
As jy ‘n advertensie vir die kerk buite die kerkgebou kon opsit, wat sal daarop staan? Hoe sal 
dit lyk? Ons eerste reaksie sou waarskynlik wees om mooi prente of woorde van Jesus op te 
sit. Woorde soos: 
Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. (Matt 11:28) 
Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook. (Joh 11:25) 
Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. (Heb 13:5b) 
Kyk maar hoe word geleenthede by kerke geadverteer, dit gaan oor wonderwerke en 
genesings. Jesus is ‘n soort versekeringspolis teen swaarkry.Volg Hom vir ‘n makliker en 
gesonder lewe. 
En in dié proses maak ons Jesus en die volg van Jesus goedkoop. Dit is net voordelig. Ons                                        
kweek bewonderaars en nie volgelinge, nie dissipels nie.  
Die wêreld sê: Jy is nommer een. Leef net vir jouself en jou eie belange. Selfs ons as kerk sê: 
Dien die Here vir jouself en jou eie belange.  
Jesus sê: Kruisig jouself. Kom volg My. 
 
Skriflesing: Matteus 16:13-28.   
 
Tema: Jesus vra alles. Kruisig jouself. 
 
Toe Jesus vir sy dissipels sê dat Hy van elke volgeling verwag om homself te verloën, sy 
kruis op te neem en Hom te volg, was daar seker so ‘n bietjie van ‘n verslae stilte.“Here, is U 
ernstig? Soveel opoffering..?” 
Des te meer klink dié woorde van Jesus in ons tydsgees amper belaglik: Ons is juis ingestel 
op gemak, plesier, maksimum genot vir die minste moeite. Ons het ‘n verbruikersmentaliteit. 
Ek soek mý eer en mý voordeel teen die laagste prys wat ek daarvoor hoef te betaal. Van 
nature is ons selfsugtige wesens. In die lewe gaan dit oor “MY”.  
 “Opoffer? Selfverloën? Eiebelang prysgee? Kom weer...?” 
 
En tog... diep hier binne ons weet ons dat enigiets wat regtig die moeite werd is sy prys het. 
Die prys wat die Here van ons vra is: Is jy bereid om die gemak van middelmatige 
Christenskap te laat vaar en ten volle, met jou hele lewe op die altaar, vir Jesus te volg? 
 
Kom ons gaan kyk na die Skrifgedeelte 
Aanvanklik moes Petrus gegloei  het van trots. Ons lees in Matt 16:14-18: 
Jesus vra: “Wie sê die mense, is die Seun van die mens?” Hulle antwoord: “Party sê Johannes 
die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete.” 
Dan vra Jesus weer: “Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” 
Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” 
“Gelukkig is jy, Simon Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is nie 'n mens wat dit aan 
jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en 
op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 
Lekker om dit te hoor! 



Nou het Petrus genoeg selfvertroue om Jesus aan te vat toe dié vertel dat Hy wel die Messias 
is – maar die lydende Messias: Hy gaan doodgemartel word. Petrus berispe Jesus: “Mag God 
dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie” 
Skielik verander die toon. Vir dieselfde Petrus vir wie Hy so pas geprys het oor sy 
wonderlike belydenis sê Jesus: “Moenie in my pad staan nie, Satan!”  
Satan..! Petrus was waarskynlik verstom, verbaas... seer. 
Waarom skielik Satan? 
Waarskynlik is Petrus se motiewe nie duister nie. Hy is lief vir Jesus. Hy wil nie sien Hy ly 
en sterf nie. Hy wil Hom beskerm. Hy soek vir Hom oorwinning en heerskappy. Die fout wat 
Petrus maak is dat hy dink aan wat hy wil hê en nie aan God se plan nie. Hulle motiewe 
verskil hemelsbreed, maar dit wat Petrus hier wil, is in lyn met wat die Satan wil hê.   
 
