Gereformeerde Kerk Bellville – 21 Mei 2017 – Aand
Sing vooraf staande: Psalm 96:6, 8 (p. 481)
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Verkondig nou van mond tot mond: / oor al wat is, regeer Hy, / oor onreg triomfeer Hy –
dus is die wêreld vas gegrond. / Die volkestryd beslis / Hy wat regverdig is.
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Laat aardeen hemel juig voor Hom! / Want Hy, die Wêreldregter, / die strenge Saakbeslegter,
groot in geregtigheid, Hy kom! / Hy kom, waar en getrou, / sy strafgerigte hou.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 96:1, 2 (p. 480)
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Sing vir die HEER ŉ nuwe lied! / Die aard’ se verste perke/ moet jubel oor sy werke,
en Hom die lof en hulde bied; / moet uitroep en verwag / sy heil van dag tot dag.
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Verkondig nou sy roem en eer / by al die nasies, onder / die volke: sterkte en wonder;
want groot, lofwaardig is die HEER. / Vreeslik in heerskappy / bo al die godeis Hy.

Gebed
Skrifberyming 12-2:2, 3 (Sb 27)
2

Hy wat deur die Gees ontvang is / – die geheimenis is groot! –
en geboreis uit Maria, / uit die maagdelike skoot.
Wat gely het toe Pilatus / onregsvonnis het gevel –
kruis en doodsmart ondergaan het, / al die angste van die hel.
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Wat die derde dag verrys het, / daar die dood Hom nie kon hou;
na die hemel opgevaar het / deur die diep, onpeilb’re blou.
Wat nou sit, met eer en sterkte / aan Gods regterhand omgeef,
tot Hy weerkom as die regter / van wat dood is en wat leef.

Skriflesing: Johannes 18:28-19:16; Heidelbergse Kategismus, Sondag 15:38
Kernvers:

Johannes 19:10-11a
En Pilatus sê vir Hom: Praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek mag
het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie? Jesus antwoord: U
sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.
(Johannes 19:10-11a AFR53)

