
 

Preekvoorligting Sondag 9 Junie 2019 

Skriflesing: Johannes 18: 1 – 11      Teksverse: Johannes 18: 11        

Tema: Nie die swaard nie, maar die beker. 

Die gevangeneming van Christus word op ‘n manier deur die apostel Johannes weergegee wat 

besonderse openbaringsmomente bymekaar bring. Christus gaan die soldate wat Hom wou vang 

tegemoet, gevolglik word die soldate hierdeur onkant gevang (hulle reaksie openbaar dit). Hulle 

kom met fakkels en lampe vir ŉ soektog, hulle kom met wapens – geheel en al onnodig of was dit 

nie? Hier word wel genoem van ŉ wapen (swaard) wat in die tuin gebruik is, daarom seker die 

wapens nie onnodig nie. 

1.  Die swaard 

Christus se dissipels was saam met Hom in die tuin en het hulle die dreigende gevaar saam met 

Hom beleef, maar dan op ŉ ander manier as Hy. Vir hulle was die gevangeneming iets wat 

voorkom moes word, want dit sou die einde vir hulle maar ook vir Christus kon beteken. Dit is 

hier waar Petrus na vore tree en sy swaard trek en die oor van ŉ man met die naam Malchus afkap. 

Duidelik deur sy optrede as dissipel – hierdie soldate sal nie sonder ŉ geveg hulle hande aan sy 

leier, in hierdie geval Jesus, slaan nie. Hy besluit dat die eer van God met die swaard verdedig 

moet word. Vuur moet met vuur beveg word, die swaard moet deur die swaard beantwoord word, 

sou Christus, of die boodskap van Christus, enigsins plek in hierdie wêreld wou hê. 

2. Die beker  

Christus reageer op die handeling van Petrus met die volgende woorde: “Steek jou swaard in sy 

skede.” Hieruit duidelik dat waar dit oor Christus gaan, dit nie die pad is wat gevolg moet word 

nie – die pad van ŉ bloedige stryd. Dit is nie hier vanpas om wapens te wil gebruik en te dink om 

daarmee ŉ doel tot eer van Hom te bereik nie. Die manier waarlangs die doel tot eer van Christus 

wel bereik word, is heel anders. Sy woorde: “Die beker wat die Vader my gegee het, sal Ek dit dan 

nie drink nie?” ŉ Besondere openbaringsmoment: Die pad van Christus is nie die swaard nie, maar 

die beker, en dan die beker in die sin van die lydingsbeker. Hy sou Hom nie as koning vestig om 

deur die swaard in opstand te kom teen die regering van die dag nie. As Verlosser, as Koning sou 

Hy na vore tree deur die beker van lyding tot die droesem toe te ledig. 

3. Nie die swaard nie, maar die beker – toepassing 

Nie die swaard nie, maar die beker is tot vandag toe die pad van Christus, maar so ook die kerk 

van Christus. Die kerk van Christus staan nie met die swaard in hierdie wêreld terwyl daar van ŉ 

“heilige oorlog” soos by die Islam gepraat word nie. Die kerk het geen ontblote swaard teenoor 

hierdie wêreld nie, maar die beker van Christus se lyde, sterwe en opstanding. Hierdie is die 

magtigste wapen in en teen hierdie wêreld en hierteen het die wêreld geen verweer nie. Die rede: 

Die beker bring verandering van lewe. Dit maak deur die kragtige werking van die HG 

spreekwoordelik van ŉ “hart van klip” ŉ “hart van sagte weefsel”. God en Sy wil word dan nie 

meer weerstaan nie (hart van klip), maar word met oorgawe gehoorsaam (hart van sagte weefsel). 

Slot 

Ons moet besef ons moet met die beker ons lewe, ook die lewe van ander gelowiges en die wêreld 

ingaan. Met die lyding van Christus, sy offer aan die kruis tot redding van baie, moet ons die 

“klippe van hierdie wêreld” pak, hetsy dit ekself  of iemand anders is – hierteen het niemand 

verweer nie. 

Nie die swaard nie, maar die beker! 