Een van die grootste gevare in kerk vandag steeds is dat ek nie vra wat God wil hê nie, maar 
wat ek wil hê. Dit gaan oor mý belange en behoeftes.  
In ‘n ondersoek onder lidmate van bykans 1000 kerke in Amerika is gevra: Waarom bestaan 
jou kerk? 89% lidmate het geantwoord dat die doel van die kerk is om na my en my gesin se 
behoeftes om te sien. Ek is hier vir my eie voordeel. En dit is nie God se plan nie. 
Soos ek reeds gesê het, verkondig mense vandag steeds ‘n Jesus wat verhinder dat jy iets 
oorkom. ‘n Christus wat moet sorg dat dit altyd met jou moet goedgaan, en dit is nie die Here 
van die Bybel nie.  
Hoor as Hy sê: “Soos Ek my eie wil, gemak, voordeel en lewe moes prysgee om die wil van 
die Vader uit te voer, sal elkeen wat my volg dit ook moet doen.  
Soos Here se pad na oorwinning vir Hom ‘n lydenspad was , so is dit ook vir jou en my.     
Hy vra selfverloëning, kruisiging, navolging...dit is die sleutel tot lewe.  

• Jy moet jouself verloën:  
Dit is om jouself en jou eie EK te verloor. Dit is die aflê van my eie belang. Ek kom by die 
punt waar Jesus, sy Naam en sy koninkryk vir my belangriker word as die wonderlike ideale 
wat ek vir myself en my lewe koester. Ek stel Hom in elke situasie eerste. Hy bepaal my lewe 
want Hy is in beheer van my lewe. 

• Jy moet jou kruis dra:  
Ons praat maklik van: “Elke huis het sy kruis”. Dan dink ons aan die ongerief en krisisse van 
elke dag. Dit is nie wat hier bedoel word nie.  
As jy in Jesus se tyd iemand met ‘n kruis in die straat sien loop het, het jy geweet: “Oor ‘n 
paar uur is hierdie man dood.” Dit is wat Here bedoel met jou kruis dra. Kruis dra is volkome 
oorgawe en toewyding. Dit is die prysgawe van alles, die losmaak van die sekerhede wat die 
wêreld jou bied en die afsien van jou eie selfsugtige manier van dinge doen. Iemand het gesê: 
“If you want to follow Jesus, you better look good on wood.” Jy moet bereid wees om vir 
Hom te sterf.  

• Jy moet Jesus volg:  
Ek moet ‘n lewe leef waarin ek in Jesus se voetspore volg. Ek het ‘n Jesusgesindheid, praat 
Jesuswoorde en leef Jesusdade. Ek word al meer soos Hy, ek dink al meer soos Hy, ek kyk na 
ander mense deur sý oë, ek het lief met sy hart en help met sy hande. En as ek Hom moet 



volg deur ook vir Hom swaar te kry is dit reg so want ek het geen behoefte aan mag, populêr 
wees of selfgelding nie, dit gaan oor Hom. 
 
Watter ongelooflike hoë eise!  
 
‘n Mens kan tereg vra: “Waarom moet ek aan al hierdie eise voldoen?” Is dit nie dom nie? 
Dit is so anders as wat die wêreld sê, gaan ek nie in die proses ondergaan nie? 
 
Hierdie vraag beantwoord Jesus helder en eenvoudig in V25 en 26:  
Hy sê: “Wie sy lewe wil behou sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal 
dit terugkry.” “Wat sal dit ‘n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe 
verloor, of wat sal ‘n mens gee in ruil vir sy lewe?” 
Gee jou lewe aan Hom oor en jy kry sy lewe in oorvloed en die ewige lewe terug.  
 
Sluit af 
Die Here soek nie bewonderaars nie. Hy soek volgelinge of dissipels. Manne en vroue wat 
bereid is om hulself te verloën, hul kruis op te neem en Hom te volg. Dit is die woorde of 
prent wat ons buite die kerkgebou moet gaan opsit.  
Die wêreld en soms selfs die kerk sê: Jy is nommer een. Leef net vir jouself en jou eie 
belange.  
Jesus sê: Kruisig jouself. Kom volg My. 
Sien jý hiervoor kans? 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


