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Skriflesing: Matt 23:1-11 

Tema: Ware grootheid is om nederig te dien 

 

Die Fariseers en Skrifgeleerdes leer die volk oor die wet v Moses. Hulle ken die wet en Jesus 

sê vir die menigte en die dissipels dat hulle na die Fariseers en Skrifgeleerdes moet luister. 

Die probleem met die Fariseers en Skrifgeleerdes is egter dat wat hulle sê en doen twee 

verskillende dinge is. Hulle praat oor liefde maar leef dit nie self nie. Dit is waarteen Jesus 

waarsku in Matt 23:3. 

 

Hulle gaan selfs verder. Hulle dink by die wet nog klomp streng reëls en regulasies uit wat 

die mense moet  gehoorsaam, maar self gehoorsaam hulle dit nie. 

 

Dit maak nie vir hulle saak wat God van hulle dink nie. Al wat vir hulle tel, is wat mense van 

hulle dink. Solank mense net vir hulle raaksien.  

Here sê in die Ou Testement dat mense sy Woord as herrineringsteken  aan hulle moet 

vasbind. Die Jode verstaan dit nie as manier v lewe nie, hulle vertolk dit letterlik. Hulle maak  

Bybelverse in ‘n houertjie met ‘n gebedsband om hulle kop vas. Die Fariseers en 

Skrifgeleerdes maak die gebedsband om hulle voorkop breed sodat almal dit kan sien. 

Tossels aan hul klere moes dien as voortdurende herrinering aan die voorskrifte van die  

Here en ‘n waarskuwing teen  afgodery. Die Fariseers en Skrifgeleerdes maak die tossels aan 

hulle klere groot. Dit was vir hulle baie belangriker om heilig te lyk as om heilig te leef.  

Hulle sit op ereplekke by feesmaaltye en op die voorste plekke in die kerk. Op straat wil 

hulle as rabbi aangespreek word. Rabbi het oorspronklik “groot” beteken en dit is wat hulle 

wil wees – groot in die oë van mense.  

 

Die Boodskap beskryf probleem lekker eietyds (Matt 23:5-7) 

Al wat vir hulle tel, is wat mense v hulle dink. Dit maak nie saak wat God v hulle dink nie, net 

solank die mense vir hulle hande klap. Hulle koop die grootste Bybels, bid die langste en sing 

die hardste in die kerk. Hulle probeer so vroom lyk dat ‘n mens hulle dadelik tussen 1000 

mense sal uitken. In die kerk hoef julle nie na hulle te soek nie. Julle sal hulle op daardie 

sitplekke kry waar niemand hulle kan miskyk nie. En dit is vir hulle tog te lekker om in die 

winkels eerbiedig deur mense gegroet te word met: goeiemôre, liewe dominee, of watter 

titel hulle ookal belangrik laat voel.  

 

In sportterme het Dok Craven gesê ‘n speler moet nie groter word as die spel nie. Die 

Fariseers en Skrifgeleerdes het groter geword as die saak. Hulle wou dié Leermeester, dié 

Vader, dié Leier in hoofletters wees. Hulle wou deur mense bewonder en gedien word. 

 



 

In kerk moet ons vandag steeds oppas om so te belangrik te raak.  Moenie mense na jóú laat 

kyk en jou laat volg nie. Wys met jou lewe en diens weg van jouself  na die Here. 

Almal van ons het een Leermeester by wie almal van ons leer. Ons het een Vader in die 

hemel voor wie almal van ons buig. Ons het een leier, Jesus Christus, vir wie ons as kerk 

volg. 

 

En dit is by Hom en sy lyding  wat ons in hierdie week stilstaan. Vir Hom beteken grootheid 

of belangrikheid dat jy jouself, soos Hy, onvoorwaardelik in diens van God en jou medemens 

sal gee. 

Ons mag nie net die regte goed sê en dit nie leef nie. 

Ons leier het ons geleer om te dien. Hy het voete gewas en stuur ons om dit ook te gaan 

doen. Hy was ‘n vriend van vrate en wynsuipers en maak ons ook vriende van die  

uitgeworpenes. Hy bid vir verlore sondaars en vra vir ons om saam met Hom te bid. Vir 

mense wat Hom aan die kruis gespyker het, pleit Hy: “Vader vergeef hulle want hulle weet 

nie wat hulle doen nie. En dan geen Hy vir ons die opdrag dat ons so, soos Hy vergewe het, 

mekaar moet vergewe. 

