
Preek 21 April 2013. Jan Steyn 

Teks: Mattheus 16:13-28 

Tema: Die koste van dissipelskap. 

 

Inleiding: Christene en dissipels. 

Jesus se eerste volgelinge het nie na hulself as Christene verwys nie. Om die waarheid te sê, die term Christen 

kom net drie keer in die hele Bybel voor. En die term Christen was die term wat buitestaanders tot die geloof 

Jesus se eerste volgelinge genoem het. So vertel  Handelinge 11:26 dat in Antiogië Jesus se volgelinge die 

eerste keer Christene genoem is. Deur buitestaanders tot die geloof. Eintlik het die Grieke en Romeine die naam 

Christus verkeerd verstaan. Hulle het nie besef Christus is hierdie titel wat eintlik gesalfde of spesiaal gestuurde 

van God beteken nie. Hulle het gedink dit was Jesus se van. As jy die Romeine gevra het wie Jesus se ouers 

was, sou hulle met respek waarskynlik geantwoord het Josef Christus en Maria Christus. Vir hulle was 

Christene dus volgelinge van hierdie man met die van van Christus.  

 

Die term waarmee Jesus se volgelinge hulself beskryf het was met iets veel meer uitdagend as die term 

Christen. Mens moet eintlik die Ou Vertaling lees om dit raak te sien. Daar staan in Handelinge 9:26 "En toe 

Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die dissipels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, 

omdat hulle nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie." En hierdie term dissipel was vir enige volgeling van Jesus, 

nie net vir die twaalf nie. So praat die Ou Vertaling in Handelinge 9:36 van die sekere dissipel met die naam 

van Tabita wat in Joppe gebly het. Dissipels was die term vir enige navolger of volgeling van Jesus. Daarom 

praat Mattheus 16:24 van as iemand, dit beteken enige iemand agter My aan wil kom, moet hy of sy hulself 

verloën en hulle kruis opneem. 

 

Een van die groot probleme in die geskiedenis van die kerk is juis die onderskeid wat mettertyd gekom 

het tussen sommige mense in die kerk wat hulself as Christene beskou het en ander wat hulself as 

dissipels van Jesus gesien het. Volgens hierdie gedagte is 'n Christen iemand wat Jesus as Verlosser aanvaar 

en nou weet jy sal die ewige lewe ontvang en jy is lidmaat van die kerk van die Here. Dissipels is dan ernstiger 

Christene wat aktief is in die uitoefening van geestelike dissiplines soos vas en gebed en ander mense 

evangeliseer en oplei. Die Bybel maak nooit hierdie onderskeid nie. Elke Christen is veronderstel om 'n 

dissipel van Jesus te wees. Christenskap werk nie soos Coke nie- daar is nie die standaard opsie en die 

light opsie en die zero opsie nie. 

 

Maar wat het die term dissipel beteken vir die eerste volgelinge van Jesus? Dissipelskap was nie iets vreemds 

aan die wêreld van hulle tyd nie. Selfs Ou Testamentiese profete soos Jesaja en Elisa het kringe dissipels gehad 

wat hulle as leermeesters gesien het en gevolg het. Ook in die Grieks-Romeinse wêreld wat nader aan die Nuwe 

Testament was, was die gedagte van leermeesters en dissipels nie onbekend nie. 'n Dissipel was letterlik 

iemand wat 'n leerling of volgeling van een of ander leermeester was.  

 



Kom ons kom bietjie uit by ons teks van vandag om bietjie te kyk na wat dissipelskap van Jesus presies volgens 

Mattheus 16 beteken het. Jesus moet juis hierdie saak van dissipelskap omskryf vir Sy dissipels, want dit is 

duidelik dat Sy siening van Hom wat gevolg moes word as Rabbi en Leermeester en die dissipels se 

siening van Hom en wat Hy moes kom doen het, radikaal verskil het. Sy dissipels het gemeen Hy sal 

hierdie militêre leier word wat hulle sal lei in die stryd om hulle van Romeinse oorheersing te bevry. Dit is vir 

hulle hierdie geweldige aanstoot en skok dat Jesus teen hulle verwagting in kom sê dat Hy nie die oorwinnende 

Messias sal wees nie, maar die Een wat moet ly en sterf. Dis een van die redes hoekom Petrus Jesus wil keer 

om op hierdie pad te gaan. Hy sit as't ware hierdie beskermende arm om Jesus om Hom te keer om op hierdie 

pad van lyding en amper selfmoord voort te gaan. Daarom moet Jesus met Sy volgelinge oor dissipelskap praat 

en die gevolge van of die koste van dissipel van Hom wees, duidelik vir hulle uitspel. Jesus self beskryf 

dissipelskap in Mattheus 16 met twee terme: 

 

Die eerste term is kruisdra: as jy My wil volg moet jy jou kruis opneem en agter My aan kom: 

Wat is agter hierdie simbool van die kruis? Die kruis was simbool van die dood en lyding. Dit was die 

Romeine se manier om mense wat misdaad gepleeg het of teen die Romeinse bewind in opstand gekom het, 

tereg te stel. Dit was honderd persent doeltreffend. Wanneer jy 2000 jaar gelede in die Romeinse tyd iemand 

met 'n kruis sien stap het, het jy geweet hierdie persoon gaan nooit weer terugkom nie. Dit was die einde van 

daardie mens. 

