
Die hoogtepunt van Christus se bediening was Sy lyding

Teks: Markus 8: 27 - 33 & Sondag 15

Teksvers: Markus 8: 31


1. Inleiding 
Wanneer is ’n leier werklik ’n goeie leier. 
Miskien nie so ’n vreemde vraag, in die tyd 
wat ons ook weer ’n verkiesing nader nie. Ons 
sien weer duidelik rondom ons dat kandidate 
wat kompeteer vir leiersposisies besig is met 
veldtogte. Hierdie veldtogte het die doel om 
mens se steun te werf. In kort wil die 
kandidate hê, dat mense hulle as ’n goeie leier 
sien. En dit is hier waar die aktualiteit van ons 
teksgedeelte vandag lê. 


Aan die begin van ons teksgedeelte, alreeds in 
vers 27 sien ons dat Jesus ook wil weet wat 
die mense van Hom sê. Ons weet dat Jesus 
ten volle God is, en daarom is hy ook 
alwetend. Maar hierdie vraag aan die 
dissipels, is baie meer gerig om eintlik die 
dissipels se kennis uit te brei. Dit is ’n 
geleentheid waarin die waarheid aan die 
dissipels oorgedra kan word. Maar wat is 
hierdie waarheid?


Petrus bely aanvanklik die waarheid, met die 
woorde “U is die Christus”. Uit die Joodse 
tradisie waaruit hierdie dissipels gekom het, 
was dit baie duidelik wie die Messias, of dan 
Christus in die grieks sou wees. Hy sal die 
ware leier wees wat vir ewig op die 
Dawidstroon regeer oor almal. Maar Sy 
regering sou ook die verlossing van mense 
bewerkstellig. En daarom is dit nodig dat die 
Messias op ’n bepalde manier optree, en op ’n 
bepaalde manier hanteer word. 


En dit is uiteindelik waaroor hierdie leëring, 
ook vandag in ons leerdiens gaan. Ons sien 
dan een spesifieke eienskap oor die Messias 
juis geopenbaar in Sondag 15. Dit gaan oor 
die lyding wat die Messias moet ondergaan. 
Om dit beter uit te lig fokus ons vanoggend op 
die leiding van Christus. 


2. Die gemak van leier wees 
Die gemaklike leier is geen nuwe verskynsel 
nie. Trouens alreeds wanneer die monargie in 
Israel begin in 1 Samuel 7, openbaar die Here 
die volgende aan die mense. “Dit sal die reg 
wees van die koning wat oor julle sal regeer: 
julle seuns sal hy vat en party by sy wa en 
perderuiters aanstel, party om voor sy wa uit 

te hardloop, 12party sal hy aanstel as 
bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings 
van die leër, party om sy lande te ploeg en sy 
oes in te samel, en party om sy krygstuig en 
uitrusting vir sy strydwaens te maak; 13julle 
dogters sal hy vat om vir hom salf te meng, 
om vir hom te kook en te bak; 14julle beste 
lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en 
aan sy amptenare gee; 15van julle saaigrond 
en wingerde se opbrengs sal hy ’n tiende vat 
en aan sy paleispersoneel en sy amptenare 
gee; 16julle beste slawe, slavinne en jong 
manne, en julle donkies sal hy vat en vir sy 
werk gebruik; 17van julle kleinvee sal hy ’n 
tiende vat, en julle self sal sy slawe wees.


En dit is op die einde steeds wat ons vandag 
sien, leiers wat ’n gemaklike dikwels 
oorvloedige lewe ly. Maar onmiddelik weet 
ons dat dit ook ’n bron van groot kontroversie 
is. ’n Leier wat al die voordele van die 
leiersposisie geniet, maar tog nie die 
verantwoordelikhede opneem nie. ’n Leier wat 
lui is en nie sy werk doen nie. Of ’n leier wat 
moreel bankrot is, en voortdurend korrup en 
skelm optree. Dit laat die mens baie keer vra 
of so ’n leier werklik die moeite werd is. Of is 
hy net ’n las op die mense wat hy regeer. Dit is 
in hierdie kategorie wat ons dikwels 
gevoellose diktators aantref.


Maar die Messias, die ware Koning wat vir 
ewig op die Dawidstroon sal regeer, kan tog 
nie so lyk en optree nie. Gelukkig sien ons dit 
al in die antwoorde van die dissipels. Hierdie 
antwoorde openbaar natuurlik die publieke 
opinie van die mense. Hulle sien Jesus as ’n 
groot geestelike leier volgens vers 28. Iemand 
soos Johannes die Doper, Elia of een van die 
ander profete. 


3. ’n Martelaar 
’n Matelaarskompleks is iets wat ook al lankal 
bekend is aan ons. Op ’n manier is dit ’n 
oorreaksie op die korrupte diktator leiers. Die 
idee by ’n martelaarskompleks in terme van ’n 
leier is die idee dat hy sy posisie verdien as 
gevolg van leiding en ontberinge wat hy moes 
ondergaan. En om die hele idee 
kredietwaardigheid te gee, moes hierdie 
leiding onverdiend ervaar word. Ons sien dat 
hierdie idee werklik momentum kry wanneer 
iemand sterf aan die hand van ’n die 
opposisie. Hierdie verskynsel is ook nie so 
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vreemd in die konteks waar ons leef en werk 
vandag nie. 


