
Preek Jan Steyn 14 April 2017 (Goeie Vrydag) 

Teks: Psalm 22 (Markus 15:16-39) 

Tema: Van God verlate? 

Wanneer God stil raak: 

Daar is tye in ons elkeen se lewe of in die wêreld wanneer dit lyk of God stil raak. Wanneer ons bid, 

maar ons voel ons bid teen die plafon vas. Wanneer ons om uitkoms smeek, maar die uitkoms lyk nie 

of dit kom nie. Wanneer ek so geglo het my pad met kanker is vir altyd klaar, maar die toetse wys die 

kanker is met alle mag terug. Wanneer ek bid dat my verhouding met iemand by die werk of met ´n 

familielid beter mag raak, maar dit gaan net slegter en ons dryf net verder en verder uitmekaar. 

Wanneer hulle my inroep by die werk en my laat gaan, nie oor ek swak gewerk het of skelm is nie, 

maar omdat die ekonomie en die mark en die besigheidstrategie verander het. 

Gys van Schoor, een van die oud-leraars van hierdie gemeente vertel in sy boekie Ons het ons misgis 

met Jesus, van hierdie ´n krisistyd in hulle as gesin se lewe. Hulle bid tot God in die krisis, maar hulle 

verloor op die ou end al hulle finansiële sekuriteit en selfs hulle huis. Hulle het nie eers geld om 

brood mee te koop nie. Hy beskryf sy pynlike ervaring van hierdie oorweldigende krisistyd: "Ek het 

nog nooit so alleen en van God en mense verlate gevoel nie. Alles wat ek geglo ek van God weet, 

alles wat ek verstaan het van die Christelike geloof, alles wat ek verstaan het van die Christelike 

lewe, het in duie gestort. Dit was my ervaring: God het teen my gedraai. My drome is vernietig en 

daar was geen uitsig, geen hoop en geen God nie." 

Dawid het in Psalm 22 hierdie ervaring van absolute Godsverlatenheid gehad. "My God, my God, 

waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord 

nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie." Dis belangrik om te sien die eerste wat hierdie woorde van 

Godverlatenheid uitgeroep het nie Jesus aan die kruis was nie. Dit was ´n gelowige mens wat ervaar 

het dat God in moelike omstandighede stil geraak het en selfs Sy rug op hom gedraai het. Ons lees 

van sy krisis met vyande wat hom verdruk en agtervolg het en bespot omdat hy op God bly vertrou. 

Hy beskryf hierdie vyande met diereterme soos die leeu, agressiewe beeste en honger 

rondloperhonde. Hulle wil Dawid vernietig en selfs vermoor. Hy staan die werklike gevaar om sy 

lewe te verloor. Maar sy groot krisis hier is nie die vyande of sy omstandighede nie. Dis dat hy voel 

God hom nie hoor nie en dat dit lyk asof God hom nie wil help nie. Dis sy diepste lyding. As jy jou 

identiteit vind in God en in jou verhouding met God en dit lyk of God afwesig is en nie wil help nie, 

dan weet jy later nie meer wie jy is nie. Dan beskryf jy jouself in die negatiefste terme soos ´n wurm 

en ´n potskerf, in terme van iets-minders-as-´n mens. Daar is hierdie verskriklike afstand wat Dawid 



tussen homself en God ervaar: U is die Heilige en ek is ´n wurm. Niks kan verder van mekaar wees 

nie. 

Jy roep nie uit, my God, my God waarom het U my verlaat as dit relatief of taamlik sleg met jou gaan 

nie. Jy roep dit nie uit as dinge dalk nog kan verander of verbeter nie. Jy roep dit uit as dit lyk of dit 

met jou klaar is, as dit lyk of daar nie meer lig en uitkoms is nie. As jy by die donkerste en slegste en 

eensaamste plek van jou lewe gekom het. 

Psalm 22 en die Gekruisigde Christus Jesus: 

In die Nuwe Testament verbind die evangelies van Markus en Mattheus die woorde van Psalm 22 

My God, my God, waarom het U my verlaat aan Jesus se sterwensoomblikke aan die kruis.  Hierdie 

woorde is My God, my God, waarom het U my verlaat is die opskrif van Psalm 22. As jy die inleiding 

van ´n psalm sou aanhaal, dan het dit in daardie tyd beteken dat jy daarmee saam die hele Psalm 

oproep. Daar is selfs die opinie dat Jesus eintlik die hele Psalm 22 aan die kruis geprewel het terwyl 

hy sterwend was. Daar word selfs daarna verwys as die psalm van die sterwende Jesus.  

Ons kan ons goed indink hoe hierdie Psalm by Jesus se lyding aan die kruis aansluit. Die eerste 

raakpunt is sekerlik die bespotting wat Jesus net soos Dawid verduur het: "Laat dit aan die Here oor, 

Laat Hy Hom red, laat Hy Hom bevry as Hy so baie van ou hou (vers 9)" Vers 16 verbeeld dalk iets 

van Jesus se dors in Sy laaste  ure en minute: "My tong kleef aan my verhemelte, U laat my lê asof ek 

dood is." Iemand skryf die situasie hier in Psalm 22 skep die indruk dat Dawid op die punt is om deur 

sy vyande terggestel te word, waarskynlik in opdrag van koning Saul wat hom vervolg het. Kyk vers 

17: "Soos honde omsingel hulle my, hulle bind my hande en voete vas. Hulle verdeel my klere onder 

mekaar en trek lootjies oor my mantel." Jou klere is verdeel voor jy terggestel is en omdat jy gaan 

sterf. Wat staan in Markus 15: 24 oor Jesus? "Toe kruisig hulle Hom en verdeel sy klere onder 

mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry." Ons sien ook iets van die gesindheid wat ons later by 

Jesus soveel meer nog sal sien by Dawid: Hy bid nie om wraak op sy vyande nie. Eenvoudig dat 

mense voor die Here sal kniel en hulle tot Hom bekeer. Die laaste vers van die Psalm, vertaal as "die 

Here het dit gedoen" kan ook vertaal word met: Die Here het dit volbring. Ons sien hierdie woorde in 

Johannes se vertelling van Jesus se sterwe aan die kruis. Johannes 19:30: "Nadat Jesus die suur wyn 

gekry het, het Hy gesê: Dit is volbring."  

