
 

Preekvoorligting Sondag 28 April 2019 

Skriflesing: Mattheus 27: 32-56; 28: 1 -6  Teksverse: Mattheus 27: 51b, 52; 28: 2, 6       

Tema: Die kruisiging van die Koning van die Jode – ‘n katastrofe! (2) 
 

Die kruisiging van die Koning van die Jode – ‘n katastrofe! As gevolg van sameswering, omkopery 

en wanvoorstelling moes ‘n Man met sy lewe betaal terwyl hy heeltemal onskuldig was. Die woord 

“katastrofe” hier gebruik met die betekenis van “om om te gooi, om te veroorsaak dat iets geheel 

en al omgekeer word” (vanuit die Grieks). 

Die eerste katastrofe – ‘n onskuldige word tereggestel, die tweede katastrofe – die “in twee skeur 

van die voorhangsel”, die derde katastrofe – die “aardbewing” van vers 51 en “die opstaan van die 

dooies” van vers 52 – ons fokus. Deur ŉ aardbewing word God se ingryp in die gang van die 

wêreld as’t ware hier aangekondig. Om dit te verstaan moet die aandag net vir ‘n oomblik 

toegespits word op die vyand van God, die duiwel, die satan. Uit die Bybel is dit duidelik dat 

hierdie Godsvyand slegs een saak voor oë het en dit is om die mens in die ewige doodsirkel in te 

trek. Dit wil lyk of die Satan hierin uiters suksesvol was – mense het deur die eeue, geslag na 

geslag, gesterwe. Nou sy groot “omgooi-aksie van God se plan” – die Messias wat aan die kruis 

sterwe. Hierdeur het hy die Seun van God ook die afgrond, die doderyk ingesleep en sodoende 

“alle mense ewig gevangenis van die doderyk gemaak”. Dan die aardbewing  en dooies kom uit 

hulle grafte. Met die sterwe van Christus het die satan se greep geglip, al is dit net vir ‘n oomblik, 

aangesien  ‘n aantal mense van die graf ontsnap. Dit wil egter lyk asof hierdie net ‘n “tydelike 

terugslag” vir die duiwel was. Hulle wat uit die grafte gekom het, die dood sou hulle weer inhaal. 

Hulle sou wel later weer sterwe al is hulle nou opgewek met die dood van die Koning van die Jode.  

Was hierdie maar ‘n “tydelike terugslag” vir die duiwel? In antwoord Matt. 28 vers 2: “en daar 

kom ‘n groot aardbewing”. Weer ‘n Goddelike “ingryp” in die gang van sake – hier word 

geopenbaar ‘n engel het die klip voor die opening van die graf van die Koning van die Jode  

weggerol. Die Koning van die Jode het dus ook nie dood gebly nie, maar van die doderyk ontkom. 

Hier dus weer ‘n herhaling van die gebeure in vers 52 van Matt. 27, weer ‘n “tydelike terugslag” 

vir die satan? Hier is ‘n verskil – in vers 52 het die grafte oopgegaan sodat die ontslapenes kon 

uitkom, in vers 2 hfst. 28 het die graf oopgegaan sodat gesien kan word dat Christus opgestaan 

het. Die graf het dus nie oopgegaan sodat Hy uit die graf kon kom nie, maar die graf het oopgegaan 

sodat die vroue, die mensdom, kon sien dat Hy nie meer in die graf was nie. Die aardbewing dus 

nie sodat iemand uit die graf kon kom nie, maar om te openbaar dat Iemand reeds uit die graf was.  

Maar dit is nie al wat hier in hfst. 28 verskil van die vermelde gebeure in hfst. 27 nie. Hulle wat in 

hfst. 27 opgewek is, het tydelik van die band van die dood ontsnap, maar Hy wat in hfst. 28 

opgestaan het, het nie tydelik van die band van die dood ontkom nie, maar vir ewig. Meer nog, Hy 

het nie net die band van die dood vir Homself afgegooi nie, maar vir elkeen wat die Vader aan 

Hom gegee het. Hierdie was nie ‘n tydelike terugslag vir die duiwel nie, maar die finale nederlaag.  

 

Die dood is finaal oorwin en dit deur die opstandig van die Messias, Christus Jesus die Here, 

daarom die katastrofes van Matt. 27 en 28 vir ons wonderlike nuus, dit is vir ons evangelie, die 

blye tyding, die goeie boodskap. 

Prys die Here daarvoor! 