Heidelbergse Kategismus
Vraag 38: Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely?
Antwoord: Sodat Hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word (a) en ons
daardeur sou bevry van die streng oordeel van God, wat oor ons moes kom (b).
(a) Joh 18:38; Matt 27:24; Luk 23:14, 15; Joh 19:4. (b) Ps 69:5; Jes 53:4, 5; 2 Kor 5:21; Gal 3:13.
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Tema: Die Onskuldige veroordeel in die plek van die skuldige sondaars
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, verlede week het die vraagsteller aan
die gelowige gevra wat hy onder die woordjie gely verstaan. In antwoord op daardie vraag
het die gelowige dit duidelik gemaak dat Christus se lyding nie eers begin het by sy
gevange-neming en verhoor nie. Hy het sy lewe lank op aarde na liggaam en siel gely. Die
lyding het aan die einde al meer intens geword totdat Hy uiteindelik die allerverskriklikste
lyding as Seun van God en Verlosser van mense aan die kruis beleef het. Die vraagsteller
het egter nog ŉ vraag oor die lyding van Christus. Net na die woordjie gely het die
gelowige die naam van Pontius Pilatus genoem.
Die vraagsteller is ŉ baie oplettende luisteraar. Dit hoor ons in die volgende vrae wat hy
aan die gelowige stel. In die aanloop tot sy eintlike vraag maak hy die volgende
opmerking: Ek het opgelet dat jy as gelowige jou geloof in die Drie-enige God bely met die
woorde van die Twaalf Artikels. Afgesien van die Name van God wat jy tog noodwendig
sal bely, noem jy ook twee mense se name. Jy het eerste die maagd Maria se naam
genoem, wat tog heel-temal verstaanbaar is. Die Seun van God, soos jy vir my verduidelik
het, moes mens word en dus uit ŉ vrou gebore word. Die maagd Maria was die vrou wat
God gekies het om Jesus Christus in die wêreld te bring.
Maar nou bely jy ook die naam van Pontius Pilatus. Ek weet dat Pontius Pilatus in ŉ
stadium die goewerneur in Judea was. Hy was dus ŉ regeerder onder die gesag van die
keiser in Rome. Ek wil nou weet – noem jy Pilatus se naam bloot om die historiese tydperk
van Christus se lyding in jou belydenis uit te lig? Die vraagsteller vra die vraag aangesien
dit destyds gebruiklik was om die regeerder se naam te noem wanneer daar vertel word
wanneer iets gebeur het. Dit is soos wat ons vandag ŉ datum sal neerskryf. In Lukas 2:1-2
kry ons so ŉ datering ook. Keiser Augustus het ŉ volkstelling laat hou in die Romeinse ryk
en dit het plaasgevind toe Sirenius goewerneur in die provinsie Sirië was.
Dat die vraagsteller hierdie vraag het, is te verstane. Daar is verskeie mense wat sê dat
Pilatus se naam net ter wille van datering genoem word in die belydenis. Maar dit is tog
nie nodig om ŉ datum in ŉ belydenis te noem nie. ŉ Belydenis is tog ŉ geloofsverklaring
en dit gaan bo tyd uit. Daarmee word bedoel dat ŉ geloofsbelydenis vir alle tye geldig is.
Die noem van Pilatus se naam gaan dus oor meer as net ŉ datum. Let op hoe vra die
vraagsteller sy vraag: Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely? Die woord
regter kom nie in die Twaalf Artikels voor nie. Maar die vraagsteller het in sy nuuskierige
lees van die Nuwe Testament agtergekom dat Pilatus as regter opgetree het tydens Jesus
se verhoor voor die wêreldse owerheid. Die vraagsteller het inderdaad ŉ goeie begrip van
Pilatus se rol in die veroordeling van Jesus. Pilatus het Jesus gevonnis om gekruisig te
word.
Maar kom ons kyk saam na twee dinge in die veroordeling van Jesus, broers, susters en
kinders. Ons bekyk eers Pilatus se rol en daarna bekyk ons God se rol in die veroordeling.
Die hele verloop van Jesus se gevangeneming af tot sy uiteindelike vonnis en teregstelling
was deur God in die fynste besonderhede beplan. Jesus sê immers aan Pilatus:
U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.
(Johannes 19:11a AFR53).
Die feit dat Jesus voor Pilatus as regter te staan gekom het, was deur God bepaal. Die
Joodse Raad het twee dae voor die pasga besluit dat hulle van Jesus ontslae moes raak.
Hy moes doodgemaak word. En op die wyse waarop Matteus dit beskryf (Matt 26:3-4)
klink dit asof hulle Jesus stilletjies wou vang en ongemerk om die lewe bring. Hulle het dus
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op
ŉ manier ŉ sluipmoord beplan.
Dit was egter nie die enigste keer wat die Jode hierdie moorddadige gedagtes teen Jesus
gehad het nie. By ŉ ander geleentheid heel vroeg in Jesus se openbare optrede was die
Jode in Nasaret so woedend dat hulle Jesus van ŉ krans wou afgooi. Maar ŉ sluipmoord
en ŉ gewelddadige dood deur ŉ klomp woedende Jode was nie die wyse waarop Jesus
ver-oordeel en tereggestel moes word nie. Jesus se veroordeling moes ŉ amptelike en ŉ
openbare saak wees. Daarom het God bepaal dat Pilatus as regter sal optree in hierdie
amptelike verhoor. Pilatus is immers die goewerneur en daarin ook verteenwoordiger van
die keiser van Rome. Hy tree dus op in sy amptelike hoedanigheid as die hoogste aardse
gesag in Jerusalem – hy is die regter.
Tog kom ŉ mens agter uit hierdie beskrywing in Johannes 18 en 19 dat Pilatus nie ŉ
geloofwaardige regter is nie. In plaas daarvan dat hy hom slegs deur die beginsels van reg
en geregtigheid laat lei na sy uitspraak, word hy heen en weer in sy gemoed geslinger.
Soms lyk dit of hy by die billikheid van die reg en die waarheid gaan hou en sommer net
