
Preek Jan Steyn 16 Desember 2013: Versoeningsdag 

Teks: Lukas 19:28-48 (Sagaria 9:9-10) 

Tema: Die prys van vrede 

 Inleiding: Die goue lyn van Jerusalem: 

Jesus moet by Jerusalem uitkom. Hierdie dringende reis na Jerusalem loop soos ‘n goue draad deur die 

Lukasevangelie. Jesus moet in Jerusalem kom om die roeping uit te leef waarvoor die Vader Hom gestuur het 

en die Heilige Gees Hom bekragtig het. Reeds in Lukas 9:21 kondig Hy aan wat die einddoel van hierdie reis na 

Jerusalem sou wees: Die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde,  priesterhoofde en 

skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. Lukas 

beskryf Jesus se reis na Jerusalem as hierdie Goddellike noodwendigheid. Daarom kan Hy sy juigende dissipels 

nie stilmaak nie- as hulle sou stilbly, sou die klippe uitroep. 

Die wyse van Sy intog in Jerusalem bevestig: Ek is die Messias! 

Jesus beplan tot in die fynste besonderhede die wyse van Sy intog in Jerusalem. Selfs waar die twee dissipels 

wat gestuur word Sy rydier sal kry. In ons tyd word die donkie gesien as hierdie minderwaardige dier- in die 

tyd van die Nuwe Testament is dit gesien as koninklike rydier. Die feit dat dissipels hulle klere as saal op die 

donkie sit bewys reeds iets van SY koninklikheid, ook die palmtakke en mense se klere wat voor Hom in die 

pad gegooi word. Deurdat hulle God se lof besing terwyl hulle Jesus op die donkie vergesel, lê hulle bewustelik 

of onbewustelik ‘n verband tussen God en Jesus. Jesus se intog sou die skare dadelik laat dink het aan die 

Messias profesie in Sagaria 9 vers 9 wat aan die mense baie goed bekend was: Jubel Sion! Juig Jerusalem! Jou 

koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en Hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die 

hingsvul van ‘n donkie. Jesus beplan SY intog in Jerusalem in op so ‘n wyse dat mense outomaties sou vra: IS 

dit Israel se Messias? Ons sien dat die oomblik van beslissing vir die Joodse volk gekom het met Jesus se intog 

in Jerusalem. Jy dien en vereer Hom as dissipel of jy gaan soos die Fariseërs aan hom aanstoot neem en Hom 

bevel om die Messias liedere stil te maak.  

Palestina was in hierdie stadium onder Romeinse bewind en julle het geglo daar is net een Here en Koning en 

dit is hulle keiser of ceasar. As mense Jesus nou as Here en Koning uitroep, sou die Romeine dit as opstand 

kon sien teen hulle ryk en die ceasar wat hulle as god vereer het en aanbid het. En as die Romeine hierdie 

uitroep van Jesus as Here en Koning met militêre geweld sou onderdruk, kon die Fariseërs se magsposisie by 

die volk en hulle goeie verhoudings met die Romeinse owerhede in die gedrang bring. Jesus was dus hierdie 

bedreiging vir hulle posisie by die volk en vir hul aansien by die Romeinse owerhede.  

Die skare verstaan nie wat die wyse van Sy intog beteken nie: 



Jesus se dissipels en die mense van Jerusalem verstaan nie die wyse van Jesus se intog in Jerusalem nie. Dis 

ook een van die vernaamste redes waarom Jesus so oor Jerusalem gehuil het. Murray Janson skryf dat Jesus 

huil terwyl die skare juig en feesvier, want hulle Koningsoptog was alleen maar net politieke kruit met 

nasionalistiese plofstof gelaai. By hulle het dit nie gegaan om die koninkryk van God nie- al is die Naam van 

God ook vroom bygehaal- dit het vir hulle alleen maar oor die koninkryk van die volk Israel gegaan. Hulle 

droom was die verdrywing van die gehate Romeinse oorheersers en in Jesus se optog het hulle gelees die 

generaal het gekom! Laat die oorlog begin. In die stad van ons groot koning Dawid het die Koning met 

Hemelse Krag opgedaag. Want kyk al die wonderwerke en magtige dade wat Hy gedoen het- met Hom aan die 

voorpunt van die oorlog kan ons nie verloor nie! Hulle vergeet in hulle nasionalistiese ywer vir hul eie volk se 

saak dat hulle net Sagaria 9:9 onthou het wat vertel dat die Messias hierdie oorwinnaar is wat nederig is en op 

‘n donkie ry. Blykbaar het die koning wat oorlog toe gegaan het op ‘n perd gery en die een wat in vrede gekom 

het of om vrede te maak het met ‘n donkie gekom. Hulle vergeet ook van Sagaria 9:10: Ek sal die strydwaens 

in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek 

word . Die koning sal vrede vir die nasies afkondig…. 

Jesus huil omdat Jerusalem nie insien wat vir sy vrede nodig is nie: 

Die mense van Jerusalem lees ons in Lukas 19:42 het nie gesien wat vir hulle vrede nodig was nie. Hulle het 

gedink hulle grootste nood is dat hulle onderdane van die Romeine geword het en nie oor hulself kon regeer 

en oor hul eie toekoms kon besluit nie. Hulle grootse nood was egter een wat nie gesien het nie- dat hulle 

eintlik in onvrede met God geleef het. En hoe hulle eintlik in bitter onvrede met mekaar geleef het- daar was 

hierdie dodelike haat veral tussen die Joodse godsdienstige faksies wat ook in die skare was waar Jesus 

verbygegaan het. 

Jesus huil oor Jerusalem want Hy ken die toekoms van die stad. As Messias en Seun van God kan Hy ook die 

toekoms sien. En Hy weet baie van dieselfde mense wat Hosanna skree, binnekort daardie uitroep sal omdraai 

tot Kruisig Hom, kruisig Hom! Juis omdat Sy doel anders as wat hulle gehoop het nie maar was om die 

koninkryk van Israel weer op te bou nie. Toe die skare in Jerusalem die takke van die bome afgebreek het 

sodat hulle die palmtakke voor hom kon werp, het Hy alreeds gesien hoe hulle die boom aftak waaraan hulle 

Hom sou kruisig. Hulle klere op die grond voor Hom was vir Hom reeds die beeld van Sy verdeelde klere op ‘n 

bondel voor die kruis. Lukas wil beklemtoon dat Jesus op die ou end nie net in Jerusalem nie, maar deur 

Jerusalem doodgemaak sal word. 

In die toekoms het Jesus reeds die oordeel gesien wat op Jerusalem sou neerdaal. Hy het al vooruit gesien hoe 

hierdie stad onder die magtige treinspore van die geskiedenis sou beland. In 70 n. C. so 40 jaar na Jesus se 

intog in Jerusalem het die Romeine Jerusalem ingeval en met die grond gelyk gemaak. Jesus huil oor 

Jerusalem want Hy sien dat die rokende puin van Jerusalem eendag sal verkondig dat ‘n koning hier sy intog 

gehou het, maar deur SY stad en mense verwerp is.  



Hierdie mense van Jerusalem het geen verskoning gehad om nie die redding te sien wat God vir hulle bewerk 

het nie. Hulle het tog al die profesieë in die Ou Testament oor die Messias gehad. Hulle het tog self gesien en 

gehoor hoe God aktief werksaam was in die lewe en bediening van Jesus. Hulle kon in Sy dade en gesindheid 

teenoor mense helder sien dat God nie Sy mense verwerp en vergeet het nie. Hulle het alle rede gehad om 

Jesus te verwelkom soos SY dissipels gedoen het. Maar hulle het die militêre Messias verkies wat Israel met 

geweld sou verlos. Die Messias moes kom en optree op hulle terme of hulle het geweier om Hom te aanvaar. 

Dis die grootste hartseer van almal- Jerusalem wie se naam beteken stad van vrede beteken het nie ingesien 

wat vir sy vrede nodig is nie en het nie plek gehad vir die Vredevors nie. 

Die reiniging van die tempel: 

Die intog in Jerusalem word in Lukas opgevolg met die reiniging van die tempel.  

Want die tempel is die hart van Israel se godsdiens en dis veral hier wat God verandering wil bring. Vir Israel 

het die tempel ‘n geestelike toevlugsoord geword waar die volk deur middel van die tempeldiens God se guns 

probeer koop het, ‘n plek waar hulle gedink het hulle beskerm kon word teen God se oordeel en van waar 

hulle sonder enige boetedoening kon gaan voortplunder in die wêreld. As Jesus huil, huil Hy ook omdat Hy 

weet dat die hart van Israel se godsdiens siek was. Die reiniging van die tempel, die hart van Israel se 

godsdiens is veral belangrik in die lig van Jesus se selfuitspraak in Markus 14:58: Ek sal hierdie tempel wat 

deur mense gemaak is vernietig en binne drie dae ‘n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Jesus 

het die tempel van die Ou Testament  kom vervang. Hy is die nuwe geestelike tempel wat die plek sou inneem 

van die ou gebou van steen. Hy sou as ons groot Hoëpriester aan die kruis die eenmalige en vir altyd 

genoegsame offer vir ons sonde bring. 

Hoe kom hierdie teks van Lukas 19 by ons lewens en by Versoeningsdag uit? 

Eerstens: Ons as kerk van die Here is Sy dissipelkring van vandag. Vir SY dissipels sê Jesus aan die einde van die 

Lukas evangelie in hoofstuk 24: Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in Sy Naam 

moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem en verder. Julle is 

getuies van hierdie dinge. God stuur sy twee dissipels om vir Hom die rydier te gaan haal. Die woord vir stuur 

dui aan hulle word gestuur op hierdie Heilige sending. So stuur Jesus ook vir jou en my en die kerk: Soos die 

Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. Ons moet net respek hoor wat die eienaar van die donkie moes 

hoor. Die Here het hom nodig. Hy het vandag vir jou en my en SY kerk nodig. Hy wil Sy doel met mense se 

lewens, met hierdie dorp en hierdie land deur ons bereik. 