 

Ons mag nie maar net weer hierdie week die kruis sien en in verwondering bely: Dit het Hy 

vir my gedoen nie. By die kruis moet ons Hom ook toelaat om ons te verander om soos Hy 

te wees en soos Hy te dien. 

Hoor daarom as Hy ons oproep in Matt 23:11-12. 

“Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is,     

  sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word.”  

As lote in die wingerstok is dit die vrug wat Hy in en deur ons werk. 

 

Dit wat hy geleer het naamlik liefde vir God en alle mense het Hy tot die laaste druppel aan 

die kruis geleef. Ons moet dit ook gaan leer en veral gaan leef. 

     

Die Here het niks teen leiers, voorlopers, voorvatters, voorsangers en voorsitters  in die 

gemeente nie. Maar Hy vra vir ons wat gaan in jou hart aan, waarom doen jy dit? Is dit 

omdat jy wil groot wees of omdat jy die Here wil grootmaak?  Jy en ek as God se voorlopers, 

doen jy dit wat jy doen sodat jy gesien, gedien en aanbid word of sodat Christus gesien, 

gedien en aanbid word?  

Soek jy jou eie voordeel of die voordeel van ander sodat hulle gered kan word? Dien jy 

omdat jy as loot in die wingerdstok nie anders kan as om, soos Hy, alle mense in liefde te 

dien nie? 

                                              

Dr Albert Schweitzer was ‘n wêreldberoemde medikus, filosoof, musiekman en sending 

teoloog. In 1952 ontvang hy die Nobelprys v vrede. Kort daarna word Hy uitgenooi om 

Chicago te besoek. Tientalle hooggeplaaste persone en koerantmense is op die stasie toe sy 



trein binnekom. Toe die yslike man van oor die 2 meter met sy bos spierwit hare en wilde 

snor uitklim flits die kameras. Stadsvaders snel hom met uitgestrekte hande tegemoet. 

Verskeie mense vertel hom hoe geëerd hulle is dat hul hom kan ontmoet. Hoflik bedank hy 

hulle en glimlag met almal. 

Dan sien hy bo-oor die koppe van die skare iets. “Verskoon my asseblief”, vra Hy en loop 

tussen mense deur tot by die oorkantse perron. Daar is bejaarde swart vrou besig om met 2 

swaar tasse van die trein af te sukkel terwyl sy bekommerd in rigting van haar bus kyk wat 

op die punt is om te vertrek. Schweitzer glimlag vir die vrou, tel haar tasse op en help haar 

oor die straat tot in die bus. Met vriendelike wuif van die hand wens hy haar ‘n 

voorspoedige rit toe en loop dan doodluiters terug na verwelkomingskomitee. 

“Baie jammer dat ek julle laat wag het, maar as iemand haar nie dadelik gaan help het nie,     

  was die bus weg sonder haar.” Vir die sendingdokter was die optrede niks ongewoon nie.   

‘n Geharde joernalis het die dag vir sy kollega gesê:  “Dit is die eerste keer in my lewe dat ek 

‘n preek op 2 bene sien.”(Uit Stories vir die lewe omnibus) 

 

Albert Schweitzer het in die voetspore van Jesus geleef wat Hy sê. Hy het die vrug van die 

wingerstok gedra. By die Here is ware grootheid om nederig te dien. Lyk jou en my en ons 

kerk se groot wees soos Jesus en soos Sy kruis? 

Amen 

 

Lied 284 as gebed: 

1.  Laat, Heer, u vrede deur my vloei ... 
      waar haat is, laat ek daar u liefde bring.  
      Laat ek in pyn en smart vertroostend wees  
      en krag gee deur geloof in U, o Heer. 
Refrein: 
      O Heer, help my om altyd so te leef - 
      om ander hoër as myself te ag, 
      ja, om lief te hê - ander bo myself - 
      en ook eerder te gee as te verwag. 
 
2.  Laat, Heer, u vrede deur my vloei ... 
      en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. 
      Ek wil u lig in duisternis laat skyn. 
      Laat ware vreugde altyd uit my straal. 
      O Heer, help my om altyd so te leef - 
      Om ander hoër as myself te ag, 
      ja, om lief te hê - ander bo myself - 
      en ook eerder te gee as te verwag. 
 
3.  Laat, Heer, u vrede deur my vloei ... 
      leer my om ook soos U te kan vergeef. 
      Maak my bereid om aan myself te sterf, 
      dat ander U al meer in my kan sien. 
 