As Markus en Mattheus praat oor die misterie van wat aan die kruis gebeur het, kan slegs psalm 22 

hulle help om woorde en beskrywing daaraan te gee. 

Daar is natuurlik een sentrale verskil tussen Dawid in Psalm 22 en Christus aan die kruis. Dawid se 

teregstelling vind nooit plaas nie. Hy word gered op die rand van die dood. Hy sing later daaroor in 



vers 22: "U het my gebed verhoor. Die nood van die hulpelose het Hy nie verontagsaam en gering 

geskat nie, Hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na Hom het Hy gehoor." Dawid se 

noodlied het wel ´n uitkoms en ´n loflied aan die einde. Christus aan die kruis, vir Hom is daar geen 

redding nie. Hy drink die volle beker van lyding, tot Hy Sy laaste asem uitblaas.   

Hoekom die kruis? 

Ek moet hiermee afsluit omdat ek al hoe meer kritiese stemme hoor oor die kruisdood van Jesus. 

Vrae soos: Hoekom moes Jesus sterf? Kon God ons nie maar net vergewe het nie? Dit klink soos 

hierdie primitiewe God van die antieke tyd wat net tevrede gestel kan word deur menslike offers. 

Ons moet onthou dat Christus Jesus ook aan die kruis nie net mens is nie, maar God. Ons het dus nie 

die primitiewe God wat een of ander menslike offer nodig het om Homself of Sy woede oor ons 

sonde tevrede te stel nie. God het nie die pyn van die kruis aan iemand anders aangedoen nie. Hy 

het dit aan homself gedoen. Hy het aan die kruis die woede, die sonde en die boosheid van die 

wêreld op homself geneem en die prys daarvoor betaal.  

Dis soos iemand wat in jou tuinmuur vasry. Iemand moet vir die skade betaal. Of jy gaan betaal of 

die ander persoon gaan betaal. Maar iemand moet betaal. Die mens se sondegeskiedenis was die 

skade. Ons sou self vir die skade kon betaal, wat beteken God sou ons moes vernietig. Die skade was 

te groot. Of God sou vir die skade betaal. Dis wat Hy gekies het. Aan die kruis het Hy vir al die skade 

in die wêreld betaal. Ek onthou die boek van Jurgen Moltmann wat ek op universiteit gelees het: Die 

boek se naam was nie Die Gekruisigde Jesus nie. Dit was die gekruisigde God. Daarom moet ons die 

uitroep My God, My God verstaan as een wat uitgeroep word as God wat van Homself wegstaan as 

Vader en Seun sodat vir ons sonde en verlorenheid betaal kan word. Die kruis is die enigste plek wat 

die Vader doof is. Dis die een plek waar die Vader SY teenwoordigheid onttrek. Sodat ek en jy 

vergewe kan wees en nooit tevergeefs na God in die nag en woestyn van ons lewens sal roep nie. 

Deur die kruis van Christus Jesus het God se teenwoordigheid nou vir ons hierdie belofte geword, al 

beleef en ervaar ons dit nie altyd nie. 

Mense wat krities oor die kruis is, vra: Hoekom kan ons nie net vir mekaar herinner dat God ´n God 

van liefde is nie? Sonder die kruis sal jy nooit die diepte van God se liefde verstaan nie. Sonder die 

kruis sal God se liefde altyd net hierdie mooi stuk teorie wees.  Aan die kruis is voldoen aan die 

skade, die uitstaande skuld van ons sonde teenoor die Heilige God. Aan die kruis het God gewys hoe 

lief Hy ons regtig het. Justice and mercy. Geregtigheid en genade. Albei kom aan die kruis by mekaar 

uit. Hy betaal in ons plek en ons kry die kwitansie dat ons skuld skoon is. 

 



Wat verander die kruis is ons? 

Ons kan die kruisiging van ons Here maklik het sien as hierdie historiese gebeure wat 2000 jaar 

gelede gebeur het. Ons kan die kruis en wat dit beteken net veilig in ons koppe hou: dan vra jy 

eenvoudig wat beteken die kruis vir my intellektueel? Of net in jou gevoelens: Hoe voel ek oor wat 

aan die kruis vir my gedoen is? Die groter vraag is: Wat verander die kruis in my? Hoe laat dit my na 

ander mense kyk en teenoor hulle optree? Hoe laat dit my ander vergewe? Hoe laat dit my ander 

mense liefhê? En hulle aanvaar? Dis waar wat iemand geskryf het: Dis eers as die kruis in jou hart en 

jou eie lewe kom staan dat jy die kruis en die Gekruisigde werklik ontmoet het. Dis mos wat God se 

Gees kom doen het: Hy bring die kruis prakties tot in my lewe en hy plant die kruis- gesindheid 

tussen ons in ons verhoudings. 

Amen 


