
 

Matt 18:15-20     Redigeer my, Here! 
 
Dankbaarheid en Leerbaarheid 
 
• Hier op ons Gemeente se Dankfees-

Sondag sou mens allerlei teksgedeeltes 
aan kon dink wat met dank verband hou. 
Die 10 melaatses – een het teruggekom 
om dankie te sê.  “Wees altyd dankbaar” 
(Kol 3:15).  Selfs enige lofpsalm.  Maar toe 
bring die Leesrooster (sien 
https://lectionary.library.vanderbilt.edu/) 
ons by Matt 18:15-20.  Dis ‘n oënskynlik 
harde, konfronterende gedeelte wat sê 
dat as iemand in die geloofsgemeenskap 
die pad verlaat, moet ons hom of haar 
opsoek en konfronteer, sodat hy of sy 
weer op die regte pad kan gaan. En ons 
moet mense saamvat as een nie genoeg is 
nie.  ‘n Werklike “intervensie” word gevra.   

• Hierdie gedeelte is ook die oorsprong van 
die sogenaamde “Kerklike Tug”, wat in ons 
geskiedenis ongelukkig op ‘n stadium ‘n 
manier was waarop mense skaam gemaak 
moes word oor ‘n paar uitgesoekte 
“sondes”.   

• Hier op Dankfees, waar ons gewoonlik 
praat oor hoe ons uit ons oorvloed kan 
gee (van ons tyd, vaardighede en bronne), 
kan ons vanoggend praat oor hoe ons 
vanuit ons “tekortkominge” ‘n 
kwesbaarheid, leerbaarheid en openheid 
om te groei op die pad van geloof, hoop  

en liefde kan ontwikkel.  Dit is juis hierdie 
openheid wat van ons ruimhartige en 
vrygewige mense maak.  Mense wat nie 
veroordeel nie.  Mense wat weet wat 
genade en vergifnis is en dit dus ook kan 
uitdeel.   

Redigeer my! 
 
• Dis deesdae nogal ‘n uitdaging om kinders 

in die skool te dissiplineer.  Een juffrou het 
‘n “Stop-en-dink” stoel in haar klas.  
Wanneer ‘n kind oortree, moet hy of sy op 
die stop-en-dink stoel gaan sit en hy of sy 
kan enige tyd weer opstaan, sodra hy of sy 
voel daar is nou genoeg gedink hieroor.  

• Ons sukkel om te stop-en-dink.  Ons het 
nie genoeg wigte en teenwigte (“checks 
and balances”) ingebou in ons lewens om 
seker te maak dat ons op die pad van 
geestelike en persoonlike groei bly nie.   

• Dis hoekom ons mense in ons lewens 
nodig het “who cares enough to 
confront”.  Dit help byvoorbeeld nie ‘n 
motorwerktuigkundige sê vir jou alles is 
reg met jou kar net omdat hy nie vir jou 
wil ontstel of laat voel dat jou kar sleg is 
nie, en dan ry jy om die draai in ‘n boom 
vas omdat die remme onklaar was nie.  Jy 
het iemand nodig wat vir jou die waarheid 
kan vertel, al maak dit seer.   



 

• Dit is die funksie ‘n “redigeerder” 
(“editor”) om te redigeer.  Dit beteken om 
te korrigeer, ten einde dit beter te maak.  
Hoe korrigeerbaar is ek en jy?  Is dit my 
gebed:  “Here, redigeer my, en gebruik 
ander mense om dit te doen?”  

• Natuurlik moet ‘n mens die reg verdien 
om so in iemand anders se lewe te kan 
redigeer. Dit moet in liefde geskied en 
meer vraend as veroordelend wees. Want 
ons het elkeen die balk in ons eie oog.   

Die waarheid sluit oop (Joh 8:32) 
 
• Die spreekwoord sê “ignorance is bliss”.  

Dit wat jy nie van weet nie, kan jou nie 
ontstel nie, met ander woorde.   

• Dit is ‘n wanopvatting.  Dis die waarheid 
wat vry maak, al maak dit eers seer.  Dit is 
die belofte van Joh 8:32.  Maar dit is ook 
die belofte van Matt 18:15-20.  Waar twee 
of drie saam is in sy Naam, daar is God 
self.  Die gedagte hier is nie om ‘n 
reseppie te gee om te kry wat jy wil hê nie 
(“as jy ‘n nuwe kar wil hê, kry nog twee 
mense en bid daarvoor”).  Die belofte is 
dat waar ons mekaar in liefde dra en 
korrigeer, daar werk God.   

• Die opdrag is ook dat ons met liefde die 
deure van die Koninkryk sal oopsluit waar 
ons ook al kom.   

 

 
 
1. Wie word deur die Here gebruik om jou te 

redigeer?   
2. Hoe kan jy meer verantwoordbaarheid 

inbou deur mense wat die spieël voor jou 
kan hou?   

3. Hoe kan jy met liefde meer deure vir die 
Koninkryk oopsluit?   

4. Is daar mense waar jy die reg met liefde 
verdien het om ook die spieël voor hulle 
te gaan hou? 

5. Op hierdie Dankfees, waar het jy 
“redigering” nodig?   

6. Op hierdie Dankfees, hoe lyk ‘n “jy” wat 
oop, leerbaar en bewus van genade en 
vergifnis is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


