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Preekstudie: Matteus 5:13-20
! Druk afdeling

Teks
Hoofstuk 5:13-20 vorm deel van Jesus se Bergrede (5:1–7:29) en
sentreer spesifiek rondom die koninkryk van die hemel en die getuienis
daarvan. Lesers word in die voorafgaande verse (5:1-12) wat oor die
saligsprekinge handel, verseker en vertroos met God se hemelse
beloftes en seëninge. Hul oë word na die hemel, na bo gerig. In die
daaropvolgende verse (5:13-16) word lesers se aandag gevestig op hul
aardse taak. Hul oë word nou vierkantig na die aarde gekeer. Vers 13-16
is die getuienis aangaande die koninkryk van die hemel. Vers 17-20
fokus op die koninkryk as die vervulling van die Ou Testament.

Vers 13
Sout is in antieke tye gebruik om smaak aan voedsel te gee en om vars
voedselprodukte soos vleis langer vars te hou. In sommige gevalle is dit
ook aangewend as bemesting vir die grond. Die primitiewe versameling
en verwerking van sout was natuurlik nie van die hoogste standaard nie
en gevolglik was die kwaliteit van die sout ook nie soos ons dit vandag
ken nie. Die meeste van die sout in Israel kom uit die Dooie See en is vol
onsuiwerhede wat tot gevolg het dat die sout sy smaak verloor.
Gevolglik het sommige sout ook sy kwailteit as sout verloor.

Ons teks noem dat sulke sout verslaan (1983/1992-vertaling) of laf
geword het (1933/1953-vertaling) en dus sy smaak verloor het. Sulke
sout was onbruikbaar vir mense, maar is wel nuttig aangewend om
grondpaaie op te vul. Dit dien dan as bindingsmiddel vir grond wat as
publieke areas benut is. In moderne Israel word onbruikbare sout
blykbaar steeds op hierdie wyse aangewend as bindingsmiddel.

Die Griekse betekenis van sout wat verslaan of laf geword het, kom vier
keer in die Nuwe Testament voor. In Romeine 1:22 en 1 Korintiërs 1:22
beteken dit dat iemand van homself ’n dwaas of gek maak. Wat Jesus
hiermee vir sy dissipels sê, is dat hulle soos sout die preserveermiddel is
vir ’n bedorwe samelewing. In die konteks van die Covid-19-pandemie
sou ’n mens ook kon sê dat hulle die morele ontsmettingsmiddel is vir ’n
geestelik besmette samelewing. Indien die dissipels nalaat om soos sout
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geestelik besmette samelewing. Indien die dissipels nalaat om soos sout
te wees vir die aarde deur nie die waardes van die koninkryk van die
hemel uit te leef nie, of enigsins probeer inpas by die samelewing, maak
hulle eintlik van hulleself dwase of gekke in die oë van die wêreld.

Vandaar die vraag: Hoe kry ’n mens dit weer sout? Hierdie vraag van
Jesus is nie bedoel om ’n antwoord te soek nie. Sout kan eintlik nie sy
southeid verloor nie. Dit kan wel sy waarde of funskie verloor deur
onsuiwerhede wat daarmee vermeng word. Wat Jesus met hierdie vraag
wil sê, is dat die dissipels hul krag, hul invloed, hul rol verloor indien
hulle nie getrou bly aan hul getuienis nie.

Vers 14 en 15
Lig is ’n universele godsdienssimbool. In die Bybel simboliseer lig
reinheid, waarheid en die teenwoordigheid van God. Antieke stede is
dikwels van wit lymsteen gebou wat die mure en die geboue maklik
weerkaatsbaar en sigbaar gemaak het in die donker. Wanneer inwoners
met hul lampe in die nag die omgewing belig, sou die geboue van ver af
sigbaar wees. So ’n stad sal nie verberg kan word nie. Om ’n lamp op te
steek en dit dan onder ’n maatemmer te plaas is totaal doelloos en
ondenkbaar. Die maatemmer is in elk geval ook nie vir daardie doel
gemaak nie. Die term lig word in enkelvoud gebruik. Dit beteken dat
daar nie na verskillende individuele ligte verwys word nie, maar die hele
groep in geheel is die lig. Goeie dade is goed tot die mate waarin God
daardeur verheerlik word. Andersins is dit slegs goeie dade van
selfverheerliking en selfregverdiging.

Vers 16
Jesus spel die ligmetafoor verder prakties uit in vers 16. Soos die
dissipels as sout verrotting en verval in die wêreld moet teëwerk, so
behoort hulle ook soos lig die donker van sonde te weerstaan en te
beveg. Met goeie woorde en dade moet hulle God verheerlik. Die
wegsteek van die lig vermaan en waarsku die dissipels teen ontvlugting
en die verberging van hul getuienistaak in die wêreld. In die lig van die
vervolging wat sou kom, was dit uiteraard vir die dissipels ’n wesenlike
versoeking.

Hoewel ’n stad op ’n berg nie verberg kan word nie, wys die lamp onder
die maatemmer dat dissipels van die Here tog die absurde kan doen
deur hul lig te verberg.
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Vers 17-20
Hierdie verse handel oor die verhouding tussen Jesus en die wet. Die
breër konteks van Matteus 5 is immers die verhouding tussen Jesus se
lering en die Ou Testament. In die Ou Tstament is daar drie kategorieë
van die wet: die seremoniële wet wat verwys na Israel se aanbidding; die
siviele wet wat die daaglikse lewe van die Israeliete bepaal het; en die
morele wet soos vervat in die Tien Gebooie. Die Tien Gebooie geld
steeds vandag en Jesus het dit volledig gehoorsaam en uitgeleef. Die
seremoniële wet en die siviele wet is uitgedien en was slegs van
toepassing op Oud-Israel, maar die beginsels daarvan geld steeds vir
ons.

Hierdie is moeilike verse om te verstaan en te ontleed. Waarop ons dalk
moet fokus, is die betekenis van die woorde van vers 17 wat die gedeelte
inlei: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig
te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om
hulle hulle volle betekenis te laat kry.” Die 1933/1953-vertaling lees as
volg: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te
ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.” Die
oorspronklike Griekse betekenis van die woord vervul beteken “om vol te
maak of te vul in terme van volume en tyd”. Die vraag is hoe Jesus dit
gedoen het. Ons beste interpretasie hiervan is dat die Ou Testament en
die wet profeties na Jesus heenwys en dat Hy op hierdie wyse die
vervulling daarvan is. Jesus doen dit deur sy lering van die koninkryk
van die hemel. Die wet word dus nie tot niet gemaak nie.

Die wet en die profete verwys na die totale Ou-Testamentiese geskrifte
wat aan Israel bekend was. Jesus het die wet vervul deur die diep
onderliggende beginsels daarvan te leer, wat meer is as net die uiterlike
godsdienstige nakom van reëls. Jesus maak dit duidelik dat Hy nie teen
die nakom van die wet is of dit tot niet maak nie. Hy is wel teen
geveinsdheid in die nakom van die wet soos dit by die Fariseërs die
geval was. Hulle het die wet tot die letter nagekom, maar die bedoeling
en die gees daarvan geïgnoreer. Hulle het die wet gebruik om hulleself
te regverdig terwyl hulle in hul hart eintlik die wet oortree het. Jesus leer
dat ’n mens net geregverdig kan word deur geloof in Hom en deur sy
werke.

Konteks
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Konteks
Die dissipels se werksprogram word in hierdie verse uitgestip in terme
van hul doel en roeping. Jesus is self die outeur daarvan en gee dit vir
hulle. Hierdie program dui aan wie hulle is en wat hulle behoort te doen.
Hulle moet hulleself beskou as die belangrikste element van hierdie
wêreld met sy mengsel onsuiwerhede. Hulle maak die eintlike verskil in
die lewe. Hul betrokkenheid is deurslaggewend vir verandering en
vernuwing in die samelewing.

