geneig om na ons dade en veral ander se dade te kyk 

en daarvolgens te bepaal of ons of iemand anders reg optree in God se oë. 

Maar hoe lyk jou en my gedagtes waarmee ons ook mense so kan vertrap en 

veroordeel of waarin ons soveel verkeerde begeertes kan koester en vashou? 

 

Jesus leer dat gehoorsaamheid nie van buite vanaf die uiterlike wet na jou hart 

of binneste vloei soos die Fariseërs byvoorbeeld geglo het nie. 

Gehoorsaamheid, leer Jesus, vloei van van jou hart of binneste na buite, na 

dade en verhoudings en nie andersom nie. Jy kan volgens Jesus dus slegs van 

binne af buitentoe verander. Daarom is ook ons gedagtes en diepste motiewe 

van die hart vir Jesus so belangrik. 

 

Die ware betekenis van die wet gaan vir Jesus eerstens oor die regte 

verhoudings met God en met mense. Sonde is dus volgens Jesus se siening van 

die ware betekenis van die wet dus nie in die eerste plek die verbreking van 

uiterlike godsdienstige reëls en regulasies nie, maar die verbreking van 

verhoudings. Ons lees die voorbeeld dat as jy by die altaar kom, in ons taal die 

erediens en jy onthou dat daar iets skort in jou verhouding met jou broer, moet 

jy eers die verhouding met jou broer gaan herstel voordat jy verder deel neem 

aan die erediens.  

 

Jesus vra van ons groter geregtigheid as die Skrifgeleerdes en Fariseërs in 

terme van die nakoming van die wet. Die geregtigheid van die Fariseërs was 

een van wette en reëls nakom. Die groter geregtigheid waarvan Jesus praat is 

rondom die ware betekenis van die wet: die reël van die liefde: Eerbied vir 

God en liefde en respek vir ons medemens en onsself. Jesus roep ons om aan 

te sluit by hierdie tema van die groter geregtigheid in vers 48 om volmaak te 

wees soos ons Vader in die hemel volmaak is. Volmaak beteken nie hier 

perfek of sonder foute nie. As iets volmaak is, beteken dit dit het uitgekom by 

die doel waarvoor God dit geskep en gemaak het. En daardie doel is in ons 

geval om God te eer en ons medemens, elke medemens, met liefde en respek 

en menswaardigheid te behandel. In die Joodse tradisie was liefde begrens- net 

vir mense soos jy en hulle wie jou goedgesind was. Jesus verander hierdie 



tradisie na onbegrensde liefde- selfs jou vyande moet jy liefhê, ook hulle wat 

jou waarskynlik nie met wederliefde gaan begroet nie. 

 

Markus 2:13-17: Jesus se aanvaarding van sondaars: 

Ons lees dat Jesus eerstens die ongewone stap doen om 'n tollenaar, Levi, as 

deel van Sy dissipelkring te roep. Die tollenaars was van die mees veragte 

mense in die oë van die Jode. Hulle was in diens van die Romeinse 

oorheersers van Israel en het sekere belastings van hul eie volksgenote 

ingesamel. Hier was baie ruimte vir oneerlike praktyke en tollenaars het 

maklik hul eie wins by die Romeinse belastings bygesit. Hulle werk as 

tollenaars het ook meegebring dat hulle met almal wat die paaie gebruik het, in 

aanraking moes kom en hulle is as onrein beskou voor die Joodse wet omdat 

hulle ook met onreines en heidene moes meng. Daarom was hulle deur die 

Joodse godsdienstige leiers gelyk gestel met die sondaars. 

 

Die Joodse godsdienstige leiers soos die Fariseërs het hulself as die 

regverdiges beskou wat getrou aan die Joodse wet geleef het. Hulle wat 

onverskillig teenoor daardie selfde wet gestaan het soos die tollenaars en die 

prostitute is as sondaars gebrandmerk. Dis saam met hierdie mense wat Jesus 

eet en dit gee geweldig aanstoot aan die Joodse godsdienstige leiers. Om saam 

met mense te eet was 'n baie sterk gebaar van vriendskap en aanvaarding.  Dit 

grief die Joodse godsdienstige leiers  diep dat Jesus as rabbi wat tog beter 

behoort te weet, Hom nie steur aan hierdie mensgemaakte onderskeiding 

tussen regverdiges en sondaars of tussen heilige en onheilige mense wat hulle 

ingestel het nie.  

 

Jesus maak om die waarheid te sê, geen onderskeid tussen mense toe Hy die 

koninkryk van God kom verkondig het nie. Alle mense is gelyk voor God se 

oordeel en voor God se genade. Jesus neem die saak verder en voer aan dat Hy 

nie gekom het vir mense soos die Fariseërs wat meen dat hulle saak met God 

reg is nie. Hy het gekom juis vir hulle wat hulle verlorenheid ken en herken en 

daarom na God en Sy gestuurde vlug vir redding en verlossing. 

  



Hoe kyk ons na mense? Sien ons ook heiliges en onheiliges, na hulle wat God 

se genade verdien en hulle wat dit nie verdien nie? Sien ons ook sekere mense 

as darem benede ons, as nie eende van ons dam nie omdat hulle anders dink en 

lyk en ruik? Sien ons ook in dat ek en ander mense gelyk staan voor God se 

oordeel en God se genade en dat ons daarom niemand mag verag of op 

niemand mag neersien nie? 

