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Sondag, 25 Februarie 2018  

Skriflesing:     Lukas 22:1 tot 23  

Tema:      Teenoor of langs Jesus Christus? 

 

Skriflesing  

Lukas 22:1 tot 23  

1 Die fees van die ongesuurde brood, wat pasga genoem word, was naby. 2 Die priesterhoofde en 

die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle 

nog gesoek na 'n manier om dit te doen. 3 Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is en een 

van die twaalf was, ingevaar. 4 Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die 

tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. 5 Hulle was bly en het 

ooreengekom om hom daarvoor te betaal. 6 Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek 

om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. 7 Die dag van die ongesuurde brood, waarop die 

paaslam geslag moes word, het aangebreek. 8 Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met 

die opdrag: "Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet." 9 Hulle vra Hom: "Waar 

wil U hê moet ons dit voorberei?" 10 Toe antwoord Hy hulle: "Kyk, net soos julle die stad ingaan, 

sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy 

ingaan, 11 en sê vir die eienaar van die huis: `Ons Leermeester vra u:Waar is die kamer waar Ek 

met my dissipels die paasmaaltyd kan eet? '12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar 

daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. "13 Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus 

vir hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. 14 Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en 

die apostels saam met Hom. 15 Hy sê toe vir hulle:" Ek het baie daarna uitgesien om hierdie 

paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. 16 Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat 

dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. "17 Daarna neem Hy 'n beker, spreek 

die dankgebed uit en sê:" Neem dit en gee dit vir mekaar aan. 18 Ek sê vir julle: Ek sal van nou af 

nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. "19 Toe neem Hy brood, spreek 

die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde:" Dit is my liggaam wat vir julle 

gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis." 20 Met die beker na die maaltyd het Hy net so 

gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet 

word. 21" Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met Myne hier op die tafel. 22 

Met die Seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie Hy 

verraai word! "23 Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. 
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Preek  

Broers en susters van ons Here Jesus Christus,  

Teenoor of langs Jesus Christus? 

Soos u reeds weet is ek ‘n Blou Bul ondersteuner. Die Bulls, soos hulle genoem word in die Super 

Rugby reeks, het gister gespeel teen een van die New Zeeland se spanne, die Hurricanes.  

 

Nou vir dié van u wat nie die Super Rugby regtig volg nie is dit belangrik om te weet dat die 

Hurricanes ‘n baie goeie Rugbyspan is in die Super Rugby reeks. In 2015 het hulle tweede in die 

reeks geëindig en in 2016 was hulle die kampioene van die Super Rugby reeks en in 2017 het 

hulle 4de geëindig en oor die algemeen is hulle nog altyd ‘n baie sterk opponent in die reeks. 

 

Die Bulle het die afgelope 5 jaar nogal klippe gekou en ek was nie baie seker of hulle hond haar af 

gaan maak teen die Hurricanes nie. Inteendeel, as jy na die pawiljoen gekyk het, dan was ek nie 

die enigste een wat nie regtig iets groots verwag het nie. Ek het gehoop vir ‘n matige verloor teen 

die Hurricanes, maar soos wat die wedstryd voort gegaan het, het ek my posisie verander. Van 

waar ek tevrede sou wees met ‘n nabye verloor, het ek geëindig as ‘n trotse ondersteuner van my 

span! 

 

So is daar baie voorbeelde van waar ons as mense van plan kan verander. Ons stem vandag 

saam met hierdie  

opinie,  

standpunt  

of mening en môre dink ons dalk weer anders en pas ons ons posisie aan.  

In vandag se wêreld is daar so baie keuses en ons is gewoond daaraan dat ons kan verander. 

Jare gelede was die keuses baie minder. Ek is baie keer opgewonde as ek sien dat iemand 

anders dieselfde borde of mense en vurke in hulle huis het soos wat ons in ons huis gehad het toe 

ek ‘n kind was. En dis net as gevolg daarvan dat daar nie baie verskeidenheid in daardie dae was 

nie.  

Ons kan ons possie verander, want daar is meer keuses en mense vandag verander soos wat dit 

hulle pas. Is dit goed of is dit sleg? In sekere gevalle is dit goed, maar in ander gevalle is dit 

verseker sleg.  
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Uitbou  

Soos ons ons gedeelte gelees het vanoggend sou u opgemerk het dat daar verskillende 

rolspelers was waarvan ons gelees het.  

Daar was die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Hulle het ‘n bepaalde posisie inneem, teenoor 

Jesus.  

Ons lees van Judas Iskariot en hy het ‘n bepaalde possie gehad.  

Petrus en Johannes kom ook in die gedeelte, by name, na vore.  

