
Waarom moes Christus sterf? 
Teks: Matteus 16: 13 - 23 & Sondag 16
Teksvers: Matteus 16: 23

1. Inleiding
Geliefdes indien vandag se teksgedeelte baie 
bekend klink, is dit omdat ons ook verlede 
sondag in die lëerdiens stil gestaan het 
daarby. Wel dalk nou nie by letterlik dieselfde 
gedeelte nie, maar die parallel uit Markus 8. 
Tog maak dit heeltemal sien wat Sondag 16 
wat ons vandag behandel, is steeds besig met 
dieselfde kern onderwerp as Sondag 15. Dit is 
die sterwe van Christus. Vandag is dit steeds 
’n struikelblok, of die hoeksteen van mense se 
lewe, kom ons kyk waarom. 

Ook in die Gereformeerde Kerk is daar al 
debatte gewees oor veral die inhoud van vraag 
44. Maar ’n mens voel soms of jy wil vra wat 
dit nou eintlik saak maak. Is dit dan nie 
belangriker, hoe iemand lewe as hoe Hy 
gesterf het nie. Hierdie gedagte word baie 
deur die wêreld gepropagandeer. Vir die 
wêreld maak die lewe saak. Dit wat hier en 
nou ervaar word. Of soos die gewilde gesegde 
vandag weerklink: “Jy leef mos net eenmaal”.

Maar as gelowiges weet ons dat hierdie 
siening baie kortsigtig is. Hierdie siening fokus 
net op die hier en nou. En soos die wêreld wat 
hierdie siening verkondig, word daar nie verder 
gekyk as die dood nie. Die sterwe van ’n 
persoon is die einde in hierdie oortuiging. Maar 
ons glo in ’n ewige lewe, ons weet dat die 
dood nie die einde is nie. 

Ook in die tyd van Jesus se aarde bediening, 
het mense so gedink. Veral onder die leiding 
en invloed van die Sadduseërs het mense 
vasgekyk in die finaliteit van die dood. En dit is 
juis as gevolg hiervan dat baie van die mense 
in die tyd van die Here ook nie Sy bediening 
verstaan het nie. Een van die persone is die 
apostel Petrus, wat later ’n belangrike rol in die 
kerk gespeel het. Ons teks vers fokus op 
Jesus se eienaardige woorde aan Petrus, 
wanneer hy ook net wil fokus op Jesus se 
lewe.

2. Die wil van die Here

Die woorde van die Here aan Petrus in ons 
teksvers staan in skerp kontras met vers 17. In 
vers 17 sê Jesus aan Petrus "7“Gelukkig is jy, 
Simon Barjona,”“want dit is nie ’n mens wat dit 
aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader 
wat in die hemel is.” Petrus die hemelse 
mondstuk word in vers 17 geloof maar in vers 
23 eintlik vervloek. Wat kan hierdie verskil of 
omwenteling te weeg bring. 

Eerstens moet ons erken dat die Wil van die 
Here nie ons wil is nie. Want God is verhewe 
bo mense. In die perfekte wil van God, is 
Jesus Christus ons verlosser. Jesus Christus 
ons Here kom nie maar toevallig na die aarde 
nie. Jesus Christus het reg van die begin af ’n 
roeping. Ons Here kom word mens, sodat Hy 
ook in ons plek kan sterf vir ons sondes.  

Maar omdat juis omdat sonde sleg, boos en 
lelik is, is daar nie ’n maklik antwoord nie. Daar 
is ’n antwoord maar dit is nie baie mooi nie, nie 
baie glansryk nie. Omdat God te volle 
regverdig is, moet die sonde ook regverdig 
gestraf word nie. En hierdie straf is verskriklik. 
Daar is ’n baie hoë prys. Want in Genesis word 
die dood alreeds genoem as straf vir die 
sonde. Daarom moet die dood kom as straf op 
die sonde. Daarom moet ons op die dood 
fokus.

Hierin is die wil van God nie vir ons mooi nie. 
Maar dit is belangrik om te besef dat die sonde 
eintlik nooit die wil van God was nie. Sonde is 
juis die mens wat nie God se perfekte wil vir sy 
lewe wil aanvaar nie. Die mense wat self 
besluit het hy weet eintlik van beter. 

3. Ons eie wil
En dit is juis hierdie beterweterige wil wat ons 
ook in die apostel Petrus aantref. Hy glo 
absoluut daarin dat Jesus die Seun van God 
is. En daarmee saam weet Petrus heeltemal 
genoeg om ook te besef dat die verlosser hier 
voor hom staan. Maar sy gedagtes soos sy 
mede apostels se gedagtes is steeds 
horisontaal gefokus. Hulle verstaan ook nog 
nie die waarheid van Johannes 18:36 nie. 
Daar staan: ““My koninkryk is nie van hierdie 
wêreld nie,” antwoord Jesus. “As my koninkryk 
van hierdie wêreld was, sou my onderdane 

Tweede Preek 2021-10-24 1



geveg het sodat Ek nie aan die Jode 
uitgelewer sou word nie. Maar nou is my 
koninkryk nie van hier nie.”

