
 

Preekvoorligting Sondag 14 April 2019 

Skriflesing: Mattheus 26: 36-46    Teksverse: Mattheus 26: 39,41a       

Tema: Christus se lydensbeker – ŉ waterskeiding én oproep 

 

Paastyd - 'n tyd waarin die kerk as 'n triomferende kerk uitgebeeld word. Dit gebeur met goeie reg 

– veral in hierdie tyd dink gelowiges in besonder aan die oorwinning wat Christus oor die dood 

behaal het. Maar daar was ook 'n voorgeskiedenis tot hierdie gebeure wat die kerk nooit mag 

vergeet nie en wat opgeteken is o.a. in die verhaal van die gebeure in die tuin van Getsemane. 

1. Christus se gebed 

Christus bid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos 

Ek wil nie, maar soos U wil". Het Hy bang geword, wou Hy nie meer die pad van Verlossing loop 

nie? Hierdie was nie 'n oomblik van swakheid nie, maar wel 'n oomblik van doodse erns –  Christus 

het hier gestaan by die aanbreek van die nuwe dag in die ganse bestaan van die mensdom. As Hy 

hier van sy knieë sou opstaan, sou Hy die loop van die ganse geskiedenis van die mensdom 

verander. Duisende der duisende sou deur sy sterwe aan die kruis tot redding kom, maar ook baie 

sou tot die ewige hel verdoem word. Dit was wat Hom op sy knieë gebring het - die finaliteit van 

die oomblik, die waterskeiding tussen die lewe en die dood wat tot in ewigheid sou strek. Sou Hy 

hierdie beker drink, sou die slag gelewer wees, sou daar geen omkeer meer wees nie, dan was dit 

finaal en sou God se raadsplan in sy finale deel inbeweeg. Daar sou wel redding wees vir baie, 

maar soveel sou deur hulle eie onverskilligheid en ongeloof die ewige hel inskiet om daar as straf 

op hulle sonde die toorn van God te smaak. Dit was dan by hierdie grootse oomblik, hierdie 

oomblik van finaliteit, wat ons Here Jesus Christus voor sy Vader in gebed verkeer. 

2. Christus se opdrag 

Vers 41a: "Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie" – Christus praat hier met sy dissipels 

as verteenwoordigers van sy kerk hier op aarde. Hy gee aan sy kerk 'n opdrag wat hulle moet 

uitvoer in samehang met die beker wat Hy, die Verlosser en Saligmaker sal drink. Dit is dus  nie 

asof die kerk deur hierdie lydingsbeker wat Christus sou drink van alle verdere stryd ontsê sou 

word nie. Die werklikheid is die stryd sou nou in sy felheid toeneem, daarom roep Christus sy kerk 

op tot hierdie stryd met die woorde “Waak en bid”. Die vraag hier in Matt. 26 is nie, met respek 

gesê, of Christus dit gaan maak nie, maar gaan die kerk dit maak in hierdie nuwe tydperk wat 

ingelei word deur Jesus se sterwe aan die kruis? Is die kerk opgewasse genoeg vir sy roeping in 

hierdie wêreld? 'n Roeping wat op niks anders uitkom nl. dat tot die dood toe weerstand gebied 

moet word teen die sonde, want die “worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die 

owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose 

geeste in die lug.” (Ef 6:12). Daarom hierdie oomblik van afsondering deur Christus, daarom 

hierdie oomblik van stilstand voor hierdie grootse moment in die geskiedenis van die wêreld.  

Slot 

Nou vraagsgewys weer die saak van Matt. 26: Sal die kerk dit maak in hierdie nuwe tyd ingelei 

deur die lydensbeker van Christus? Die antwoord: Ja, verseker sal die kerk dit maak (lees 1 Kor 

10: 13). Hoe is dit moontlik? Christus het nie alleen aan die kruis gesterf nie, Hy het nie alleen uit 

die dood opgestaan nie, Hy het ook die Trooster gestuur, die HG wat in sy kerk woon en kragtig 

in sy kerk werk en dit toerus vir hierdie “aardse worstelstryd”. Wees daarom in hierdie tyd steeds 

strydende kerk ongeag Christus se oorwinning. Gee uitvoering aan Sy opdrag “waak en bid”.  


