
 
 
 
Matteus 5:8   “Geseënd is dié wat rein van hart is, 
want hulle sal God sien” (1983 vertaling) 
“Geseënd is dié wat suiwer van hart is, want hulle 
sal God sien”  
“Gelukkig is dié wie se hart volkome op God gerig 
is, want hulle sal God sien” (NLV) 
“Blessed are the pure in heart, for they shall see 
God.” (NIV) 
“You’re blessed when you get your inside world – 
your mind and heart – put right.  Then you can 
see God in the outside world.” (Message) 
 
Agtergrond: Hierdie 6de saligspreking moet 
verstaan word teen die agtergrond van die 
destydse Joodse reinigingswette.  Saam met die 
10 gebooie was daar 600 ander wette gevoeg wat 
mense sou help om rein te wees   
- Hulle het in die openbaar gestaan en bid, tot 
laat in die aand beurte gemaak. 
- Hulle het gevas op voorgestelde vasdae 
- Hulle het baie bepalinge en regulasies gehad oor 
die aanraking van dooies, siekes, melaatses, 
onrein diere en so baie meer. 
- Daar was honderde wette wat bepalings gehad 
het, wanneer jy rein is of wanneer jy onrein is. 
 
Reinheid in die Ou Testament was veral ‘n 
uitwendige handeling. Daar teenoor kom Jesus en 
hy maak ’n ander som. Hy draai alles andersom. 

In die Nuwe Testament kom lê Jesus klem op 
innerlike reinheid. Daarom sê Jesus in Mat 23:26 
en 27: “Blinde Fariseër, maak eers die binnekant 
van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook 
skoon wees.  Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes 
en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos witgeverfde 
grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol 
doodsbene en allerhande onsuiwerheid is.” Jou 
hart, jou innerlike, moet aan God veranker wees. 
En dan hier tydens die bergpredikasie: “Geseënd 
is dié wat rein van hart is, want hulle sal God 
sien.” 
 
Hoe moet ons hierdie woorde van Jesus 
verstaan? Moderne gelowiges het dit dikwels 
geïnterpreteer as mense wat vry is van seksuele 
losbandigheid en ander morele verval.  Daar 
kleef ’n betekenis nuanse van naïwiteit en 
oningeligtheid aan die begrip – iemand wat 
bietjie van ’n “nerd” is.  Ons gebruik gewoonlik 
ook die woord reinheid in ’n negatiewe sin, d.w.s 
in terme van dit wat dit nie doen nie.  
Die twee Griekse woorde katarsis vir rein en 
kardia  vir hart, kan ons help om Jesus se woorde 
hier beter te probeer verstaan: 
- Met hart word bedoel die kern of integrasiepunt 
van ons lewe van waaruit die totaliteit van ons 
lewe beheer word en gestalte kry.  Rein van hart 
het dus te doen met die vraag na die diepte van 
ons toewyding (commitment), van ons totale 
menswees aan die Here. 
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- Ons kan rein verstaan in die sin van onverdeeld.  
God wil dat ons harte onverdeeld aan Hom sal 
behoort. Die Engelse uitdrukking 
“singlemindedness” beskryf dit baie goed.  Die  
Die Deense Filosoof en teoloog Soren Kierkegaard 
het hierdie aspek baie goed geformuleer toe hy 
gesê het dat reinheid van hart beteken: “om net 
een ding in die lewe te wil of te begeer. Om God 
te ken en sy wil te leef”. 
 
Kom ons kyk in die spieël: Ek besef te veel van 
my wil óók die Here dien, wil óók aan die Here sy 
deel gee. Saam met ’n klomp dinge wat ek doen, 
wil ons darem óók Christene wees en die Here 
probeer dien so goed moontlik. Daar is iets moois 
hieraan wat mens kan aangryp en roer. En dit is 
verbasend wat mense so met die een hand vir die 
Here kan doen. Maar is dit wat die Here verlang 
van ons? 
 
Matt 6:24 help ons om dieper hieroor na te dink. 
Jesus spreek homself juis hier uit teenoor ’n 
verdeelde hart as Hy sê dat ’n mens nie twee 
here of dan twee base kan dien nie. Jesus sê dit is 
onmoontlik. Daar sal altyd een wees wat meer 
aandag kry, wat eerste is en een wat tweede is. 
Dit is waarskynlik hier wat die Bose se strategie in 
ons lewens die duidelikste sigbaar word. Meeste 
mense ken die verskil tussen goed en sleg...reg en 
verkeerd... goed en kwaad. Die meeste van ons 
kan nie aangekla word van onreinheid wat 
moord, diefstal, misbruik ens beteken nie. Dit is 
nie so moeilik om dit te onderskei nie. Maar die 
Bose werk slim en kom net en verdeel ons harte.  
Sonder om God te probeer uitskuif uit ons lewens 
kom hy eenvoudig en sit langs God nog so 2/3/4 
ander goed neer (wat in hulle self nie slegte goed 
is nie). Maar so maak hy dat ons harte verdeel 
raak en daar ’n klomp goed vir ons belangrik raak 
en ons hart en dus ons menswees oorneem. So 
word ons harte as’t ware onrein/verdeel/vuil, 
sodat ons nie goed kan sien nie. 
 