Anders as die apostel Paulus se briewe of selfs die Evangelie van
Johannes, dui die skrywer nie ’n duidelike doel vir die skryf van die
Evangelie aan nie. ’n Algemene opmerking oor een moontlike doel van
die Matteus-evangelie is dat ons ’n na-buite-gerigtheid of oorgrens-
gerigtheid bespeur. Die volgende twee tekste maak die punt moontlik
duideliker. Aan die een kant ontvang die dissipels in Matteus 10:6 die
opdrag om liewer na die verlore skape van Israel, oftewel die Jode, te
gaan met die evangelie. Aan die ander kant ontvang die dissipels
duidelik aan die einde van die boek in Matteus 28:18-20 opdrag om na
al die nasies te gaan met die evangelie. Die patroon wat ons opmerk, is
dat Jesus eers by sy eie mense met die Goeie Nuus begin en van daar af
uitbeweeg na die heidene. Die Evangelie van Matteus vind sy klimaks in
hoofstuk 28:18-20. Hierdie patroon dien as motivering en bevestiging
aan Matteus se lesers om met die evangelie ook na die heidennasies te
gaan. Die evangelie is vir alle nasies. Jesus het dit gedoen. So behoort
hulle sy voorbeeld te volg.

Dietrich Bonhoeffer verwys na Matteus 5:13-16 as “the visible
community”. Hy plaas besondere klem op die aardse
verantwoordelikheid van Jesus se dissipels ten opsigte van die wêreld
se nood. As die sout van die aarde is die dissipels die onmisbare
bestanddeel waarsonder die wêreld nie kan bestaan nie. Om sout van
die aarde te wees moet die dissipels dus Jesus se missionale opdrag
uitleef en voortsit. Hulle is die sout van die aarde, met die klem op is.
Jesus se opdrag is nie dat hulle die sout moet wees nie. Dit is nie iets
wat hulle moet hê of slegs deel van hulle nie. Hulle ís dit in hulle totale
bestaan. Hulle het nie ’n keuse om sout te wees nie. Dit is wie hulle is.
Dit is hulle totale identiteit.

Sout gee smaak aan alles, maar sout self kan nie met iets anders sout
gemaak word nie. Wanneer dit sy waarde verloor, is dit niks meer werd
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gemaak word nie. Wanneer dit sy waarde verloor, is dit niks meer werd
nie. Net so word van die dissipels gesê: “Julle is die lig vir die wêreld.”
Hulle is dit by wyse van hul roeping as dissipels. Daarom is Jesus se
volgelinge ’n sigbare gemeenskap. Hulle moet sigbaar wees in die goeie
werke wat hulle doen sodat God verheerlik kan word. Die feit dat die lig
weggesteek kan word, dui op die alternatief dat die kerk hul roeping kan
versaak. Bonhoeffer noem verder dat die koste van dissipelskap daarin
geleë is dat die dissipels hul vryheid reg gebruik deur die wet te
gehoorsaam. Daarom het Jesus nie gekom om die wet tot niet te maak
nie, maar dit te vervul. Jesus verwag dus te alle tye en in alle
omstandighede totale gehoorsaamheid aan Hom en sy opdragte.

Een van die redes waarom die dissipels hul lig sou wou wegsteek, was
natuurlik as gevolg van vrees vir vervolging en vyandskap. Dit was ’n
wesenlike uitdaging waaraan Jesus se dissipels blootgestel was. NT
Wright wys op hoe ons betrokkenheid in die wêreld behoort te lyk. Ons
mag onsself nie uit vrees onttrek van die wêreld nie, maar ons moet ook
weer waak teen vermenging met die waardes van die wêreld. Soos sout
moet ons betrokkenheid veranderend en vernuwend inwerk op ons
leefwêreld. Soos lig moet ons in die duisternis skyn en hoopvol sigbaar
wees. Ons verberg ons lig deur dade van die duisternis, deur te swyg
oor onreg en verkeerdhede, en deur ons naaste se nood te ignoreer.