so in ŉ oogwink word hy weer beïnvloed om anders te beslis.
Tussen Pilatus en die Jode was daar ŉ ongemaklike verhouding. Die Jode het nie van
hom gehou nie. Afgesien daarvan dat hy ŉ heiden is, het hy ook al minagtend teenoor
hulle godsdiens opgetree. Pilatus het die Jode gesien as ŉ klomp moeilikheidmakers wat
sy politieke loopbaan wil verongeluk. Daarom het hy aanvanklik probeer wegskram om
Jesus te verhoor. Wanneer Pilatus egter hoor dat die Jode Jesus na hom toe gebring het
oor ŉ misdaad wat die dood verdien, verander hy van plan.
Nadat Pilatus Jesus oor sy koningskap uitgevra het en gehoor het dat Jesus se koninkryk
nie van hier is nie, het hy tot die slotsom gekom dat Jesus eintlik nie ŉ bedreiging vir die
openbare orde is nie. Op grond van hierdie bevinding verklaar Pilatus aan die Jode dat
Jesus onskuldig is. Op grond van hierdie uitspraak moes Pilatus Jesus vrygelaat het. Die
houding van die Jode buite die paleis laat Pilatus na ŉ ander moontlikheid gryp om nie
verder in hierdie penarie te sit nie.
Aangesien dit sy gewoonte was om tydens die paasfees ŉ gevangene vir die Jode vry te
laat, probeer hy die volgende. Hy stel Jesus en Barabbas – ŉ gevreesde rower en
moorde-naar – naas mekaar. Maar nou laat hy die oordeel aan die volk oor. Hulle moet
kies wie hy moet vrylaat. Tot sy teleurstelling en verbasing kies die Jode vir Barabbas.
Deurdat Pilatus Jesus en Barabbas gelykstel, keer hy eintlik sy eie uitspraak van onskuldig
om.
Dan laat hy Jesus gesel. Miskien sal die uiterste vernedering van so ŉ geseling maak dat
die Jode sê dit is genoeg. Laat Jesus nou maar vry. Hy het genoeg geboet vir die
misdaad. Deurdat Pilatus Jesus laat gesel, laat hy dit weer duidelik word dat Jesus skuldig
is, want net iemand wat skuldig is aan ŉ misdaad mag gegesel word. Tog kom hy weer
voor die Jode en sê dat daar geen skuld in Jesus gevind word nie.
Maar toe maak die Jode die beskuldiging dat Jesus Hom voorgedoen het as die Seun van
God. Hierdie woorde het Pilatus eers bevrees gemaak. Met sy heidense agtergrond was
hy bang dat hy nou teen hulle gode verkeerd opgetree het. As hy Jesus dan weer uitvra,
antwoord Jesus hom nie op sy vrae nie. Selfs sy dreigement dat Jesus se lewe in sy
hande is, maak nie ŉ verskil nie. Jesus sê dat sy lewe net in Pilatus se hande is omdat
God hom as regter aangestel het.
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As Pilatus dan weer uitkom en vir ŉ derde keer Jesus onskuldig verklaar, haal die Jode die
troefkaart uit. As Pilatus vir Jesus gaan vrylaat, is hy nie ŉ vriend van die keiser nie.
Pilatus het geweet dat sy loopbaan in die hande van die keiser en op hierdie oomblik in die
hande van die Jode is. Hy sal nou ŉ keuse moet maak. Uiteindelik het sy reputasie as
goewerneur en sy vriendskap met die keiser en die goedgunstigheid van die Jode vir
Pilatus meer getel as die waarheid en die reg. Daarom het hy op sy regbank op die
Klipterras gaan sit en Jesus tot die dood aan die kruis veroordeel.
Die rol wat Pilatus dus speel – gesien vanuit die reg en die regverdigheid wat moes heers
– sien ons net korrupsie en onreg. Hy tree net ter wille van sy eie belange op. Vir hom is
Jesus net nog ŉ Jood wat in onguns by sy volksgenote is. En as die veroordeling van
Jesus die Jode tot bedaring gaan bring en sy goewerneurskap sal bestendig, dan sal hy
maar
vir
Jesus veroordeel tot die kruisdood.
Jesus se woorde aan Pilatus maak egter die gordyn wyer oop. Pilatus sit as regter omdat
God aan hom die mag gegee het om as regter op te tree. In werklikheid het Jesus nie net
voor die regterstoel van Pilatus gestaan soos wat al die mense dit op daardie
Vrydagoggend gesien het nie. Jesus het geweet Hy staan voor die regterstoel van God.
Alhoewel Pilatus onregverdig oordeel, oordeel God volmaak regverdig.
Toe die gelowige hierdie woorde sê, kom daar ŉ frons op die vraagsteller se gesig. En hy
sê vir die gelowige: Wag nou, hoe kom jy nou hierby uit om te sê dat Jesus voor die
regter-stoel van God gestaan het.
Onthou waarvoor het die Seun van God mens geword. Hy het Homself verneder deur die
gestalte van ŉ mens aan te neem sodat Hy as ware en regverdige mens en tegelykertyd
ware God die Verlosser van sondaars kan wees. Die enigste wyse waarop Hy mense kan
verlos, is nie maar net deur gegesel te word nie. Hy moet die volle straf vir die sonde van
mense dra en dit is die dood.
Pilatus sien voor hom inderdaad ŉ onskuldige mens staan, want Jesus het geen sonde nie
en Hy het geen wet oortree nie. God sien voor Homself nie ŉ onskuldige mens staan
nie, maar sy Lam wat belaai is met die skuld en sonde van mense. Wanneer Pilatus dan
ŉ onregverdige uitspraak gee en Jesus ter dood veroordeel, is dit God wat bo en agter sy
regterstoel ŉ regverdige uitspraak gee en die sonde aan sy Seun veroordeel.
Om dit nog duideliker te maak, kan ŉ mens dit ook hierdie manier bekyk. Pilatus is deur
God aangestel om as regter op te tree. As regter verteenwoordig Pilatus in werklikheid vir
God. God is die God van reg en regverdigheid en ŉ regter moet die reg handhaaf sodat
die waarheid kan seevier.
Wanneer Jesus Christus as Middelaar en Verlosser voor die regterstoel van Pilatus en
God staan, staan Hy nie daar om Homself te verteenwoordig nie. Hy staan daar in die plek
van al die mense wat sy Vader aan Hom gegee het om te verlos. