
 

 
Inleiding: 
Ons gesels vandag verder in ons reeks 
(ander-som) oor die vyfde saligspreking. 
Barmhartigheid is ’n baie onbekende 
woord en ons vind die woord hoofsaaklik 
net binne die kerk. Die woord verwys in die 
algemeen na enige dade van omgee.  
 
Deur die eeue is daar selfs sewe 
sogenaamde fisiese en sewe geestelike 
werke van barmhartigheid gelys.  
1. Die sewe fisiese werke is dan goed soos: 
om die hongeriges te voed, om water te 
gee aan die dorstiges, om die naakte te 
klee, om vir die haweloses skuiling te gee, 
om die siekes te besoek, om die 
gevangenes te besoek, of die gevangenes 
los te koop en om die dooies te begrawe. 
2. Die sewe geestelike werke van 
barmhartigheid is dan goed soos: om 
onkundiges te onderrig, om twyfelagtiges 
raad te gee, om sondaars te vermaan, om 
geduldig te wees teenoor diegene wat ons 
benadeel, om oortredings te vergewe, om 
mense wat swaarkry te bemoedig en om vir 
die lewendes en die dooies te bid. 

 
In Engels word die onderskeid tussen 
genade en barmhartigheid uitgedruk met 
die woorde “grace” en “mercy”. Die verskil 
tussen die twee begrippe is dan: Genade 
(grace) is iets wat jy kry, wat jy nie verdien 
nie, terwyl barmhartigheid (mercy) iets is 
wat jy verdien (soos straf), maar dit dan nie 
kry nie. Die eenvoudigste manier om 
barmhartigheid te verduidelik is om te sê 
dit is wanneer jy in iemand anders se vel 
inklim, in hulle skoene gaan staan en sien, 
voel en beleef wat hulle beleef.  
 
Ek gaan dit waag om te sê dat letterlik almal 
van ons een of ander las met ons saamdra. 
Ons is almal al deur iemand seergemaak, 
en ons het al baie seer in mense se lewens 
veroorsaak. Dalk voel jy vandag daar is net 
geen uitsig meer nie. Dalk wil jy sommer 
net opgee. As jy vandag so voel dan het ek 
vir jou, en natuurlik vir myself ook, 
ongelooflike goeie nuus. Vandag se 
saligspreking is letterlik vir elkeen bedoel 
wat smag na barmhartigheid.  
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God se karakter word regdeur die Bybel 
beskryf as barmhartig. Die God wat ons 
moet straf en dan die straf terughou. So 
lees ons byvoorbeeld in: 

• Psalm 145:8-9: “8Genadig en 
barmhartig is die HERE, geduldig en 
groot in troue liefde. 9Die HERE is goed 
vir almal, en sy barmhartigheid strek 
oor al sy werke. 

• Jona 4:2: “Ag, HERE, is dit nie wat ek gesê 
het toe ek nog in my land was nie? 
Daarom het ek vroegtydig na Tarsis 
gevlug, want ek het geweet dat U 'n 
genadige en barmhartige God is, 
geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n 
God wat berou het oor die onheil”. 

 
Op die eerste bladsye van die Bybel lees 
ons reeds van God se barmhartigheid.  

• God maak vir Adam en Eva en dan trek 
hy vir hulle ’n vel oor. Hy gee vir hulle ’n 
opdrag om te gehoorsaam, maar dan 
kies hulle teen God se wil en gaan 
isoleer hulle. Hulle gaan kruip weg. Dit is 
altyd die eerste ding wat ons doen as 
ons skuldig is, of as ons skuldig voel. Ons 
gaan kruip weg. Hoekom? Want ons kry 
skaam. Dit is die ergste emosie wat die 
mens kan beleef. Geleerdes sê vir ons 
skaamte is erger as vrees. Adam en Eva 
probeer op hulle manier hulle skaamte 
te bedek met vyeblare. 

• En hoor nou die barmhartigheid, die 
“mercy” van God. Hy gaan soek die 
mens op en Hy roep hulle uit isolasie uit 
en dan lees ons van die mooiste 
oomblikke in die Bybel.  

o Genesis 3:21: “Die HERE God het 
daarna vir die mens en sy vrou 
rokke van vel gemaak en dit vir 
hulle aangetrek”. 

 
God kom gee vir hulle ’n tweede vel. Ons 
leer God op die eerste bladsye van die 

Bybel ken as die God van tweede kanse. 
Hoor jy vandag die barmhartigheid wat 
God vir jou het? Hy kom gee vir jou, en ook 
vir my, ’n tweede kans (’n tweede vel). 
 
Maar dit is nie die einde van God se 
eindelose barmhartigheid nie. Hy kom gee 
nie net vir ons ’n tweede vel nie, Hy word 
vel. Dit is presies wat ons bedoel met die 
teologiese term “inkarnasie”. God word 
mensvel. Hy beleef wat ons beleef, hy 
beleef ons diep behoefte aan 
barmhartigheid en dan betaal Hy die prys 
aan ’n vloekhout.  
 
’n Kommentator noem die saligspreking die 
“boomerang blessing” want die uitspraak 
sê as jy barmhartigheid bewys sal jy ook 
barmhartigheid ontvang. Dit is presies wat 
met Jesus gebeur. Hy bewys 
barmhartigheid aan ons en na drie dae 
ontvang hy barmhartigheid as Hy opstaan 
uit die dood. ’n Engelse verklaarder sê: 
“Mercy is the emotion with motion!” 
 
Mag ons die genade van God ontvang om 
barmhartigheid te gaan bewys, en mag ons 
geseën word deur die barmhartigheid wat 
God, en mens, aan ons bewys. 
 
Hebreërs 4:16: “16Kom ons gaan dan met 
vrymoedigheid na die genadetroon, sodat 
ons barmhartigheid en genade ontvang en 
so op die regte tyd gered kan word. 
 

 
 
 
 

God se “ander(som)” is eintlik bitter eenvoudig: 
No mercy = know misery 
Know mercy = no misery 



 

 
Vrae vir saamgesels: 
1. Probeer in jou eie woorde sê wat die 

saligspreking vir jou beteken. 
2. Gesels met mekaar of daar nog tekens 

in ons samelewing is waar mense 
barmhartig optree teenoor ander 
mense. 

3. Kom barmhartigheid vir julle maklik of 
sukkel julle ook soms daarmee? 

4. Dink aan iets prakties wat jy kan doen 
om die week barmhartigheid aan 
iemand te bewys. 

5. Bid vir mekaar vir barmhartige harte 
wat barmhartigheid kan gee en 
barmhartigheid kan ontvang. 

 
Twee oefeninge (persoonlik): 
1. Soek ’n tyd waar jy alleen kan wees. Jy 

kan iewers gaan sit. Jy kan gaan stap of 
draf. Vra die Here om jou te help om ’n 
inventaris op te stel van mense se name 
aan wie jy barmhartigheid moet gaan 
bewys. Vra ook vir die Here name van 
mense van wie jy barmhartigheid moet 
gaan vra. Bid hieroor en vra dat die Here 
jou sal vrymaak om te vergewe en ook 
om vergifnis te ontvang. 

2. As jy sukkel om barmhartigheid te 
ontvang vra vir jouself wat sal jy iemand 
antwoord as hulle vir jou sê hulle sukkel 
om barmhartigheid te ontvang? Luister 
baie mooi na jou eie antwoord en pas 
dit dan op jouself toe. 

 



 

 


