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Sondag, 25 Maart 2018 

Skriflesing:    Lukas 9:18-27  

Tema:    Neem op jou kruis en volg  

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Wie is Jesus? 

Nou, ons almal weet dat Jesus is die Seun van God. Ons is dalk gemaklik vanoggend om te bely 

dat Hy het ons van ons sonde kom verlos, maar wat beteken dit regtig vir jou?  

 

Ek weet nie van u nie en ek kan nie ten volle daaroor getuig nie, maar mense wat nie aanvanklik 

‘n verhouding met God deur Jesus ontwikkel het nie, het altyd daardie gevoel dat – al bereik hulle 

alles wat hulle hart begeer, is daar altyd daardie leemte. Hulle bly vra na wat is die sin van die 

lewe? Hulle het rykdom, hulle het al die vreugdes van die lewe geniet – goed of sleg, maar hulle 

voel altyd of daar iets weg is. Daar is vir hulle altyd daardie gevoel van leemte.  

 

En as ek eerlik is – die tye wanneer ek daardie vraag gevra het, wat is die sin van my lewe, dan 

het ek in daardie oomblik ver van God en Jesus gelewe en moes ek net weer besef dat Jesus vir 

my die sin van my lewe kom wys het.  

  

U sal onthou dat vanoggend word Palmsondag genoem. Dis op hierdie Sondag, voor 

Paasnaweek, dat Jesus op ‘n donkie die stand Jerusalem binne gekom het. ‘n Skare mense het 

palmtakke voor Hom neer gegooi en hulle het van hulle klere voor Hom neer gegooi, maar ‘n 

mens kom agter dat baie van hierdie mense het gedink Jesus is ‘n aardse Messias. Hy het gekom 

om soos ‘n koning Dawid van ouds, hulle van die Romeinse Ryk te kom verlos. Hulle het na Hom 

gekyk as ‘n aardse Messias, terwyl hulle eintlik moes gesien het dat Jesus Koning van die heelal 

is en tot in ewigheid koning van die heelal sal wees.  

 

Wat ons vandag, hierdie dag, weet is dat Jesus ewig koning is en dat Sy stryd nie teen die 

Romeine was nie, maar Sy stryd was om die mensdom van sy sonde los te maak en weer in 

gesonde verhouding met God te plaas.  
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Daardie iets wat weg is, daardie leemte, daardie sin van die lewe waar na die mensdom honger 

en dors, is Jesus. Jesus het self vir ons gesê – Johannes 6:35 

 “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My 

glo, sal nooit weer dors kry nie. 

 

Skriflesing 

Lukas 9:18-27 

Die belydenis van Petrus. Die eerste lydensaankondiging 

18 Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy dissipels by Hom saamgekom. Toe 

vra Hy hulle: “Wie, sê die mense, is Ek?” 

19 Hulle antwoord: “Johannes die Doper; party sê weer: Elia, en party: 'n profeet van die ou tyd het 

opgestaan.” 

20 “Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” 

Toe antwoord Petrus: “Die Gesalfde van God.” 

21 Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, 22 “want,” het Hy gesê, “die 

Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp 

word, en Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word.” 

 

Om Jesus te volg 

23 Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag 

sy kruis opneem en My volg, 24 want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen 

wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. 

25 “Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde 

gaan? 26 Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens Hom 

skaam wanneer Hy kom, beklee met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die 

heilige engele. 27 Ek sê vir julle die waarheid: Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie 

sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.” 

Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 

 

Ons is op pad na Paasnaweek toe. Ons bely en gaan weereens bely dat Jesus Christus het ons 

verlos deur in ons plek, vir ons sondes, aan die kruis te sterf, maar nie net te sterf nie, maar wat 

ook uit die dood opgestaan het sodat ons kan lewe! 
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Wat betekend dit – ‘sodat ons kan lewe’?  

In ons gelewe gedeelte hoor ons dat ons Jesus moet volg. Maar voor ons onsself kan verloën of 

ons kruis kan opneem of Jesus volg, moet ons eers seker wees wat dit beteken om te sê Jesus het 

ons verlos, sodat ons kan lewe! 

 

Wat beteken dit, ‘dat ons kan lewe’? 

Almal van ons het daardie goed in ons lewens waarvan ons niks hou nie. Dit is al daardie gewoontes 

wat vir ons verslawend geraak het. Dis nie goed vir jou nie en dit breek jou en jou verhoudings 

stukkend. Jesus sê dat Hy jou werklik kom vry maak het daarvan – Johannes 8:34, 36 

 “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 

Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. 

 

Dan is daar al die goed wat ons met ons saam dra – bekommernis, angstigheid, vrees en 

skuldgevoelens. Jesus sê – Matteus 11:28  

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 

 

Verder het Jesus ons kom vergewe van ons sonde. Ons het almal dinge wat ons gesê, gedoen en 

gedink het, wat ons skuldig laat voel. Van ons dra swaar daaraan, maar Jesus kom en sê dat Hy 

jou daarvoor vergewe. En as Jesus ons vergewe, dan kan ons onsself ook vergewe, want as die 

Seun van God dit doen, dan kan ons dit maar verseker doen.  

 

Jesus sê ook vir ons dat Hy vir ons die werklike lewe gebring het, en dit in oorvloed – Johannes 

10:10b 

Ek het gekom sodat hulle(ons) die lewe kan hê, en dit in oorvloed. 

 

Wie is Jesus vir jou? Hy is die een wat die Messias is, die Verlosser wat vir jou vrede bring!  

 

Nou vra ek nog ‘n vraag – 

Waarom moes Jesus aan die kruis sterf? 