En ons lees dan van die dissipels wat almal saam met Jesus sit en die laaste maaltyd eet voor 

Jesus gekruisig sou word.  

 

Net so bietjie agtergrond – Jesus en Sy dissipels gaan ‘n paasmaaltyd saam eet en hierdie 

paasmaaltyd is deel van ‘n fees wat vir 8 dae lang duur. Hierdie 8 dae bestaan uit ‘n Paasfees en 

die fees van die ongesuurde brood.  

Paasfees, in Engels – Passover - gedenk die tyd toe die Israeliete in Egipte was en hulle 

eersgebore seuns gespaar is deur die doodsengel, omdat die Israeliete hulle deur kosyne 

gesmeer het met die bloed van ‘n lammetjie wat geen gebreke gehad het nie. Met daardie 10de 

plaag is al die Egiptenare se eersgebore seuns dood en so ook die Farao se seun. En daarom die 

Engels – Passover – wat eintlik sê – Passed over – oorgeslaan, omdat die Israeliete na God 

geluister het.  

Wat die fees van die ongesuurde brood aanbetref word gesê dat die Israeliete so vinnig moes 

wegtrek uit Egipte uit, dat hulle brood nie kans gehad het om te reis nie en het hulle ongesuurde 

brood saam met hulle gevat om te eet.  

 

Wat ek en jy eintlik moet hoor is dat hierdie feestyd, waarin Jesus en die dissipels hulle bevind, 

gaan oor die viering van lewe – lewe wat gespaar is en lewens wat verander is, omdat God Sy 

volk weg gely het na die beloofde land. Wat eintlik ‘n tyd van vreugde moes wees, het ‘n tyd van 

opoffering geword, deur dat Jesus in hierdie fees van lewe, juis Sy lewe moes prys gee. En 

daarom verwys ons vandag na Jesus wat die lam was wat vir ons gekruisig is, sodat ons kan 

lewe.  

 

Alhoewel ek my posies kon verander het toe die Bulls die Hurricanes begin wen het, moet ons 

vanmore hoor dat ons glad nie kan rondspring as dit kom by waar ons staan in die kring rondom 

Jesus ons Here nie! 
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 Priester hoofde en skrifgeleerdes 

Vir lank was hierdie Joodse leiers magteloos om enige iets aan Jesus te doen omdat Jesus onder 

die mense populêr geword het. Maar toe Judas na vore tree, toe verander alles. Wat hulle nie op 

hulle eie kon regkry nie, het toe ‘n moontlik geraak deur die feit dat hulle nou iemand in Jesus se 

binnekring gehad het om vir hulle ‘n geleentheid aan te dui waar Jesus gevang kon word waar die 

skare mense nie teenwoordig sou wees nie.  

Die ironie van die saak is dat die arrestasie van Jesus, die hofsaak teen Hom en die kruisiging 

was nooit werklik onder die beheer van hierdie Joodse leiers nie. Alles kon net plaasvind soos dit 

plaas gevind het omdat Jesus dit toegelaat het om te gebeur.  

 

Vandag is die priesterhoofde en die skrifgeleerdes daardie mense wat sonder God wil lewe. Vir 

hulle is God ‘n bedreiging. Vir hulle is Jesus ‘n probleem, want met Jesus in hulle omgewing word 

hulle gekonfronteer met hulle selfsugtige lewens. Hulle sukkel om te verstaan dat Jesus deur 

liefde ‘n vrot wêreld kan verander en gesond maak. Hulle wil eerder sonder Jesus lewe en staat 

maak op hulle eie oordeel. Hulle wil in beheer wees en hulle kan nie insien dat hulle krag sal 

vergaan nie en dat wat hulle eintlik nodig het is die liefde en die omgee van Jesus Christus in 

hulle lewe nie. Eintlik is dit hulle wat sterf. Dis hulle wat gevangenis van die dood bly, terwyl Jesus 

dit oorwin en ewig lewe gee. Hulle staan so teenoor Jesus.  

 

 Judas Iskariot  

Judas is in die binnekring van Jesus, maar hy is nie regtig deel van die binnekring nie. Hy werk 

teen Jesus terwyl hy dink hy ken Jesus.  

Wat ons van Judas leer is dat nie almal wat naby Jesus is, ken regtig vir Jesus nie.  

Hy is aandagaflybaar. Hy val onder versoeking. Hy plant homself in die tydelike wêreld en so mis 

hy die ewigheid wat net Jesus kan bring. Hy vind sy fondasie in die verganklike wêreldse dinge en 

weens dit staan hy teenoor Jesus.  

 

 Petrus en Johannes  

Hier is werklike volgelinge van Jesus. Hulle volg Jesus se instruksies en hulle vind dat dit wat 

Jesus gesê het is presies so.  

