
Christus aan die regterhand, het die oordeelsbeker leeg 
gedrink 
Teks: Jeremia 25: 15 - 38 & Sondag 18

Teksvers: Jeremia 25: 15 & 16


1. Inleiding 
In ons leerdiens vandag bestudeer ons 
Sondag 18. Sondag 18 volg op ’n natuurlike 
manier op Sondag 17. Nadat Christus uit die 
dood opgewek is, het Hy ook opgevaar na die 
hemel. En alhoewel Sondag 19 volledig die 
klem lê op wat Christus ook in die Hemel 
verrig, kyk ons vandag al inleidend daarna. 
Die profeet Jeremia bring al in die Ou 
Testament die waarheid oor die wyn van die 
toorn van die Here in die oordeelsbeker.


En of hierdie teks nou letterlik, simbolies of as 
’n visioen geïnterpreteer word, die boodskap 
bly dieselfde. God die Vader is die gasheer, 
Jeremia is die kelner. Maar waar daar by ’n 
onthaal gewoonlik keur wyn volgens die keuse 
van die gaste bedien word, is dit nie die geval 
by hierdie onthaal nie. Jeremia as die kelner 
moet beker gevul met die toorn van die Here 
bedien aan al die nasies, insluitend Jerusalem 
en Juda. 


Hierdie beker word uit die hand van die Here 
aangegee. Die regterhand is dan ook waar 
Christus gesetel word, na Sy hemelvaart. 
Christus staan dus as Verlosser en middelaar, 
tussen die hand van God met die beker, en die 
bedienaar van die Woord, iemand soos 
Jeremia. En dit is waar ons vandag die troos 
ervaar. Die beker van die toorn van God kom 
nie meer by ons uit nie. 


Maar wat presies is die toorn van die Here, en 
hoekom is dit vandag nog so belangrik? Want 
volgens vers 27 en 28 kan ’n mens nie soos 
op ’n onthaal eenvoudig weier om te drink nie. 
Die beker moet gedrink word. Kan dit egter 
gebeur dat die kelner nie meer die beker 
ontvang nie? 


2. Wyn van die toorn van die 
Here 

Die toorn van die Here word verbind met die 
Here se afkeer van alle vorme van sonde en 
ongeregtigheid. Die probleem is dat die mens 
wat in sonde en ongeregtigheid gebore is so 
geneig is om hierdie afkeer van die Here 
teenoor Hom op te wek. En alhoewel Jeremia 

natuurlik eerstens teenoor Israel profeteer, 
gaan dit natuurlik ook verder. Want ons sien 
juis in ons teksgedeelte dat die oordeel oor 
ander volke ook uitgespreek word. 


Meeste aanhoorders van ons teks wonder 
immers juis hoe Jeremia dan hierdie uitsprake 
teen die ander konings sou kon bring. Want hy 
sou verseker om die lewe gebring word in 
voorhowe van die Faroa of Nebukadnesar. Tog 
is daar duidelike aanduidings dat daar 
verteenwoordigers van al hierdie nasies in 
Jerusalem was volgens Jeremia 27 waar ook 
duidelik profesië aan ander volke gestuur 
word deur Jeremia


Tog is die maklik om soos die moderne mens 
te dink dat God nou maar eenvoudig die 
sonde en boosheid geskep het. Met ander 
woorde die beker van oordeel kom tog van die 
Here af. Maar dit is verkeerde rigting om in te 
slaan. Want uiteindelik het die Here natuurlik 
die beker geskep. Maar dit is die mens self 
wat dit gevul het met die toorn van die Here. 
Dit is die mens wat voortdurend kies om te 
bedink en te doen wat God nie eer nie. 


Daarom staan die mens uiteindelik ook voor 
die toorn van die Here, en daar is nie vywillige 
deelname nie. Die mens sal hierdie beker met 
die toorn van die Here, uit die hand van die 
Here moet drink. En hy sal dit heeltemal moet 
opdrink, wat God kan uiteindelik in Sy 
geregtigheid nie die sonde ongestraf laat nie. 
Dit maak uiteindelik nie saak van watter volk 
of nasies ons afkomstige is nie, ons is almal 
skuldig voor God. 


3. Die oordeelsbeker 
Daar is ook ’n ander hoek waar hierdie 
oordeelsbekeer vanuit beskou kan word. En 
dit is die hoek van die oordeelsbeker. In 
Numeri 5: 11 - 32 tref ons ’n oordeelsgebruik 
ten opsigte van ’n ongetroue vrou aan. Dit het 
behels dat die priester vir haar ’n beker wat gif 
bevat gee om te drink. Indien hierdie vrou dan 
skuldig was aan egbreek, het hierdie bekeer 
die oordeel en vonnis gevel. Want dan sou die 
vrou net daar sterf as gevolg van die 
vergiftiging. Maar indien die vrou onskuldig 
was, sou die gif haar nie affekteer nie. 
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Die verbondsverhouding wat tussen die Here 
en Sy volk bestaan word dikwels uitgedruk in 
terme van die huwelik. Dit volg dan gewoonlik 
die vorm van die Here as bruidegom en ons as 
mense die bruid. Maar dit is dan presies ook 
waar die bose inkom. Die mens se ontrouheid 
in die huwelik. Dit is ook die profesieë wat die 
Here aan die mens van Juda bring. Hulle 
afgode vereering kan vergelyk word met ’n 
ontroue huweliksmaat, wat egbreuk. En 
daarom moet hulle nou hierdie oordeelsbeker 
soos in Numeri 5 drink. 