Die vinnige antwoord, broers en susters, is dat dit gaan alles oor liefde. God is lief vir ons. Sodra 

ons dit besef, dan verander ons verhouding met God en al ons ander verhoudings verander ook.  

Johannes 3: 16 sê dit so –  
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“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie 

verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 

 

Wat is die eintlike probleem?  

Romeine 3:23 stel die probleem so –  

Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, 

 

Daar is mense wat sal sê, ‘maar ek lewe ‘n goed genoeg lewe’. So probeer hulle maak of hulle nou 

en dan verkeer lewe nie so erg is nie.  

As mens vir so iemand sou vra – as ons ‘n skaal sou opstel van wie lewe die beste, en ons sit hulle 

bo aan die skaal, en wie lewe sleg, en ons sit hulle onder op die skaal, hoe sal so ‘n skaal lyk? 

Wie sit jy bo? 

Dalk vir Moeder Teresa. 

 Wie sit ons onder? 

Miskien vir Hitler of jou baas.  

Waar sal jy jouself dan sit? Miskien so iewers in die middel.  

Waar sal ons dan die standaard sit? Is dit die plafon? Die antwoord is, dis die hemelruim.  

 

U sien, die glorie van God is bekend gemaak in Jesus. Ons kan nie so sondeloos lewe soos Jesus 

nie. En in vergelyking met Jesus, skiet ons almal ver te kort aan die heerlikheid van God.  

 

Iemand kan dan sê – ons is dan almal maar in dieselfde bootjie. Wat is die probleem? 

Die probleem is dat daar is gevolge. Sonde bring vir ons gevolge.  

 

Die eerste gevolg is –  

Besoedeling 

Jesus leer ons dat ons geestelik besoedel kan raak. Dis die slegte dinge wat uit ons harte kom wat 

ons lewens bederf. Dit bederf ons verhouding met God en dit bederf ons verhouding met mekaar.  

Nog ‘n gevolg is –  

Mag 

Die mag wat sonde oor ons het is soos om verslaaf te wees. Sonde se mag is dat ons gevangenis 

van ons sonde word.  
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Dan is nog ‘n gevolg van sonde –  

Straf  

Daar is iets in ons wat uitroep na geregtigheid. Dis soos om te sien hoe kinders te na gekom word 

of as ou mense seer gemaak word. As ons sulke dinge sien dan sê ons – dit is so verkeerd! Ons 

wil graag reg en geregtigheid sien gebeur.  

Maar tog sien ons makliker raak as ander mense verkeerd optree, maar as ons na onsself kyk dan 

kyk ons ander na onsself. Ons het baie keer dubbel standaarde. Romeine 2:1 –  

Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou, mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook 

al is. Deurdat jy oor 'n ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen 

dieselfde dinge. 

 

Nog ‘n gevolg is – Skeiding  

Ons weet dat as ons met iemand baklei het, dan kan ons daardie persoon nie sommer in die oë kyk 

nie. Daar het hierdie skeiding gekom.  

Die Bybel leer ons dat as ons slegte dinge doen dan kom daar hierdie skeiding, nie net tussen ons 

en ons mede mense nie, maat tussen ons en God. 

 

Die goeie nuus is dan dat God ons so lief gehad het dat Hy ons nie so wou los nie, maar dat Hy ons 

kom verlos deur Jesus. 1 Petrus 2:24 sê van Jesus –  

Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. 

 

En as Jesus dit vir ons doen dan word ons verhouding met God herstel. Dit beteken ook dat ons 

ontvang totale vergifnis.  

 

Ons reaksies 

As ons werklik verstaan waarvoor Jesus in ons plek aan die kruis kom sterf het, dan kyk ons ander 

na Jesus se versoek –  

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, 

24 want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, 

sal dit behou. 

 

Jesus vra nie van ons iets wat Hy nie al reeds vir ons gedoen het nie. Hy vra net dat ons in waarde 

liefde sal begin lewe.  
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As ons onsself verloën, dat plaas ons God se wil eerste. Ons plaas ander mense eerste deur dat 

ons aan hulle liefde bewys.  

As ons elke dag ons kruis op neem – hoor mooi dat Jesus vra ons moet elke dag ons kruis op neem 

– dan aanvaar ons dat ons teen die grein van die wêreld gaan inleef, maar ons weet ook dat die 

wêreld eintlik nodig het dat ons ons kruise opneem sodat ons kan wys hoe werklike verlossing, 

vrede en rus lyk, wanneer mens in ‘n herstelde verhouding met God lewe 

Ons volg dan vir Jesus wat Hy lei ons na waters waar daar vrede is en Hy gee vir ons nuwe krag 

(Psalm). 

 

Slot  

Broers en susters, alhoewel ons in hierdie week wat kom met vars oë na Jesus se kruisiging gaan 

kyk, moet ons Jesus se stem hoor wat ons aanmoedig om werklik Hom te volg elke dag.  

Hy het jou los gemaak van alles wat jou rem. Hy het jou meer gemaak as was wat jy geglo het jy 

werd is en Hy het ons kinders van God gemaak en Hy het ons Sy broers en susters gemaak. 

Hy vra vir ons dat ons moet standpunt inneem as Jesus vir ons vra wie Hy is. 

 

Jesus verwag dat ons, net soos wat ons waarde kan heg aan ‘n aardse goed, ons met meer oorgawe 

en toewyding aan Hom sal verbind.  

 

Hy het vir ons 3 vereistes –  

Verloën deur liefde uit te deel.  

Neem jou kruis op deur onbeskaamd deur Sy naam in hierdie wêreld te lewe en volg Hom, omdat 

Hy ons lei werklike lewe en werklike vrede.  

Amen  


