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Titel: Beste preek ooit II 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 20 Maart 2011 

Tyd: 09h30 

 

 
a) Norms van die koninkryk 

 

• Koninkryke gedefinieërd 

 

Matt 5:3-11 
3 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. 4 

Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal 

die aarde beërwe. 6 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal 

versadig word.  7 Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 

Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Salig is die vredemakers, want 

hulle sal kinders van God genoem word. 10 Salig is die wat vervolg word ter wille van die 

geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. 11 Salig is julle wanneer 

die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. 

 

b) Getuienis van die koninkryk 
 

1. Se mense 
 

• Jy kan nie ‘n getuienis wees in wonderlike isolasie nie  
 

2. Sout 
 

Matt 5:13 

Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? 

Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.  
 

3. Lig 
 

Matt 5:14-16 
14 Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15 

en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die 

staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is.16 Laat julle lig só skyn voor die mense, dat 

hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. 
 

c) Jesus en die koninkryk 
 

• Wet en die Profete  
 

Matt 5:17-19 
17 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. 18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en 

die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles 

gebeur het nie.19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense 

só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit 

doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.  
 

• Moord, kwaad en haat  

• Owerspel en wellus  

• Skei en trou  

• Eed en eerlikheid  

• Persoonlike misbruik en self opoffering  


