
 

 
Inleiding: Daar is ’n debat of daar 8 of 9 
saligsprekinge is. Party beskou vers 11-12 
as ’n aparte saligspreking en wys dan op die 
verskille tussen verse 11-12 en vers 10. 
Ander sê weer dit is dieselfde saligspreking 
en wys dan die ooreenkomste uit tussen 
die 2. ’n Verklaarder maak ’n saak daarvoor 
uit dat dit een saligspreking is en noem dan 
kreatief hierdie saligspreking: “Die dubbele 
seën wat niemand wil hê nie”. 
 
Hierdie dubbele seën is eintlik iets soos ‘n 
toets om te vra hoe lyk dit met jou 
gesindheid teenoor al die ander. 
 
’n Deense teoloog Soren Kierkegaard het 
destyds al gesê dat nie alle mense wat hulle 
vereenselwig met Jesus Christus ewe 
ernstig is daaroor nie.  Party van die mense 
is bloot (1) Bewonderaars: Hulle respekteer 
Hom sonder dat hulle Hom toelaat om 
enige invloed op hulle lewens uit te oefen.  
Daar is ook ‘n tweede groep van wie mens 
sou kon sê dat hulle (2) Leerlinge van Jesus 
is. Hulle is mense wat ‘n tree verder gaan 
en so ‘n sterk belangstelling in Jesus het dat 

hulle bereid is om groot moeite te doen om 
meer van Hom en sy leer te wete te kom. 
Maar hulle is nog nie (3) Dissipels van Jesus 
nie. Dissipels is mense wat so ernstig is oor 
die evangelie dat selfs die moontlikheid van 
vervolging hulle nie sal laat terugdeins nie. 
 
Dit is nogal snaaks om te dink dat die 
evangelie, die boodskap van liefde, mense 
so kwaad kan maak. Hoekom? Want as 
mens mooi na die Bybel gaan kyk, dan sien 
mens dat daar duidelik gesê word waar die 
lig is, daar is die duisternis nie. Lig en 
duisternis is logiese opponente. Dit is 
radikaal die een of die ander. Jesus het 
reeds in Matteus 12:30 gesê: “Wie nie aan 
My kant is nie, is teen My”.  
 
Die wêreld vir wie Matteus skryf was 
heeltemal onder Romeinse bewind en in 
die Ryk is die keiser vereer en hy het ook 
goddelike status verwerf sodat dit 
oorgegaan het in keiseraanbidding. 
Daarom is mense verplig om die belydenis 
uit te spreek: “Kurios Ceasar” - Ceasar is 
God! Die vroeë Christene het dus net twee 
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opsies gehad – Christus of die Keiser, en 
hulle het Christus gekies.   
 

      
 
As gevolg van die keuse is hulle vervolg. V. 
10 praat van fisieke vervolging en vers 11 
praat ook van verbale vervolging. Die 
christene is van die belaglikste goed 
beskuldig soos byvoorbeeld: 

• Kannibalisme want hulle gebruik die 
woorde by die nagmaal: Dit is my 
liggaam neem eet en dit is my bloed 
neem dit en drink dit tot my gedagtenis. 

• Hulle het weekliks in huise 
bymekaargekom om die liefdesmaal 
(die nagmaal) te vier, ook genoem 
Agape byeenkomste en daarom is hulle 
aangekla van buite-egtelikheid en 
immoraliteit. 

• Hulle is aangekla as fanatici en 
brandstigters teen die staat want hulle 
het gesê daar is ’n ander koninkryk wat 
aan die kom is en Jesus gaan met vuur 
en swael kom.  

• En dan natuurlik is hulle beskuldig van 
hoogverraad omdat hulle nie die keiser 
as God aanbid nie en ook nie deelneem 
aan die afgodsdiens nie. 

 
Ons lees van die aakligste dinge wat die 
aanhoorders moes beleef onder die 
regering van keiser Nero (58-66 n.C.) en 
keiser Domitianus (85-90 n.C.). 

• Christene is in nat dier velle toegedraai 
en dan deur honde verskeur. 

• Liggaamsdele is afgekap en dan moes 
hulle toekyk hoe dit gebraai word. 

• Ander moes gesmelte lood drink, ens. 
 
Volgens oorlewering het die dissipels almal 
aaklige dode gesterf: 

• Stefanus was die eerste martelaar wat 
gesterf het d.m.v. steniging waar 
iemand met klippe doodgegooi word. 

• Jakobus, die seun van Sebedeüs is 
onthoof met ’n swaard deur Herodes 
Agrippa in 44 n.C. Op pad om onthoof te 
word het hy die evangelie aan die ou 
verkondig wat hom sou onthoof en die 
ou het tot bekering gekom en is saam 
met Jakobus onthoof. 

