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Lees: Matt.16:13-23
Teks: Matt.16:20-23 (Nagmaal).
Datum: 28 Februarie 2016
Psalms: Ps.145:1,2; Ps.130:1; Ps.51:1,2; Ps.23:1,3; Ps.116
1. Inleiding:
Die die kruis was 'n absolute, onvermydelike moét. God wou dit so. Dit is die enigste
weg, die deur God gewilde weg tot ons redding.
Self sien ons die noodsaak daarvan nie in nie. God moet ons oortuig. Dit wil Hy ook
nou weer doen.
2. Inhoud
In die omstreke van Cesarea-Filippi het Petrus tot die heerlike belydenis gekom: U is
die Christus, die Seun van die lewende God. Dit was nie iets wat hyself uitgedink het
nie. God het dit aan hom geopenbaar. God het hom oortuig deur die Woord van Psalm
2 en die gepredikte Woord van Jesus tydens sy omwandeling hier op aarde. God werk
deur die Woord. Terwyl ander mense van Jesus gedink het dat Hy maar net Johannes
die Doper of een van die profete was, het Petrus, danksy die openbaring van God die
Vader, deur die krag van die Woord, in Jesus die Gesalfde van God gesien, die
Christus wat gestuur is tot verlossing van sy volk.
Daarom moet ook ons dit terdeë besef: As ons glo dat Jesus die Christus is, dan is dit
‘n wonder van God. God het u oortuig, ook hier in die erediens. Dink ons nog
daaraan?
En nou sou 'n mens meen: laat die dissipels nou dadelik met hierdie mooi getuienis
die wêreld ingaan. Daar is immers soveel verwarring en verkeerde opvattings oor wie
Jesus is. Laat die dissipels die mense oortuig: hierdie Jesus is nie maar net 'n profeet
of Johannes die Doper nie. Hy is die lank verwagte Christus. Maar dwars teen ons
mening in kom Jesus en Hy beveel: moet vir niemand sê dat Ek die Christus is nie.
Hoe moet ons dit verstaan?
Ons sal hierdie spreekverbod moet verstaan in verband met Jesus se kruis. Eers moes
die Here Jesus ly en sterf en opstaan. Want 'n Christusprediking sonder die kruis en
die opstanding is nie werklik Christusverkondiging nie. Jesus wil hê dat wanneer die
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dissipels oor Hom en sy werk gaan preek, die kruis en die opstanding nie verswyg sal
word nie. So 'n Christus het die wêreld nodig. Daar sonder kan die wêreld nie gered
word nie.
En daarom begin Jesus direk na hierdie swygverbod met die eerste aankondiging van
sy lyding en opstanding, want in ons teks staan: "Van toe af het Jesus begin om sy
dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en
owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek
word".
Op een woordjie in hierdie aankondiging wil ek u aandag vestig. Dit is die woordjie
"moes". Jesus "moes" ly en opstaan. Dit was absoluut noodsaaklik.
Dit was 'n Goddelike moes: God wou dit so hê, God het dit so in sy ewige Raadsplan
bepaal. God het dit so bepaal in die Wet en die profete. Dit moes, want God het dit so
in sy Woord beloof: dat die Christus sou kom om te ly, te sterf en op te staan. Dit
moes, want alleen so kon vir ons sondes betaal word. Dit moes, want alleen so kon ons
van die straf verlos word wat ons verdien het: as die Seun van die mens in ons plek
gaan staan. Daar was vir ons geen ander weg tot saligheid nie.
En nou sou 'n mens verwag dat die dissipels dadelik met hierdie preek van Jesus sou
saamstem en veral Petrus - Petrus met sy mooi belydenis: "U is die Christus, die Seun
van die lewende God”, Petrus die rotsman. Maar die teenoorgestelde gebeur. Juis
dieselfde Petrus van so ewe, hy neem Jesus opsy en begin Hom bestraf en sê: "Mag
God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie!"
Waar kom Petrus daaraan om so iets te sê? Waar kom hy aan hierdie woorde. Dit
staan tog immers so duidelik in die Ou Testament dat Jesus moes ly en sterf? Wel, sy
vorige belydenis - sy uitspraak dat Jesus die Christus is - daardie belydenis het hy nie
self uitgedink nie. Dit het van bo-af gekom. God het dit aan hom geopenbaar, sê
Jesus. Deur die krag van die Woord. En ook van hierdie uitspraak van Petrus - "mag
God dit verhoed…dit sal u nooit oorkom nie - ook die oorsprong daarvan dui Jesus
aan, wanneer Hy sê: "Jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die
mense".