Epifanie dui op God se verskyning in die wêreld deur sy Seun, Jesus
Christus. Jesus het gekom as die lig van die wêreld (Joh 8:12). Die
metafoor van lig in ons teks sluit dus mooi aan in hierdie tyd ná Epifanie.
Deur goeie dade in die wêreld was die dissipels, en is ons as kerk
vandag, weerkaatsers van die lig wat Jesus gebring het. Die teks het
ook op die vyfde Sondag na Epifanie op 9 Februarie 2014 aan die orde
gekom.

Preekvoorstel
Ons vind in die Nuwe Testament verskillende metafore en beelde
waarmee die identiteit en die taak van die kerk in die wêreld uitgebeeld
word. Twee van die bekendste en treffendste metafore vind ons in
Matteus 5:13-16. Hierdie verse noem die kerk sout van die aarde en lig
van die wêreld (1933/1953-vertaling). Die twee metafore sê wie die kerk
is en wat die kerk se taak en roeping is. Hierdie metafore funksioneer as
’n soort program van werksaamhede wat Jesus hier uitwerk en aan die
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dissipels oorhandig vir uitvoering. Die twee metafore is ryk en diep aan
betekenis. Ons kyk na enkele aspekte daarvan en hoe dit in ons konteks
van toepassing kan wees.

Wie is ons?

Met hierdie twee metafore sê Jesus wie die kerk is en wat die taak van
die kerk is. Hy beskryf die identiteit van die kerk self en oorhandig dit
aan die dissipels. Jesus beklemtoon dat die dissipels die sout van die
aarde is. Hulle is die lig vir die wêreld. Dit is nie iets wat hulle moet wees
of moet byvoeg as iets opsioneel nie. Nee, hulle ís sout en hulle ís lig. Dit
is wie hulle is. Dit is wie die kerk is. Dit is wie ons is. Ons wat soos die
dissipels aan God behoort, sy kinders is, sy volgelinge. Ons is sout en lig
vir die wêreld waarin ons leef. Ons moet dit goed verstaan en werklik ter
harte neem. Ons is die onmisbare en onvervangbare element of agente
van verandering wat God gebruik om die wêreld nuut te maak. Wanneer
ons ophou om sout en lig te wees, verloor ons ook ons identiteit.

Wat moet ons doen?
Jesus beskryf met hierdie twee metafore ook die kerk se program.
Hierdie program spel die kerk se taak en roeping uit. Die kerk het ’n
missionêre taak. Aan die einde van die Evangelie spel Matteus dit
duidelik uit (Matt 28:18-20). Dit behels die bring van die
evangelieboodskap aan almal en in sy volheid op alle vlakke, met woord
en daad

Sout gee smaak en lig verdryf die donker. Die kerk gee smaak aan die
wêreld. Ons maak die wêreld ŉ aangenamer plek vir onsself en vir ander.
Ons moet die agteruitgang in ons samelewing op alle terreine teëwerk.
’n Hedendaagse metafoor sou moontlik kon wees dat ons is soos ’n
heilige reinigingsmiddel wat gevaarlike besmetting teëwerk. Die kerk
moet ook soos lig funksioneer in die wêreld. Dit maak van die kerk ’n
sigbare gemeenskap, soos ’n stad op ’n berg, wat nie weggesteek kan
word nie. Antieke stede is dikwels op hoogtes gebou en het in die
donker weerkaats wanneer mense hul lanterns gebruik het. So moet ons
daarna strewe om in alle omstandighede en oral die waardes van die
koninkryk van God uit te leef en ’n verskil te maak in ons leefwêreld.