Soms weet ek en jy nie of ons dit wat Jesus ons belowe in die Bybel werklik gaan gebeur nie. 

Soms lyk dit onmoontlik. En tog gaan Petrus en gaan Johannes en hulle kry die man wat water 



ds. Jaco van Sittert| 2018 

 

 

5       

dra en hulle vind dat daar ‘n bovertrek is wat gereed is en gebruik kan word vir die paasmaaltyd 

en Jesus se woorde wat verlossing gaan bring vir die wat glo.  

Hierdie twee dissipels was van die dissipels wat die naaste aan Jesus was. Hulle het Jesus geken 

en hulle kon Jesus vertrou. Hulle kon Sy instruksies volg al was dit dalk vreemd en hulle nie 100% 

seker dat hulle sou vind wat Jesus gesê het hulle sou vind nie. Maar hierdie twee dissipels het 

onvoorwaardelik Jesus se instruksies na gevolg.    

 

 Al die dissipels  

Die ontvang van die brood en die wyn het diep simboliek. Met hierdie ete neem Jesus afskeid en 

Hy deel met hulle Sy laaste gedagtes.  

Grieke sal hierdie geleentheid herken as ‘n simposium, waar ‘n leermeester van wysheid sy 

gedagtes met sy volgelinge deel. Maar die Joodse agtergrond, in terme van ‘n vaarwel toneel 

bestaan ook. Hierdie twee sake kan saam verstaan word hier, dat Jesus Sy gedagtes deel, maar 

dat Hy ook besig is om vaarwel te sê aan sy volgelinge.  

En dan lees ons dat Jesus nie weer wyn of brood sal eet op daardie wyse nie, nie voor die 

koninkryk van God gekom het nie; nie voordat Hy gesterf het en opgestaan het en die dood 

oorwin het en die ewige lewe, die koninkryk van God gebring het nie.   

 

Vandag en na Jesus se opstanding het die koninkryk van God gekom. Dis nou hier en ek en jy is 

deel daarvan as ons met duidelikheid besluit hoe ons deel is in Jesus Christus se 

teenwoordigheid.  

 

U sal onthou dat ek nog die heeltyd verwys na ons posisie en verskeie karakters se posisie 

teenoor Jesus. As ons aan die tafel kom sit, is dit belangrik dat ons oortuig is van ons posisie 

teenoor Jesus.  

 

Ons kan nie Jesus sien as ‘n bedreiging vir ons lewe nie, soos die priesterhoofde en die 

skrifgeleerdes nie.  

Ons kan nie soort van deel wees van Jesus nie. Ons kan nie wêrelds leef en dink dat as ons nou 

en dan in Jesus se teenwoordigheid kom, dat ons vir Jesus ken nie, soos Judas nie.  

Ons kan wel hoor dat ons Jesus se Woorde, se voorbeeld en se liefde vir ons, wel kan vertrou, 

soos Petrus en Johannes. Ons kan om hierdie tafel kom sit en ons kan aanvaar dat Hy vir ons 

lewe gegee het, net soos God vir die Israeliete lewe gegee het in Egipte en met die uittog uit 
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Egipte hulle gelei het na die beloofde land. Ons kan nou al weet dat ons deel is van die beloofde 

ewigheid, want Jesus het die dood oorwin en omdat ons dit weet en dit glo, kan ons vertrou dat 

ons altyd op Sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees met ons in ons lewens is. 

 

Waar is jy vandag? Is jy teenoor of langs Jesus aan hierdie tafel vanoggend? Is jy nog te wêrelds 

of is jy dissipel?  

Anders as hoe ons in die lewe van possies kan verander of ons opinie aanpas, kan ons nie so 

ligtelik met ons geloof in Jesus Christus omgaan nie.  

 

Jesus wil ons almal om die tafel hê vandag. Hy wil vir ons Sy lewe gee; Hy het vir ons Sy lewe 

gegee! Maar ons het elke dag, met elke nuwe son opkoms, van vooraf die besluit om te neem of 

ons teenoor of langs Jesus sal sit vir ons lewens, ons werk, ons plesier, ons huwelike, ons 

verhoudings en onsself.   

  

En as ons om die tafel sit, dan kom getuig ons dat ons nie teenoor Jesus is nie, maar dat ons 

Hom erken as ons God, ons verlosser, ons vriend, ons broer, ons krag en ons ewige lewe, omdat 

ons van Sy liggaam sal eet en Sy bloed sal drink, want dit is al wat ons nodig het om ons van die 

dood oor te bring na die lewe tot in alle ewigheid.  

Amen    