• In 54 n.C. word Filippus se enkels met 
ysterhake deurboor en word hy 
onderstebo opgehang tot hy sterf. 

• Matteus, wat ons nou lees, is met ‘n 
swaard dood gemartel in die dorpie 
Nadabah in Etiopië in 60 n.C.  

• Jakobus (die kleine) is op 94 jarige 
ouderdom van die tempel muur gegooi 
(wat hy oorleef het) en toe met ‘n stok 
doodgeslaan. 

• Andreas is gekruisig, maar hulle het 
hom nie met spykers aan die kruis 
vasgekap nie, maar hom met toue 
vasgebind en hy het daar gehang tot hy 
gesterf het. Hy het bly preek tot sy dood 
toe. 

• Markus is in Alexandrië deur die stad 
gesleep totdat hy gesterf het. 

• Petrus het gevra dat hy onderstebo 
gekruisig kan word want hy is nie werd 
om soos Jesus gekruisig te word nie. 

• Bartolomeus is met ‘n gesel 
doodgeslaan. 

• Thomas is met ‘n spies deurboor in Oos-
Indië. 

• Lukas is in Griekeland aan ‘n olyfboom 
opgehang. 



 

• Paulus word deur Nero onthoof na 64 
n.C. na die brand in Rome. 

• Die verslag van Geopende Deure, ’n nie 
winsgewende organisasie wat werk met 
die vervolgde kerk sê tussen Oktober 
2019 en September 2020 is daar 
gemiddeld, elke dag, 13 Christene 
vermoor vir hul geloof, 12 kerke of 
Christen geboue is in die tyd aangeval 
en 12 Christene is daagliks onregverdig 
gearresteer, aangehou of gevange 
geneem.  

 
’n Belangrike vraag is hoe belangrik is 
vervolging vir geloof? Of anders gevra: 
“Moet mens vervolg word voordat jy kan sê 
jy is regtig ’n dissipel van Jesus?” Kan ek 
byvoorbeeld sê dat as jy nie vervolg word 
nie, dan is jy nie regtig ’n kind van God nie?  
 
Lukas gee in sy weergawe van die 
saligspreking ook die teenoorgestelde van 
die spreuk. Lukas 6:26: “Wee julle wanneer 
al die mense net goed van julle praat, want 
hulle voorvaders het die vals profete net so 
behandel.” 
 
Dit is ’n baie moeilike vraag want aan die 
eenkant ken die Bybel tog ook dae waar dit 
met ons goed gaan, en die Bybel sê ook nie 
vir ons ons moet mense wees wat 
aanmekaar soek na moeilikheid nie. Ons 
moet dus vir onsself die heeltyd vra: Het ek 
nie dalk al net soos die res van die wêreld 
geword nie? 
 
In vers 10 en 11 kry ons die rede hoekom 
ons vervolg gaan word.   

• Vers 10: Geseënd is dié wat vervolg 
word omdat hulle doen wat reg is,  

• Vers 11: Geseënd is julle wanneer die 
mense julle ter wille van My beledig 

 
Dit gaan dus oor (1) “How we live” en (2) 
“Who we love” 
 
In verse 1-10 was die aanspreekvorm die 
heeltyd in die derde persoon 
meervoudsvorm “hulle” maar nou 
verander dit na die tweede persoon 
meervoudsvorm toe naamlik “julle”. Dit 
word nou ’n baie persoonlike vraag aan ons 
elkeen: “Hoe leef jy jou lewe en vir wie het 
jy bo alles lief?”. 
 
Die saligspreking is die enigste 
saligspreking met ‘n opdrag by – Vers 12: 
Wees bly en verheug. Die eerste dissipels 
het dit verstaan want ons lees in Handeling 
5:41: “Die apostels het van die Raad af 
weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was 
om ter wille van die Naam van Jesus 
vernedering te ly”. 
 
Dit klink so half onmoontlik dat ek nou hier 
moet rond spring van opgewondenheid 
want ek het iemand wat my kan beledig en 
beskinder. Maar soos God altyd maak 
wanneer Hy ‘n opdrag gee dan kom gee Hy 
altyd ‘n belofte by. Hier kry ons ’n dubbele 
seën! 

 
 
 
 
 

We will be persecuted because of the life 

we live, 

and because of the Lord we love. 

Jesus promised a blessing out of this 

world for those who are persecuted. 



 

Is jy ‘n bewonderaar, of ‘n leerling, of is jy 
‘n dissipel van Jesus Christus?” 
 
Geseënd, gelukkig is die mens wat weggee 
wat hy nie kan behou nie, om te ontvang 
wat hy nie kan verloor nie. 
 



 

 