Maar natuurlik soos ons reeds gesien het in 
ons teksgedeelte, is die nie net Juda in 
Jerusalem in die 600 v.C. nie, dit is ook die 
volke rondom hulle. Dit is ook ons vandag 
nog, wat gereeld ontrou aan die Here is. Vir 
Juda het hierdie oordeelsbeker 70 jaar se 
ballingskap in Babel ingehou. 


Vir ons hou hierdie oordeelsbeker die ewige 
hel in. Openbaring 14:10 openbaar aan ons: 
“ “Wie die dier en sy beeld aanbid en ’n merk 
op sy voorkop of op sy hand aanvaar, 10sal 
van die wyn van God se toorn moet drink. Dit 
word onverdun in die beker van sy oordeel 
ingeskink. In die teenwoordigheid van die 
heilige engele en die Lam sal hy met vuur en 
swael gepynig word

		
4. Die middelaar aan die 

regterhand 
Maar hierdie preek is gelukkig nie net vuur en 
swael nie. Dit is immers ’n troospreek uit die 
kategismus. Die troos kom uit wat 2000 jaar 
gelede in die tuis van gesemane gebeur het. 
Wanneer ons Here Jesus Christus in die nag 
besig is om te bid, besef Hy dat hierdie 
lydensbeker van die Vader aan Hom 
voorgehou word. Sy woorde in Lukas 22: 42 
maak dit duidelik: “Vader, as U wil, neem tog 
hierdie lydensbeker van My af weg. Laat 
nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!”


En dan weet ons dat Christus daarvandaan 
verder gaan. Hy drink hierdie lydensbeker 
enduit leeg. Die oordeel van ontrouheid en 
ongeregtigheid wat ons mos tref, tref nou vir 
Christus. Hy sterf die vervloekte dood aan die 
kruis. Maar hy staan oor drie dae op uit die 
dood. En waar ons kategismus fokus ook 
vandag lê, vaar Hy op na die hemel. Daar is 
Hy vir ewig aan die regterhand van die Vader.


Maar Christus is nie maar passief daar aan die 
regterhand van die Vader nie. Ons as swak 
mensekinders, is maar voordurend besig om 
in ontrouheid en ongeregtigheid te leef. Maar 
dan is Christus telkens daar aan die 
regterhand van de Vader, om ons Verlossing 
weer te bevestig. Ons Here Jesus Christus het 
die oordeelsbeker vir alle nasies leef gedrink. 
Daarom het ons nog vandag die voorreg, om 
redding en verlossing daaruit te ervaar. 


Dit alles laat ons met verlange uitsien na die 
wederkoms van Christus, wanneer ons saam 
met hom verewig vry van die sonde, in die 
teenwoordigheid van die Here sal leef. 


5. Slot 
Ten slotte. Ons het die begin van die preek 
begin in die beeld van ’n onthaal. Maar ons 
het spoedig gesien, dat dit wat Jeremia hier 
profeteer eintlik meer van ’n hofsitting as ’n 
onthaal is. Want die gaste hier is eintlik eerder 
die oortreders. En die beker wat aangegee 
word is nie keurwyn nie, maar die toorn van 
die Here die almagtige. Verder is daar ook nie 
die keuse of daar gedrink wil word nie, dit is 
verpligtend. Soos ’n veroordeelde wat sy straf 
moet aanvaar. Laastens is hierdie ook nie ’n 
klein bymekaarkoms van enkele uitgesoektes 
nie. Dit is eerder ’n universele byeemkos waar 
almal skuldig staan.


Maar dan is daar die skinker van die Koning, 
Hy wat die beker moet aangee. Ons sien dat 
Hy in Lukas 22, ook vra dat hierdie 
oordeelsbeker Hom verby moet gaan. Maar 
dan weet ons ook dat dit die Vader se wil is, 
dat die Verlosser hierdie beker heeltemal 
leegdrink. Dit is dan presies ook wat ons Here, 
Jesus Christus doen. Hy neem die totale 
oordeelsbeker op Hom. En daarom is ons vry 
en verlos van die oordeel van die Here. Ons 
kan nou as verlostes tot eer van die Here 
alleen leef. 


Die troos in hierdie leerdiens vandag kan 
opgesom word in die bekende woorde van 
Psalm 23, want ons Here Jesus Christus het 
met Sy sterwe en opstanding die hofsitting in 
die feesmaal kom verander: “5U berei die tafel 
voor my aangesig teenoor my teëstanders; U 
maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. 
6Net goedheid en guns sal my volg al die dae 
van my lewe; en ek sal in die huis van die Here 
bly in lengte van dae.”


Amen 
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