
Dalk het jy al die volgende verhaal gehoor. Dit herriner ons hoe maklik ons oor 

ander oordeel. Is ons nie maar almal hieraan skuldig nie?  

‘n Jongmeisie het in ’n groot lughawe gewag vir haar vlug. Sy sou vir ‘n paar uur moes 

wag en besluit toe om ‘n boek te koop en te lees en so die tyd om te kry. Sy koop ook ‘n 

pakkie koekies. Sy het ‘n gemaklike stoel in die sitkamer, waar dit stil was, gaan soek, 

om te lees. Langs die gemakstoel waar die koekies gelê het, het ‘n man gaan sit en sy 

tydskrif begin lees.  

Net toe sy haar eerste koekie uithaal, het die man ook een gevat. Sy was onmiddelik 

vies, maar het niks gesê nie, en net by haarself gedink: “Kan jy dit glo? Ek is sommer 

lus en gee hom ‘n taai klap!” Vir elke koekie wat sy gevat het, het die man ook een 

uitgehaal. Dit het haar al hoe kwater gemaak, maar sy wou nie aandag trek nie. Toe 

daar net een koekie oorbly, het sy gedink: “Aha...wat gaan hierdie vark nou doen?” 

Die man vat toe die laaste koekie, breek dit in die middel deur, en gee vir haar die 

helfte.  

Dit was die laaste strooi! Sy was nou briesend kwaad! Sy het opgevlieg, haar boek 

gevat, haar tas gegryp en weggestorm na die hek toe waar sy moes opklim.  

 

Toe sy uiteindelik in haar sitplek gaan sit, het sy haar lipstiffie in haar handsak gaan 

soek. Tot haar verbasing  kry sy haar pakkie koekies daar, onoopgemaak! Sy het 

bloedrooi van skaamte geword! Sy was verkeerd... Sy het vergeet dat sy haar pakkie 

koekies in haar handsak gebêre het vir die lang vlug. Die man het sy koekies met haar 

gedeel  sonder om kwaad te word of  

lelik te wees... Sy het nie die geleentheid gehad om hom om verskoning te vra nie. 

 

Skriflesing:  

Matteus 7:1-6 

Ons moenie ‘n verkyker-kerk wees nie.  

Wat bedoel ek daarmee? 

Ek draai die voorkant  van die verkyker na my toe as ek na myself kyk. Dan lyk ek 

eintlik goed vir myself. As ek na ander kyk, draai ek die verkyker reg en ek sien elke 

verkeerde dingetjie in hul lewens raak. 

 

Ons moet eers eerlik (sonder verkeerd-om verkykers) na onsself kyk. Ons moet toelaat 

dat die Here die balk uit ons eie oog uithaal. Sien jou eie foute raak en erken dat jy 

onvolmaak is. Erken dat jy verlos is, maar steeds worstel teen sonde. As ons so eerlik na 

onsself kyk, sal ons saam met Paulus bely en ons toevlug na Christus neem: 

Rom 7:18b-20 

“Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek 

wil  doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou 

doen  wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde 

wat in my   woon.”  

Rom 7:24-25a 

“Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy    

  doen dit deur Jesus Christus ons Here.” 

 

As ons besef wie ons was en wie ons nou in Christus is, ons is verloste mense wat steeds 

‘n  stryd teen sonde voer, dan wil ons nie na ander deur ‘n verkyker kyk nie. 

 



Die Here waarsku ons vanoggend om nie mekaar te veroordeel nie. Ons doen dit so 

maklik. Ons breek in plaas van bou. Ons kyk uit die hoogte op ander af. Met my 

verkyker is ek op soek na foute. Ons is afbrekend, neerhalend en onaangenaam. 

Okkie de Jager sê ons veroordeel mekaar asof vanuit bomwerpers – ons is te hoog om 

goed te onderskei, te ver, gevolglik maak ons veralgemenende oordele. Ons praat van 

die jeug, die ou mense, die bosslapers, die bedelaars, die dit en die dat …… ons etikeer 

en klassifiseer van ver af en ons gooi bomme, en beskuldig en wond en dood ….. en dit 

alles in God se Naam! 

 

Ons wys vinger en stel ander in ‘n slegte lig, dan kan ons beter oor onsself voel.    

 

Ons bid, of dink, so maklik soos die Fariseër as hy en die tollenaar saam in die tempel is: 

Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: ‘O God, ek dank U dat ek nie soos 

ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. 

Ek vas twee keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste.’ 

So maklik is ons geestelike meerderwaardig. Ons is geestelike klikbekke. Ons kan nie 

wag om mekaar se struikel en val aan die wêreld uit te wys nie. Ons maak mekaar seer 

en dood. (Luk 18:11-12) 

 

Dit, waarsku Jesus in Matteus 7, moet ons nie doen nie, want met dieselfde maat 

waarmee jy meet, sal jy gemeet word. Hierdie woord van die Here laat my koue rillings 

kry. As ons gedurig fout vind met die kleinste dingetjies in ander mense se lewens en 

links en regs veroordeel, is dit hoe God ons gaan oordeel.   

 

Ons is nie mekaar se regters nie. Daar is net een regter. Hy sal oordeel. Ons moet nie 

veroordeel nie. Ons mag nie klippe gooi nie. Maar ons het tog ‘n verantwoordelikheid 

teenoor mekaar. Ons mag nie mekaar se sonde ignoreer nie. Ons lees in Gal 6:1: 

“Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat 

lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp.” 

 

My balk en die ander ou se splinter moet uit. Maar in hierdie volgorde. As ek die balk in 

my eie oog met Here uitgesorteer het, dan kan ek goed sien om die splinter uit die ander 

ou se oog te haal. Nie langer gaan ek vinger wys of skinder nie. Ek gaan in ‘n gees van 

sagmoedigheid reghelp. 

 

Voor ek die ander ou reghelp of aanspreek oor sy sonde, bêre ek my verkyker en haal 

my bril ook sommer af.  Ek kry eers die ware feite. Ek gaan loop, in liefde, ‘n myl in die 

ander ou se skoene. Ek gaan sit my hand om sy skouer. Hoor eers sy hartklop, dan het 

ons as broers en susters in Jesus Christus verantwoordelikheid om, soos Christus, 

mekaar te versterk en te bou. Ons bou in liefde, in die gee van komplimente en in 

gebede. 

 

Maar ons bou ook deur sonde in mekaar se lewens uit te wys. Ek en jy het ‘n Godgegewe 

verantwoordelikheid teenoor mekaar om sonde in mekaar se lewens uit te wys, saam 

daaroor te bid en in die krag van die Here sy vergifnis en oorwinning oor sonde te vier. 

 

Afsluiting 

Die Here wil dat ons in ons geestelike lewens en kerk die verkykers sal bêre.  

Kyk eerlik na jouself,  bely jou sonde en leef uit sy vergifnis.  



Gaan dan in liefde na jou naaste, veral  jou medegelowiges, en kyk met Jesus se oë na 

hulle.  

Versterk die positiewe in hulle. Help hulle wat in die een of ander sonde geval het, op. 

Help reg sonder om te veroordeel. Help jou broer en suster in Christus met deernis om 

van die sonde waarmee hul nog worstel, ontslae te raak.  

Amen 

 


