
 

Preekvoorligting Sondag 21 April 2019 

Skriflesing: Mattheus 27: 23-56    Teksverse: Mattheus 27: 51       

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

 

Huidig kom, vanweë die kerklike kalender, die gebeure op Golgota weer opnuut onder oë. Die 

gebeure waar ‘n man gekruisig is met die volgende as klag teen Hom: “Die koning van die Jode”. 

Oor hierdie gebeure word egter uitgeroep: Katastrofe! ‘n Onskuldige man op hierdie manier 

doodgemaak – dit is mos niks anders as ‘n katastrofe nie. Die woord “katastrofe” kom van ‘n 

woord in die Grieks wat beteken “om om te gooi, om te veroorsaak dat iets geheel en al omgekeer 

word”. Dit is hoe die woord hier verder gebruik word. 

 

Kyk ‘n mens na Mattheus 27 is hier in ‘n breë sin ‘n aantal “katastrofiese gebeurtenisse”. Die 

eerste die teregstelling van  ‘n onskuldige, die tweede die aardbewing van vers 51, maar daar  word 

van nog iets melding gemaak nl. “die in twee skeur van die voorhangsel”. Om hierdie “katastrofe” 

te verstaan, is dit nodig op na die eerste “katastrofe”, die eerste groot “omgooi-aksie” in die 

menslike geskiedenis terug te gaan nl. die sondeval. Deurdat Adam en Eva hier gesondig het, het 

‘n “katastrofe” plaasgevind, is “alles omgegooi” en die mens se verhouding met sy God geskaad. 

Waar hy bedoel was om in die teenwoordigheid van God te leef, kon hy nie nou meer in God se 

teenwoordigheid leef nie. Die satan het die heilige van God (paradys) binne getree en skeiding 

gebring tussen God en mens – ‘n werklikheid uitgebeeld ook in die latere tempeldiens. Die tempel 

het uit verskillende gedeeltes bestaan wat deur gordyne afgeskort was omdat almal nie op alle 

plekke binne die tempel toegelaat is nie. Een van hierdie gordyne was genoem “die voorhangsel” 

wat die Allerheiligste (beskou as die woonplek van God) afgeskort het.  Die hoëpriester kon alleen 

een keer per jaar hier ingaan om versoening vir die volk se sondes voor God te doen. 

 

Die satan wou hierdie “voorhangsel” skeur. Hy wou vir eens en vir altyd die wêreld, die onheilige, 

die profane, die Allerheiligste van God indra. Hy wou hier met die kruisiging van Christus die 

wêreld, sy wêreld waar hy die heerser was, in God se plek inbring om daardeur God se plek, Sy 

“Allerheiligste”, te verwêreld, te verduiwels. Geen skeiding dus meer tussen “heilige” en 

“onheilige” nie, maar die vernietiging van die “heilige” deur die “onheilige”. Wie het die gordyn 

geskeur, was dit die satan met die gevolg dat hy die heilige kon binnegaan? Die werklikheid is – 

hierdie was nie die satan se “katastrofe” nie, maar God se “katastrofe”. Die satan het nie met sy 

“onheiligheid” die “heilige” binnegekom nie, maar God het met sy heiligheid die onheilige wêreld 

ingekom. Die “heilige” is nie deur die satan ontheilig nie, maar die onheilige, die wêreld is deur 

God geheilig. God het deur die “katastrofe” van die kruis die wêreld ingetree en die alleen sondige 

bestaan van die wêreld tot ‘n einde gebring. Deur hierdie gebeure is nie die “heilige” verander nie, 

maar wel die wêreld.  

 

Hierdie wêreld en mense se lewens is hierdeur “geheilig”, ons is hierdeur “geheilig” (heilig 

beteken om afgesonder te wees vir God). So God het hierdie wêreld, ons wêreld, ons lewe deur 

die “katastrofe van die kruis van Christus” binne getree sodat ons “afgesonder vir Hom” kan leef, 

as wedergeborenes deur Sy Gees tot eer van Sy naam, nuwe mense met ‘n nuwe lewe, “geheilig”. 

Die kruisiging van die Koning van die Jode – ŉ katastrofe, prys die Here daarvoor! 