Waar Petrus se eerste belydenis dus van hemelse herkoms was,
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is hierdie een van aardse oorsprong, van onder-af, uit die mens se
sondaarhart en nie uit God nie.

In die Ou Testament kry ons ten opsigte van die profesieë oor die Christus twee lyne:
'n opstygende lyn en 'n neerdalende lyn.
1. Eerstens is daar die lyn na die hoogte: die Ou Testament is vol van die
heerlikheid en die majesteit van die komende Christus.
2. Die tweede lyn is die lyn na die diepte: die Christus kom om te ly en te sterf.
Die twee lyne staan duidelik geteken in die Boeke van die Ou Verbond. En tog het dit
gebeur, in die tyd tussen die twee Testamente, dat die Jode blind geraak het vir die een
lyn, die lyn van vernedering. Hulle het alleen 'n Messias verwag wat sou kom in
heerlikheid en wat sou heers oor die hele aarde en wat die Romeine sou oorwin en die
huis van Dawid sal herstel. . Deur hierdie siening was Petrus beïnvloed en verblind.
'n Mens sou kon vra: maar hoe is dit tog moontlik? Dit staan dan so duidelik in die Ou
Testament geprofeteer. Ja, dit is sekerlik waar. En tog bly ons stokblind vir daardie
lydingslyn en die absolute en dringende noodsaak van Christus se sterwe en
opstanding, tensy Christus deur sy Gees ons blinde oog verlig.
Ons moet dit ook so sê: Petrus se gebrek aan selfkennis en sondekennis het veroorsaak
dat hy die noodsaaklikheid van die kruis nog nie kon insien nie. Daarom neem hy so
sterk standpunt in teen Jesus se lydingsaankondiging.
Solank daar by ons geen ware en diep sondebesef is nie, sal ons langs Petrus met sy
belydenis van onder-af staan. Dan sal die kruis van Jesus vir ons ten diepste 'n
onbegryplike en 'n ongewaardeerde gebeurtenis bly. En is dit nie die geval met die
meeste van ons Gereformeerdes nie? O, ons praat oor ons sondes en dat ons sondaars
is. Maar bedoel ons dit ook werklik? Pla dit ons ook werklik? En begryp ons nog dat
ons sondes God se toorn oor ons oproep? Is sonde en toorn nog 'n realiteit waarmee
ons besig is? Dit sal alleen die geval wees as daar van bo-af, vanuit die hemel, iets
met ons gebeur. As God aan ons onthul hoe sondig ons werklik is.
Wat Jesus in antwoord op Petrus se uit die menslike hart gefabriseerde "belydenis" sê,
klink verskriklik: "Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My 'n struikelblok…!"
Wanneer Petrus teen die noodsaak van die kruis standpunt inneem, dan is hy 'n satan,
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dit wil sê 'n teëstander van Christus. Dan staan agter hom die Satan wat wil verhoed
dat Jesus sal sterf. Want die duiwel weet dat die kruis sy doodsteek is en dat die kruis
ons verlossing beteken. Weet ons nie hoe lewensnoodsaaklik die kruis is nie, die
duiwel weet dit wel. Daarom probeer hy dit ten alle koste verhoed. Die Satan weet dat
die weg na die kroon vir Jesus deur die dal van vernedering moet gaan. Ja, sonder
kruis geen kroon, sonder smart geen heerlikheid nie. Alleen oor Golgota heen sal ook
ons as konings saam met Hom regeer.
Die Satan kan die kruis en die opstanding nie meer verhoed nie. Dit hét gebeur, dit is
‘n feit. Maar nou probeer hy met mag en mening ons aandag aftrek van die kruis en
opstanding. Hy hou die kerk met van alles en nog wat besig, maar met alles behalwe
die kruis. Die kerk hou hulle met allerhande sake en vraagstukke en beswaarskrifte en
twiste besig – en die kruis en opstanding verdwyn op die agtergrond of heeltemal. En
in die prediking mag alles ter sprake kom – maar tog net nie die kruis en opstanding
nie. Dit probeer die Satan bewerk.

3. Slot
Die noodsaak van die kruis is aan ons geopenbaar. Bid die Heilige Gees om verligte
oë om die "moet" daarvan raak te sien, om u sondes raak te sien. Dan sal die kruis vir
u 'n wonder wees en die nagmaal vir u 'n feesmaal wees.
AMEN

