
 

Preekvoorligting Sondag 20 September 2020 

 

Skriflesing: Mattheus 21: 12 – 17      Teksvers: Mattheus 21: 14 en 15b 

Tema: In Christus bring nie die volmaakte nie, maar die geneesde die Hosanna! 
 

“Reiniging van die tempel” – dadelik die gedagte dat daar iets in Christus se tyd in die tempel 

gebeur het en Hy gevolglik allerhande mense met hulle goed uit die tempel, in vandag se terme, 

die kerk gejaag het. Op die oog af is in/by die tempel met verskillende items handel gedryf wat 

dan deur die tempelgangers in hulle godsdiens daar ter plaatse gebruik kon word. Christus, so wil 

dit lyk, stop hierdie uitbuitery van die tempelgangers en dan met die waarskuwing vir vandag 

volgens sekere verklaarders om nie van die kerk ‘n plek van besigheid te maak nie, maar dit wel 

‘n gebedshuis te hou. Hier is egter meer aan die orde. 
  

1. Die profesie van Christus t.o.v. wat “die dien van die Here” nie is nie. 

Baie mense maak veel daarvan hoe deurmekaarspul dit daar by die tempel moes gewees het, maar 

eintlik is die dat alles hoog georganiseerd by die tempel gegaan het. Alles was in plek om te 

verseker dat alles in die tempelganger se diens aan die Here, vlot verloop het. Wat die een wat die 

Here wou kom dien nodig gehad het, dit was daar beskikbaar. Dit was dan hierdie hoog 

georganiseerde “kerk” wat alles gebied het wat die lidmaat en selfs die nie-lidmaat nodig gehad 

het, wat Christus profeties die deur wys, eintlik verjaag. Die rede? Hierdie georganiseerde kerk 

was op die verkeerde toegespits: Dit het vir hulle gegaan oor die volmaakte, die sonder gebrek – 

die regte duif, die regte bees, die regte geldstuk. Is dit waaroor godsdiens gaan en gegaan het – die 

regte duif, die regte bees, die regte geldstuk sodat jy by die priester kan verbykom om een of ander 

formele ritueel uit te voer? Verseker nie en dit is juis waarvan Christus profeties die tempel reinig 

– hierdie denkrigting van “met die volmaakte kan niks my keer nie”.  
 

2. Die profesie van Christus t.o.v. wat die “dien van die Here” wel is.  

Vers 14: “En daar het blindes en kreupeles na Hom gekom in die tempel, en Hy het hulle gesond 

gemaak”. Wat maak hierdie spesifieke woorde in die verstaan van hierdie gedeelte besonders? Die 

kontras – om te verduidelik: Die “kerk” waarvan hier in Matt 21 gelees word, het dit gehad oor 

die regte duif, die regte bees, die regte geldstuk. Geen blinde dier, geen kreupel dier dus in die 

tempel van die Here nie – die volmaakte, dit sonder enige gebrek alleen voor God. Maar wie kom 

nou volgens vers 14 na Christus en dit in die tempel waar geen blinde, geen kreupele maar alleen 

‘n volmaakte dier, ‘n dier sonder enige gebrek kon inkom? Blinde mense, kreupel mense, mense 

wat destyds beskou is hulle is soos hulle is, omdat hulle gesondig het. Mense wat in vele opsigte 

as onrein, dus onwaardig beskou is om in God se teenwoordigheid te mag kom. Wat maak Christus 

met hulle – verwilder Hy hulle? Nee, profeties genees Hy hulle, maak Hy hulle gesond. 
 

Openbaring in die kontras: Christus maak duidelik – die evangelieboodskap is nie die regte duif, 

die regte bees, die regte geldstuk en jy is by God nie. Die evangelieboodskap is: Kreupele word 

genees, blinde sien weer, stukkende mens word weer heel in en deur Christus. Die saak is dus: Is 

jy mens al genees, bedoelende het Christus in jou lewe al dinge verander? Dit is tog die 

evangelieboodskap, dit is die saak waaroor dit gaan, ŉ saak wat selfs die kinders in die tempel 

raakgesien het en daarom roep hulle uit: “Hosanna (prys die Here) vir die Seun van Dawid”.  
 

Word en is ons verander in ons ontmoeting met Christus? 