 

Johannes 2: 13-22: Jesus kondig die einde van die Joodse tempeldiens 

aan: 

Hierdie was miskien die mees omstrede aksie wat Jesus ooit in Sy aardse 

bediening onderneem het. Die Joodse tempel en die offerkultus by die tempel 

was die middelpunt van die Joodse godsdiens. Daarsonder was die hart uit die 

Joodse godsdiens geruk. Die geldwisselaars was die mense wat die 

Grieks/Romeinse munte aangehou het wat mense nodig gehad het om hul 

tempelbelasting mee te betaal. Jy het met jou gewone geld gekom en dit geruil 

vir hierdie Grieks/Romeinse munte. Hierdie geldwisselaars het dan 

onregverdig hoë kommissie gevra om die geld te ruil. Die vee verkopers het 

weer die diere vir die offerdiens verkoop. Die vee wat mense self gebring het 

om te offer, is deur die tempelinspekteur gewoonlik afgekeur en mense moes 

dan by die verkopers van die vee diere koop om te offer. Natuurlik was die 

duurste plek om vee te koop by die tempel.  

 

Die tempeldiens was dus hierdie plek van korrupsie en uitbuiting van mense 

en Jesus trek hierteen te velde. Deur die geldwisselaars en die veeverkopers uit 

die tempel uit te jaag, het Jesus effektief die tempeldiens tot 'n einde gebring. 

Nou kon niemand offerdiere kry of die korrekte munte kry vir die 

tempelbelasting nie. Die ergste is dat Jesus hier in vers 19 en verder Homself 

as die nuwe tempel van God voorhou. Die tempel het die ou Jode geglo, is die 

plek waar God spesiaal teenwoordig is. Jesus is nou die plek waar God 

spesiaal teenwoordig is. Jesus vervang die tempel. Dis hoekom die 

voorhangsel van die tempel skeur terwyl Jesus aan die kruis sterf. Jesus se 

sterwe aan die kruis het die Joodse offerkultus tot niet gemaak- Hy bring die 

eenmalige offer vir die sonde. Sy opstanding het ook die tempel oorbodig 

gemaak- die tempel van Sy liggaam is aan die kruis afgebreek en na drie dae 



opgebou of Hy het opgestaan uit die graf. Hy is die ware tempel van God soos 

wat Hy beloof het. 

 

Voor Jesus se hemelvaart beloof Hy dat Hy die Heilige Gees oor SY 

volgelinge sal uitstort om vir altyd by hulle te bly. Hierdie volgelinge van 

Jesus hoef nie meer by die tempel te aanbid nie, want hulle, die kerk van die 

Here en die gemeente is nou die nuwe tempel, die plek waar God spesiaal 

teenwoordig is. Let wel: die tempel is die mense en nie die kerkgebou nie. Ons 

lees daarvan in onder andere 1 Korintiërs 3: 16: "Weet julle nie dat julle die 

tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?" 

Ek besef om kerk van die radikale Jesus te wees beteken nie eerstens om die 

kerkbanke elke Sondag vol te kry of die budget altyd te laat klop of die geboue 

op ons terrein altyd in perfekte toestand te hou nie. Dit gaan oor 

gehoorsaamheid aan God en oor die regte verhouding met Hom en ons 

medemens. Dit gaan daaroor dat ons mense liefdevol sal aanvaar wat anders as 

ons lyk en praat en dink sonder om hulle in kerklike fotostate te probeer 

verander. God sal ons ook nie eendag eerste vra hoe betrokke ons in die kerk 

was nie. Hy sal ons eerder vra hoe betrokke ons in SY wêreld as Sy dissipels 

was, daar waar dit stukkend en seer en gebreek is. Hy sal vra vir wie ons almal 

bereid was om 'n naaste te wees, vir wie ons bereid was om Jesus te wees. 

 

Slot: 

Tony Campolo vertel die verhaal van die dronkie Joe. Joe het op straat geleef 

en Sy hele lewensmissie was hoe hy weer die volgende drankgeld kon kry. Na 

sy bekering, het alles egter in hierdie stukkende mens se lewe verander. In die 

mission vir haweloses waar hy gebly het, het Joe die mens geword wat die 

meeste vir ander omgegee het. Hy het sonder om te kla ander se braaksel en 

urine van die vloer opgevee en dronk mense skoon gemaak, maak nie saak wat 

hulle toestand was nie. 

Een aand het die bestuurder van die mission 'n bekeringsboodskap gebring en 

een van hierdie haweloses kom uit daardie kring van moedelose en hangkop-

mense na vore, kom kniel by die altaar om te bid, en roep dan kliphard uit tot 

God om hom te verander. Die bekeerling bly die volgende woorde oor en oor 

skree: "O Here, maak my soos Joe! Maak my soos Joe!" Die bestuurder van 



die mission het toe oorgeleun en aan die man gesê: "Seun, ek dink dit sal beter 

wees as jy bid maak my soos Jesus." Die man wat tot bekering gekom het, het 

met 'n vraende uitdrukking op sy gesig na die bestuurder gekyk en gevra: "Is 

Hy, hierdie Jesus, is Hy soos Joe?" 

 

Amen.  

 

 


