
 

Preekvoorligting Sondag 26 Januarie 2020 

Skriflesing: Mattheus 9: 9 – 13       Teksvers: Mattheus 9: 12, 13   

Tema: Christus onmisbaar vir die afgedwaalde maar ook nougesette gelowige  

In die kerk word gewoonlik van twee tipes lidmate kennis geneem – die wat goed meeleef met die 

kerk en die wie se meelewing nie so besonders is nie. Matt 9 verse 9 – 13 het dit juis oor hierdie 

twee pole – die “afgedwaalde godsdienstiges” en die “nougesette godsdienstiges”. 

1. Christus en die tollenaars en sondaars 

Mattheus en Christus gaan na sy huis om daar ŉ ete te gaan geniet saam met Mattheus se vriende 

en kollegas.  Hierdie vriende word beskryf as tollenaars en sondaar. Tog het die feit dat Mattheus 

se gaste tollenaars en sondaars was  Christus nie verhinder om aan tafel met hulle aan te sit nie. 

Die algemene Joodse bevolking was negatief teenoor tollenaars en het hulle as verraaiers beskou 

omdat hulle vir die Romeinse owerheid gewerk het. Sien ŉ mens hierdie mense saam met Christus 

aan tafel, is dit ŉ saak van ŉ ryke troos. Ongeag hulle sonde is Christus steeds bereid om met hulle 

bemoeienis te maak. Hy het deel geword van hulle geledere om daarmee hulle op te roep tot 

bekering en lewensverandering. Dit het die Fariseërs nie verstaan nie.  

2. Christus die geneesheer van die siekes 

Die Fariseërs het gevoel dat dit nie betaamlik was vir enige goeie godsdienstige om hom met die 

tollenaars en sondaars van hierdie lewe op te hou nie. Christus as die kenner van die harte het egter 

geweet wat die gevoel onder die Fariseërs was en daarom antwoord Hy hulle met die volgende: 

“Die wat gesond is, het nie die geneesheer nodig nie, maar die wat ongesteld is” (vers 12). In die 

oë van die Fariseërs was hierdie manne saam met Christus aan tafel die “siekes” in terme van die 

godsdiens. Nou sê Christus dat Hy as geneesheer gekom het na die wat “siek” is, die “geestelike 

siekes” – die tollenaars en sondaars. Hy tree as geneesheer vir hulle daarin op deur hulle deur Sy 

teenwoordigheid op te roep tot ŉ lewe wat vir God aangenaam is. 

3. Christus en die Fariseërs 

Christus het wel met die Fariseërs bemoeienis gemaak, nou nie deur saam met hulle te eet nie, 

maar Hy het wel vir hulle gepreek. Hy sê vir hulle: “Gaan leer wat dit beteken: Ek wil 

barmhartigheid hê en nie offerande nie.” Die Fariseërs het by uitstek daarop gelet dat hulle volgens 

die bepalings van die Wet lewe. Christus openbaar hulle lewe soos dit werklik was – hulle was 

manne wat die “offerande” gee, dus die bepalings van die kerk ten nouste volg, maar aan 

“barmhartigheid” het hulle ontbreek. In hulle eie oë was hulle regverdig voor God, maar Christus 

openbaar dit as die teenoorgestelde. Hierdie Fariseërs het gedink hulle kom niks kort nie, maar het 

in die essensie van die Wet kortgekom nl. barmhartigheid, opregte skriftuurlike liefde vir God en 

vir hulle naaste. Christus stap hulle egter nie verby nie – Hy is ook hulle geneesheer deur hulle op 

te roep tot bekering (vers 13). 

4. Christus die geneesheer van die regverdiges 

Christus leer aan die Fariseërs dat Hy die getroues in die kerk nie as geneesheer verbystap nie. 

Ook vir hulle, in vandag se terme, wat gereeld in die kerk kom, hulle bydrae gee, hulle kinders op 

die bestemde tyd laat doop, nagmaal gebruik, ŉ sober lewe lei, die woorde: “Ek wil barmhartigheid 

hê en nie offerande nie”. Woorde wat inhou dat die nougesette gelowige, en so die kerk self, 

barmhartigheid moet adem teenoor die afgedwaaldes, maar ook teenoor mekaar, die nougesettes, 

die mede kerkmense. Gelowige/kerk moet duidelik ŉ liefdesgemeenskap wees (barmhartigheid) 

wat nadertrek en nie wegwys/afstoot nie en so sal baie negatiewe tendense vir die kerk verdwyn. 