Hoekom raak ons harte so maklik verdeeld? 
Hoekom is die Here en sy wil nie altyd vir ons 
genoeg nie? Deels het dit te doen met die 
wonderlike wêreld waarin ons leef. Die Here het 
dit so interessant gemaak, soveel potensiaal, 
soveel moontlikhede en uitdagings om te geniet 
en binne te leef. Ons kan so maklik deur dit alles 

opgeneem word, dat ons die Gewer van dit alles 
begin mis. 
 
Die tweede rede is waarskynlik wat die teoloog 
van Ruler beskryf as die mens se 
onvergenoegdheid. Dat die mens selde werklik 
tevrede is. Daar is min dinge wat ons werklik 
versadig en verkwik. Ons hunker altyd na meer, 
na nog in die lewe.   Hierdie rustelose honger 
word beskryf in die storie van Trina Paulus 
“Stripe”. Waarheen klim ons? Thomas Merton: 
“People may spend their whole lives climbing the 
ladder of success only to find, once they reach 
the top, that the ladder is leaning against the 
wrong wall” 
 
Augustinus: “My soul is restless until it rests in 
you, O God”. Die Here het ons gemaak met 
hierdie diep verlange na God, na liefde en 
intimiteit en vervulling in Hom alleen. Die 
wonderlike nuus is dat God ook na ons verlang, 
dat Hy met sy onverdeelde hart verlang na ons 
onverdeelde harte. Dat God as’t ware ook vir ons 
wil se: “My heart is restless until I may rest in 
you, my beloved creation”  
 
As ons wil loskom van hierdie eindelose gejaag na 
wie weet wat sal ’n baie ingrypende 
vereenvoudiging van ons leefwyse waarskynlik 
deel van die oplossing wees. Daar is vertalers wat 
meen dat eenvoud van hart ook ’n goeie vertaling 
vir rein van hart sou kon wees.  Omdat eenvoud 
baie na aan die hart lê van wat Jesus hier vir ons 
wil se. Richard Foster het ’n boek geskryf met die 
titel Freedom of Simplicity. Hy noem dat ’n 
werklike diep verhouding met die Here nie 
moontlik is sonder eenvoud nie 
 
Maar ons moet ook bid vir nuwe oë. Volgens die 
Bybel het ons verdeelde harte alles te doen met 
ons oë, met hoe ons kyk na die dinge van die 
wêreld.  Dit is baie veelseggend dat Jesus se 
waarskuwing oor die aardse skatte wat ons harte 
kan beset (Matt 6:19-21) en sy stelling dat mens 
nie twee base kan dien nie, praat hy oor ons oë 
en hoe ons kyk.  “As jou oog goed is, sal jou hele 
liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is sal jou hele 
liggaam sonder lig wees.   
Hierdie waarheid word in die tweede deel van die 
saligspreking ook bevestig. Geseënd is dié wat 
rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons 



 

moenie die radikaliteit van hierdie woorde van 
Jesus hier mis nie.  Die meeste Jode sou vroeg 
reeds geleer het dat geen mens God kan sien en 
bly leef nie. God is te heilig. Hier kom sê Jesus dat 
‘n mens wat rein van hart is God sal sien. 
Dit werk só: ...dat ons min van God in onsself, in 
ander en in die lewe rondom ons sien omdat ons 
harte vol is van ander dinge en belange, 
prioriteite... Die Here moet vir ons ’n nuwe hart 
en nuwe oë gee. 
 
Waarin lê die seën en diep geluk en vreugde 
in ’n nuwe hart en nuwe oë? Die seën waarvan 
die Here praat is nie ’n oppervlakkige of 
gemaklike saak nie. Die geseëndheid kan nouliks 
as lekker beskryf word. Die reiniging van ’n hart 
kan ’n pynlike proses wees – dit kan ’n pynlike 
operasie beteken - ’n hartoorplanting, omdat ’n 
hele klomp van ons ydel begeertes en wense en 
drome moet sterf. Wat is die wins? 
Dit lê daarin dat ons God helder gaan kan sien, 
kan sien dat Hy werklik leef en doen wat Hy 
beloof in sy Woord en ons dan vry is om hom 
werklik te dien en onvoorwaardelik te 
gehoorsaam.mens sal waarlik versadig word.” 