 Tweede gedagte: Jerusalem gaan op die ou end ten gronde en kom onder God se oordeel omdat hulle nie 

verby hulle eng nasionalisme, net die saak van Israel se koninkryk kon kyk nie. Miskien dink jy die meeste wat 

God wil doen in hierdie land is om die Afrikanervolk weer op te rig en die krag wat dit moet wees te maak in 

hierdie land. Dat God ten diepste vir die Afrikaner is omdat net ons die lig bring in hierdie land en in wese teen 



die res. Dan maak jy die bloed van Bloedrivier sterker as die bloed van Christus wat vir mense van alle nasies, 

ook die Zoeloe gesterf het om ons met God en as Sy kinders met mekaar ten diepste te versoen het. Jesus se 

dood was nooit net bedoel om die brug tussen ons en God die Vader te wees nie, maar inderdaad die brug 

tussen mense van verskillende kleure en kulture. Onthou Efesiërs 2:14: Christus is ons vrede, Hy wat die twee, 

Jode en nie-Jode, Afrikaners en Zoeloes een gemaak het. 

Afgelope Donderdagaand Nelson Mandela gedenkdiens in Wesbank. Behalwe so paar lede van munisipale 

raad ek en Andrew enigste blankes.Ons het apartheid nie so intens beleef soos ons bruin en swart kollegas nie 

en heg daarom miskien nie ewe veel waarde aan Nelson Mandela se bydrae as hulle nie. Maar ek en Andrew 

het ter wille van ons kollegas in die bediening soontoe gegaan. Want ons het  in hulle meer as kollegas gevind. 

Ons het in hulle broers gevind. Sien ons vandag as kinders van God en as kerk werklik in wat vir ons vrede 

nodig is? Huil Jesus nie soms oor ons ook nie, ons wat nie altyd die hart en styl van die Vredevors vir onsself 

wil toe-eien nie, wat ook maar so maklik soos die Fariseers dink Sy guns en genade en aandag is eintlik bedoel 

net vir mense soos ek? Miskien huil Jesus oor jou en my want ons godsdiens is net veldiep of Sondag diep.  

Want môre gaan jou werknemers of kollegas by die werk dalk vir mekaar sê ek wed jou daai ou wat gister by 

die kerk ingestap het en die ou wat vandag by die werk ingestap het is nie dieselfde ou nie. 

Derde gedagte: As Jesus Jerusalem toe kom as Vredevors, wat is die implikasies vir SY volgelinge? Ons moet 

sekerlik dan mense van vrede wees- nie mense net met die mooi ideaal van vrede in ons harte en koppe nie, 

maar aktiewe vredemakers.  

Vierdie gedagte. Hiermee wil ek afsluit. Wat van die gelofte by Bloedrivier moet ons saamneem? Dat ons ons 

op hierdie dag en trouens elke dag voor God kan verootmoedig, voor Hom sal kom buig. Verseker. Moet dan 

nie net palmtakke voor Hom wil neergooi nie- bring jou lewe en lê dit opnuut voor Hom neer. Die gedagte van 

die uitleef van Christelike lewenswaardes en vertroue op God kom sterk in die gelofte deur. Ons kan dit net 

onderstreep. Natuurlik mag ons as Afrikaners ook trots wees op ons eie geskiedenis. Dis tog deel van wie ons 

is en ons identiteit.  

Ons moet egter weet dat die oorwinning wat die Here ons vandag wil gee nie is om ons swart medemens te 

verslaan nie, maar om die brug van vrede na hulle toe oor te steek. Want Christus het deur SY eie liggaam die 

middelmuur van skeiding tussen ons vir ewig kom afbreek. Maar ons mag onthou dat soos die Here ons 

voorvaders uit hierdie amper onmoontlike situasie by Bloedrivier gered het, Hy ook die mag het om vir jou en 

my en die kerk in moeilike omstandighede te dra en deur te dra. Ons moet ook hoor dat wat vandag nodig is 

nie ‘n fisiese kerkgebou of kerkgeboue is soos wat die Trekkers tot eer van God opgerig het nie. Wat vandag 

nodig is, is dat ons moet hoor dat Jesus die steentempel van Israel vervang het. En toe Hy opgevaar het na die 

hemel en Sy Gees na ons toe gestuur het , die Bybel nou so oor ons praat in 1 Korintiërs 3:16: Weet julle nie 

dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Die kerk van die Here is nie geboue 



nie. Dis mense wat gevul is met Sy Gees en wat daarom in hierdie spesiale verhouding met Hom en met 

mekaar leef, maak nie saak wat hulle kleur en aanbiddingstyl is nie. 

Ek weet wat nodig was vir jou en my vrede was bloed. Die bloed van Bloedrivier het net tydelike vrede 

gebring. Die bloed van Golgotha ewige vrede-tussen ons en God, en tussen ons en ons medemens. Gaan en 

leef vanuit daardie vrede. Dis die hart van die godsdiens wat ons moet beoefen. Dit is waarvoor Jesus gesterf 

het en ons Sy Gees gegee het. Sodat ons nuwe mense kan word.  Sodat ons lewende tempels en woorde van 

God kan wees. Gesien en gelees deur alle mense. 

Amen. 