As individue kan elkeen van ons ’n reuseverskil maak met die gawes
binne en buite onsself. Tog is dit ook van groot waarde dat die kerk of
gemeente gesamentlik as liggaam van Christus reageer op die nood in
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gemeente gesamentlik as liggaam van Christus reageer op die nood in
hul omgewing. Jesus noem in ons teks dat almal saam die lig en sout is.
Die klem is nie op individuele liggies nie, maar almal saam as lig.

Hoe lyk die wêreld?
Hier kan verwys word na die voorafgaande Bergrede (Matt 5:1-12).
Jesus spreek sy seën uit oor die wat arm is, die wat treur, die
sagmoediges, die wat honger en dors het, die wat vervolg word, die wat
beledig word. Dink ook aan uitdagings van ons onmiddellike leefwêreld.
Hoe behoort ons binne ons plaaslike konteks sout en lig te wees? Watter
impak en verskil kan ons maak? Ons kan nie die hele wêreld verander
nie, maar ons kan wel in ons onmiddellike omgewing ’n verskil maak. In
hierdie konteks van nood moet die kerk met barmhartigheid hulp
verleen. Dit is die dade wat die wet van ons vereis (Matt 5:17-20). Ons
moet ons naaste liefhê deur aan hulle goed te doen.

Wees waaksaam
Jesus dui met hierdie twee metafore ook op die byna onmoontlike en
onwaarskynlike gebruik van beide sout en lig. Sout kan onmoontlik van
sy soutelement ontneem word. Dit kan nie regtig iets anders word nie.
Baie dinge kan met sout behandel word, maar sout kan nie met iets
anders behandel word nie. Net so sal mense nie die moeite doen om ’n
lig op te steek en dit dan verberg of wegsteek nie. Dit sal glad nie sin
maak nie.

Tog kan dit met die kerk gebeur. Dit is die waarskuwing van hierdie teks.
Sout kan laf word wanneer dit met onsuiwere elemente vermeng word.
Die betekenis van laf elders in die Nuwe Testament is “om dwaas te
wees”. Wat Jesus hiermee vir sy dissipels sê, is dat hulle soos sout die
preserveermiddel is vir ’n bedorwe samelewing. In die konteks van die
Covid-19-pandemie sou ’n mens ook kon sê dat hulle die morele
ontsmettingsmiddel is vir ’n geestelik besmette samelewing. Indien die
dissipels nalaat om soos sout te wees vir die aarde deur nie die waardes
van die koninkryk van die hemel uit te leef nie, of enigsins probeer inpas
by die samelewing, maak hulle van hulleself dwase of gekke in die oë
van die wêreld. Vandaar die vraag: Hoe kry ’n mens dit weer sout? Jesus
vra ’n retoriese vraag. Sout kan nie sy southeid verloor nie, maar dit kan
wel sy waarde of funskie verloor indien onsuiwerhede daarmee vermeng
word. Wat Jesus met hierdie vraag wil sê, is dat die dissipels hul krag,
hul invloed, hul rol verloor indien hulle nie getrou bly aan hul getuienis
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hul invloed, hul rol verloor indien hulle nie getrou bly aan hul getuienis
nie. Lig kan doodgaan of verberg word. Wanneer dit gebeur, is dit net so
goed soos om ons ware identiteit te verberg of selfs te verloor. Ons
verberg ons lig deur dade van die duisternis, deur te swyg oor onreg en
verkeerdhede, deur ons naaste se nood te ignoreer.

Die kerk moet enersyds betrokke raak en betrokke bly by die nood van
die wêreld waarin ons leef, en andersyds ons identiteit bly behou. Ons
mag onsself nie onttrek aan die wêreld nie, maar ons moet wel waak
teen vermenging met wêreldse waardes. Ons moet waak teen
kompromieë of die begeerte om in te pas. Soos sout moet ons
betrokkenheid veranderend en vernuwend inwerk op ons leefwêreld.
Soos lig moet ons in die duisternis skyn en anders sigbaar wees.
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