Maar nie net vandag nie. Ook in die Woord 
van die Here, tref ons al verskynsels hiervan 
aan. Net ’n paar hoofstukke verder in Markus 
10:28 nadat Jesus gewys het op die 
onbekwaamheid van die ryk jong man vir die 
koningryk, sien ons dat Petrus in vers 28 sê: 
Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Jesus 
reageer ook positief hierop. Trouens 1 Petrus 
4 leer ons juis dat een van die deugde as ’n 
gelowige is wanneer iemand ly omdat hy ’n 
Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam 
nie. Inteendeel, as draer van daardie naam 
moet hy God verheerlik.


Maar tog wil die wêreld nie sy leiers, so 
hanteer nie. Ons sien dit al selfs in ons 
teksgedeelte. I vers 32 berispe Petrus vir 
Christus hieroor. Hy kan ook nie glo dat God 
uiteindelik moet ly nie. Want vir ’n aardse leier 
om te ly is nog een ding. Maar vir die Here om 
te ly. Tog sien ons in Christus se antwoord, dat 
die voortdurend keuse vir gemak in plaas van 
geregtigheid, nie van die Here kom nie. In vers 
33 word hierdie oortuiging duidelik aan die 
Satan gekoppel. Tog is Christus se lyding en 
sterwe uiteindelik soveel meer as ’n blote 
publisiteit aangeleentheid, trouens Hy lê juis 
die dissiples die swye op hieroor. 


4. Geregtigheid 
Tog is dit belangrik om te besef dat Christus 
uiteindelik geen onskuldige martelaar is nie. 
Dit is nie die rede waarom ons Hom volg as 
die enigste leier van die kerk nie. Natuurlik het 
Christus geen oortreding begin in alle 
ewigheid nie. Hy het die volmaakte 
gehoorsaamheid aan die bepalings van die 
Vader kom leef. En uiteindelik is dit juis hierdie 
feit wat Hom in staat gestel het om Verlossing 
te bring. Om uiteindelik as ’n veroordeelde 
misdadiger te sterf, soos vers 38 dit aan ons 
openbaar. 


Christus was nie onskuldig nie, want Hy het 
ons skuld op Hom geneem. Dit is waarvoor Hy 
veroordeel is. Eerstens deur die kerk. In ons 
teksvers is dit alreeds duidelik dat Christus 
veroordeel sal word deur die familiehoofde, 
priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Ons weet 
die gebeur ook later so. Op hierdie manier 
verwerf Christus vir ons geregtigheid in die 
kerk van die Here. Maar dan ook in die staat. 
Ook die regter Pontius Pilatus, veroordeel vir 
Christus. Ook hierin die burgerlary, neem 
Christus ons skuld op Hom, en verwerf 
geregtigheid vir ons. 


Maar dan ook laastens, by die Vader verwerf 
Christus geregtigheid vir ons. Ons sien dit in 
vraag 39, dat Christus op die vervloekte 
manier moet sterf. Op dit wat die Vader ook 
vervloek het. Daarom is daar verlossing en 
geregtigheid vir ons ook by die Vader. En dit 
gebeur net as gevolg van wat Christus in Sy 
bediening hier op aarde kom doen het. En op 
hierdie manier is die lyding van Christus 
uiteindelik die hoogtepunt van Sy bediening. 
Wat dit is daardeur dat daar vir ons Verlossing 
en geregtigheid kom. 


5. Slot 
Ons kan afsluit om te sê dat dit eintlik heel 
gepas in ons konteks is, om weer na die 
enigste ware leier en koning te kyk. Juis in ’n 
tyd waar so baie valse beloftes gemaak word, 
het ons die voorreg om vanoggend weer die 
waarheid te hoor. Om die Woord onder die 
leiding van die Heilige Gees aan te hoor. Om 
die enigste ware leier verder te leer ken en 
aanbid. 


Daarby het ons weer die voorreg om ook in 
hierdie leerdiens die opgesomde 
skrifwaarhede uit die kategismus te 
ondersoek. Want uiteindelik is die leier wat 
ons aanbid vreemd in die oë van die wêreld. 
Soos ons reeds gesê het, is aardse leier 
ingestel op gemak, soms ten koste van hulle 
volgelinge. Of aardse leiers sien martelaarskap 
’n metode om ’n leierskapposisie vir hulself te 
verseker. Maar daarom is die 
martelaarsgedeelte, eintlik die laagtepunt vir 
hul. 

Maar met Christus is dit anders. Die doel van 
Sy hele bediening op aarde was ons 
verlossing. Daarom is die marteling en lyding 
wat Hy ondergaan het nie ’n manier om ’n 
leier te word nie. Hy het juis hierdie lyding en 
marteling ondergaan omdat Hy ons leier is. 
Die leier wat ons sondes op Hom kom neem, 
en aan ons verlossing gee. Dit is die troos en 
hoop wat ons weer opnuut uit die kategismus 
ontvang. 


Amen 
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