 

Hoor mooi- jy moet joú kruis opneem- nie die van ander mense nie. Ons elkeen het ons unieke bydrae- party 

van ons se dissipelskap van Jesus gaan vra om hierdie vrywilligerorganisasie te gaan help om 'n besigheidsplan 

op te trek of finansiële verslag saam te stel. Sommige van ons gaan betrokke raak by bediening aan ouers, of 

kinders of tieners. Dit wat die Here op my hart gelê het is om by ander mense in die bediening betrokke te raak 

wat in krisis is of battle met dinge soos depressie of uitbranding of wat eenvoudig alleen in 'n gemeente moet 

operate en nie soos ek die voorreg van kollegaskap het nie. 

 

Hierdie kruis dra of kruis opneem gaan nie om dit wat ons soms as ons eie kruis beskryf soos siekte of 

finansiële moeilikhede of om die gewone terugslae van die lewe te verduur nie. Dan sou die kruis maar weer 

om my en my alleen kan gaan. Om jou kruis op te neem, beteken dat die woord offer (sacrifice) deel word van 

jou woordeskat en lewe. Vir die eerste dissipels wat met die gedagte groot geword het dat dissipels alles doen 

wat die Meester doen, het die feit dat hulle Meester aan die kruis sou sterf groot angs gebring. Want hulle het 

geweet dat die offer van 'n fisiese kruis daarom ook hulle lot kon wees. Hierdie offer of sacrifice in ons tyd is 

meestal nie meer die letterlike, fisiese kruis of dood nie, maar dis dan veral in terme van diens aan ons 

medemens. Ek word as dissipel van Jesus verander van iemand wat net in belang van myself en my eie belange 

dink en optree, na iemand wat dink en optree in die belang van my medemens. Jesus het die Golgotha kruis 

gedra nie ter wille van Homself nie, maar ter wille van mense, ander mense. Hy het gesterf om die las van ons 

sonde en verlorenheid en ons gebreekte verhouding met God op Hom te neem. Daarom beteken kruisdra as 



dissipels altyd dat ons in navolging van Jesus mekaar en ander mense se laste sal dra. Dit is tog waaraan 

Galasiërs 6:2 ons herinner: Dra mekaar se laste en vervul so die liefdeswet van Christus. 

 

Jesus het ook Sy kruis gedra sodat mense se sonde vergewe kan word. Om jou kruis op te neem en Jesus te 

volg, beteken dat ek my ook commit om soos Hy mense hulle sonde te vergewe. Dit sien ons so duidelik in 

Efesiërs 4:31: Vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. 

 

Wie die kruis opneem, moet Jesus daarmee volg. Dis soos hierdie kinderspeletjie wat ons almal gespeel het van 

volg die leier. Een van die kinders het voor geloop en die snaaksste en simpelste en ingewikkeldste goed 

gedoen en ons wat die leier gevolg het, moes alles net so presies probeer nadoen. Dis ook waar van ons as 

dissipels se verhouding met Jesus. Dis presies wat 1 Petrus 2:21 ons ook leer: "Juis hiervoor is julle ook 

geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in Sy voetspore kan 

volg." 

 

Kruis opneem gaan op die ou end oor die grootste lewenskeuse van almal: Ek kies vir Jesus en dra my 

kruis agter Hom aan, d.w.s. stel Hom in volle beheer van my lewe, of ek leef soos ek wil met myself in 

beheer van my lewe. Ek is dissipel van Jesus of ek is hoogstens hierdie bewonderaar of fan van Jesus. Kyle 

Idleman skryf baie raak oor wat hierdie bewonderaar of fans van Jesus beteken: "It is not that fans don't want a 

relationship with Jesus, it is that they want that relationship with Him on their terms". Weet jy wat is die kern 

van Mattheus 16 se kruisdra agter Jesus aan? Jesus, ek is bereid om in hierdie verhouding van U lei en 

ek volg met U te hê nie op my terme nie, maar op U terme! 

