
 

Preekvoorligting Vrydag 10 April 2020 

Skriflesing: Markus 15: 1 - 41      Teks: Markus 15: 2, 26b, 39b    

Tema: Hy is ons Koning 
 

Goeie Vrydag, die dag waarop, om die woorde van die Heidelbergse Kategismus te gebruik, die 

"smadelike dood" van ons Verlosser en Saligmaker in herinnering geroep word, ‘n gebeure ook in 

Markus 15 beskryf. Ons kyk hierna onder twee hoofpunte. 
 

1. Die Koning van die Jode en die hofsaal 

Die Joodse Raad (Sanhedrin) het met groot slinksheid die klag teen Jesus van die van godslastering  

“dat Hy sou sê dat hy die seun van God sou wees”, tot die van “dat Hy sou beweer dat Hy die 

koning van die Jode was”, verander. Die rede hiervoor omdat hulle by voorbaat geweet het dat 'n 

klag van godslastering voor die heidense regbank nie enige krag sou hê nie. Hierdie was nie maar 

alleen 'n slinkse manier om Jesus in diskrediet by die regeerders van daardie tyd te bring nie – dit 

dra ook 'n duidelike boodskap, veral as 'n mens kyk hoe Jesus Christus hierop reageer. Hy het 

Homself nie verweer deur te sê dat Hy dit nie sou wees nie,  natuurlik omdat dit die waarheid was 

dat Hy die Koning van die Jode is. Oor Sy koningskap hoef seker nie baie gesê te word nie, die 

klag teen Hom kon net so wel gewees het: “Jesus  die Koning van die ganse wêreld”. Juis nie – 

om te verduidelik: God die Vader het die Verlosser (Jesus) se koms as die vervulling van Sy belofte 

(Gen. 3: 15) aan die Joodse volk verbind en daarom dan die woorde: “Jesus, die koning van die 

Jode”. Jesus het gekom as Koning van die Jode, maar die Jode verwerp Hom. Hulle  sien Jesus 

eerder sterf aan ‘n kruis as om Hom as hulle Koning te erken. Jesus, die Koning van die Jode, is 

deur die Jode self verwerp – hulle antwoord op sy koningskap: “Kruisig Hom”. 
 

2. Die Koning van die Jode en Golgota 

Weereens vergesel die woorde "Die Koning van die Jode" (aan die kruis vasgespyker) ons Here 

Jesus Christus. Hierdie woorde, soos reeds gesê, het 'n kragtige boodskap. Om te verduidelik: Wat 

doen hierdie volk met Jesus die Koning van die Jode? Hulle verwerp Hom, hulle kruisig Hom. 

Hierdie is 'n belangrike moment in die openbaringsgeskiedenis. Hier breek die evangelie tot die 

ganse wêreld deur – dink hier aan die gelykenis van “die genooides” (Matt 22, Luk 14). Die koning 

het mense na die bruilof van sy seun genooi, maar hulle wou nie kom nie, gevolglik stuur hy sy 

diensknegte op die strate uit om ander bymekaar te maak om die bruilof by te woon. Toepassing: 

Die Joodse volk het spreekwoordelik hulle voorreg om as “genooides” aan die beloofde verlossing 

(bruilof) te deel verwerp, met die gevolg dat God ander nooi om na die “bruilof” te kom, aan die 

verlossing deel. Die Koning wat verwerp was deur sy eie volk, breek nou deur tot hulle wat Hom 

waarlik as Koning sou ken en bely (gelykenis – die op die strate). Die getuienis hiervan in Markus 

15 die woorde van die Romeinse soldaat “Waarlik, Hy was die Seun van God”. Opmerklik dat 

hierdie soldaat nie sê dat Jesus die Koning van die Jode was nie, maar wel die Seun van God. Die 

volle werklikheid moes op daardie dag op Golgota uit – Jesus, die Seun van God (woorde van die 

Romeinse bevelvoerder), die Koning van die Jode (die opskrif bokant Christus se kop aan die 

kruis). Hierdie woorde, onderskeidelik gesê en geskryf,  was die oomblik van waarheid tot heil 

van baie. As Seun van God kon Hy en het Hy die las van die sonde vir baie gedra  en so Sy 

koningskap oor die “nuut genooides” (gelykenis Matt 22, Luk 14), ook ons, bevestig. 

Goeie Vrydag, die dag waarop die Koning van die Jode ons Koning geword. 