En daarom wanneer Jesus vir hulle verduidelik 
dat Hy moet ly en sterf in vers 21, wil Petrus 
dit nie aanvaar nie. Hy kan nie toesien dat die 
gebeur. En dan spreek Petrus die versigting uit 
“Mag God dit verhoed” in vers 22. Want in 
Petrus se eie oë is sy optrede steeds in lyn 
met God se wil, net soos dit was in vers 17. 
Maar dan kom die skok vir Petrus. Jesus 
verwys na sy voorstel as die werk van Satan. 

Met die keuse vir die sonde, kies die mens 
gehoorsaamheid aan Satan en nie aan die 
Here nie. Maar in God se genade kom Jesus 
en koop ons los van hierdie heerskappy van 
die Satan. Maar natuurlik is dit nie goeie nuus 
vir die Satan nie. Hy wil nie graag hê dat dit 
gebeur nie. Daarom sal die Satan alles in sy 
vermoë dan om die versoenende kruisdood 
van ons Here Jesus te keer. En in ons 
teksvers is Petrus dan eerder besig om die 
Satan te gehoorsaam as die Here. En daarom 
moet Jesus hom ook met die skerp woorde 
aanspreek: “Moenie in my pad staan nie, 
Satan!"

4. Die genade in God se wil. 
Deel van Petrus se sonde, is ook te vind in 
selfsugtigheid. Hy wil selfsugtig die Here terug 
hou vir homself. Maar hy besef nie, dat deur 
dit te doen probeer hy die roeping van die 
Here keur. Want dit is juis belangrik dat 
Christus kom sterf. Want in Sy sterwe en 
opstanding vind ons juis verlossing. God se 
genadige wil het soveel meer vir ons in as ’n 
aardse koninkryk. Want die waarheid bly dat 
ons almal eendag gaan sterf. 

Maar vir ons as Christene is die dood nie meer 
’n betaling vir ons sondes nie maar slegs ’n 
deurgang tot die ewige lewe, soos die 
antwoord op vraag 42 ook vir ons duidelik 
maak. Dit net omdat Christus Hom tot die dood 
verneder het om aan die geregtigde eis van 
ons sondes te voldoen. Christus het as 
sondelose offer in die plek van ons sondes 
gesterf. 

Maar ook ons moet nie hierdie genade vir 
onsself hou nie. Ons moet die evangelie gaan 
verkondig. Want alhoewel verlossing net vir die 

uitverkornes is, weet ons nie wie die 
uitverkornes almal is nie. Daarom kan ons nie 
in liefdeloosheid die evangelie van iemand 
weghou nie. Soos wat Petrus se plan 
aanvanglik vol liefde vir die Here lyk, maar 
eintlik totaal en al teen die Here se wil ingaan. 
Net so mag ons nie toelaat dat ons eie idees 
van liefde en regverdigheid in die pad van die 
evangelie kom nie. Ons moet ons nederig deur 
die Heilige Gees laat lei. En die Heilige Gees 
sal ons altyd terug lei na die kruis en die 
volmaakte liefde wat die Here Jesus Christus 
daar aan ons bewys het. 

5. Slot
Ten slotte kan ons sê:  Christus kom sterf 
sodat ons kan leef. Daarom het ons in die teks 
duidelik gesien, dat hierdie verlossing die Here 
se plan is. Omdat God ten volle regverdig is, 
moet die sonde gestraf word. Maar God straf 
Christus vir ons sondes, al vereis dit ook dat 
Hy moet sterf. 

Ons het gesien dat ons nie van beter moet 
probeer weet nie. God se wil is soos altyd 
volmaak. Ons kan nie ’n beter plan maak nie. 
Wanneer ons as mense ’n beter plan probeer 
maak. Dan eindig ons dikwels op soos Petrus. 
Petrus word deur die Here bestraf vir sy eie 
poging. Ons moenie dieselfde fout maak nie. 

Maar ons kan deur die Heilige Gees die 
waarheid uitleef. Hierin kan ons eerder Petrus 
se voorbeeld volg in vers 17. Ons moet Jesus 
Christus as Seun van die lewende God, as ons 
enigste verlosser bely. Ons moet hiervan 
getuig tydig en ontydig. 

Daarom is die dood van Christus nie vir ons ’n 
laagtepunt of ’n skande nie. Dit is eerder die 
middelpunt van die Christelike geloof. Want dit 
is hierin wat ons die volmaakte liefde van ons 
Here leer ken. Daardie liefde wat ons verseker 
dat geen prys, selfs nie die dood self, te hoog 
is om te betaal vir ons nie. Daarom word die 
dood van Christus eerder iets waaruit ons 
hoop kry vir die toekoms. Die hoop wat ons 
laat saam met 1 Korinthiërs 15:55 laat uitroep: 
"55Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is 
jou oorwinning?

Amen 
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