 

Die tweede term is jouself verloën: 

Selfverloëning word baie maklik beskou as hierdie ontrekking van die wêreld en mense om my sodat ek meer 

heilig kan wees. Of dit is die opgee van alles wat vir my lekker of goed of mooi is sodat ek meer heilig of nader 

aan God kan voel. Dit is nie wat Mattheus 16 daarmee bedoel nie. Dit is die afgee of opoffer van sekere dinge 

soos my eie wil en beheer en agenda vir my lewe, maar dis ook die opneem van ander dinge. Dit is die afgee 

van my tyd en gemak en gawes en talente en middele om ander mense te dien. Maar dis die opneem van Jesus 

se waardes vir my lewe- die vrug van die Gees soos liefde en vrede en geduld beskryf Jesus se waardes baie 

goed. Jouself verloën is om hierdie gesindheid van in alles vra wat ek hieruit kry, deur die krag van God se 

Gees te laat verander na hoe kan ek iemand hier dien of seën. Die Gees wil dieselfde gesindheid wat ook in 

Jesus Christus was, in elke dissipel van Hom na vore laat kom. Jouself verloën gaan oor die verskuiwing van 

'n selfgerigte lewe na 'n Christusgerigte lewe. Dit beteken om al hoe meer van Jesus bewus te wees en al hoe 

minder van jouself. Hierdie aspek van dissipelskap kom so mooi na vore in Johannes 3:30: "Hy moet meer 

word en ek minder." Die Fariseërs in Jesus se tyd het ook hulself verloën en vreeslik toegewyd en godsdienstig 

gelewe, maar hul doel was om vir mense te wys hoe godsdienstig hulle kan wees en daardie godsdienstigheid 

het hulle op ander laat neersien. Hulle selfverloëning was ter wille van hulself en hul eie image. Daarom het 

Jesus self dit veroordeel.  



 

Die jouself verloën waarvan die Mattheus 16 praat is altyd ter wille van mense en die wêreld om ons se 

nood. Iemand skryf die Jesus wat ons volg as dissipels is die Barmhartige wat ons lei na die wêreld en mense 

met hul nood en stukkendheid. Die eenvoudige Bybelse waarheid agter tekste soos Johannes 3:16 is dat ons 

God 'n God is wat nie kan verbystap by nood, seerkry, ellende en wanhoop nie. Hy kan nie Sy oë daarvoor sluit 

nie- Hy moet gaan help- al kos dit Hom ook pyn en lyding en die dood. In Jesus het Hy dit so duidelik vir ons 

kom wys. Wie Jesus se dissipel is, weet dat die lewe maar daarom nie net kan gaan oor plesier of prestasies of 

geld nie. Die groot vraag is of ons bereid is om om te gee vir mense in nood soos Jesus dit gedoen het. As ons 

dit nie wil doen nie, moet ek en jy vra of ons werklik dissipels van Jesus is. 

 

Goedkoop genade en duur genade: 

Dietrich Bonhoeffer het as martelaar gesterf onder Hitler se Nazi bewind in Duitsland. Hy het 'n boek geskryf 

wat in Afrikaans vertaal is met Wat dissipelskap kos. Hy maak die onderskeid tussen goedkoop en duur genade. 

So skryf hy daaroor: 

"Goedkoop genade is genade sonder dissipelskap, genade sonder die kruis. God se genade is egter duur. 

Hierdie genade is duur, want dit roep ons om Hom te volg. Dit is genade, want dit roep ons om Jesus 

Christus te volg. Dit is duur, want dit kos ons ons lewe. Dit is genade, want dit gee ons eers die lewe. Dit is 

duur, want dit veroordeel sonde. Dit is genade, want dit spreek die sondaar vry. Bo alles is dit duur, want 

dit het God die lewe van Sy Seun gekos. Ons is inderdaad duur gekoop. Wat vir God duur gekos het, kan 

nie vir ons goedkoop wees nie. Genade is duur, want dit verplig ons om ons aan die juk van Christus te 

onderwerp en Hom te volg. Dit is genade, want Jesus sê: "My juk is sag en my las is lig." 

 

Daarom is gaan dissipelskap van Jesus nie net oor offer of sacrifice nie. Ons neem ons kruis nie in ons eie krag 

op nie en loop die dissipelskap-pad nie alleen nie. Dit is hierdie pad wat vol genade is, want die lewende Here 

beloof in Mattheus 28:20 dat Hy self by ons is en sal wees elke tree van hierdie dissipelskap-pad tot die 

voleinding van die wêreld. Hierdie Here wat ons roep om ons kruis op te neem en Hom te volg, is die Een wat 

ons ook die Goddelike krag gee om Hom te volg. Nie net vir Sy eerste dissipels nie, maar ook vir jou en my 

geld die belofte van Handelinge 1:8: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle 

sal My getuies wees." Ons word toegerus vir die pad van dissipelskap met krag van Bo, nie maar met krag van 

binne onsself nie.  

 

Ons moet altyd onthou Wie ons roep om Hom te volg- dis die Een wat Sy lewe vir ons afgelê het. Hy roep, ons 

volg. Dis die genade en die opdrag in een. Dissipelskap in nie hierdie aanbod wat ons aan Jesus kan maak nie. 

Slegs omdat Hy ons roep en by ons is en bly en ons toerus met die krag van Sy Gees kan ons Sy dissipels wees. 

Dis soos Bonhoeffer tereg geskryf het: Dissipelskap is doodeenvoudig om aan Christus verbind te leef. Dis die 

geheim van dissipelskap. En dit is die krag en die genade daaragter. 

Amen. 


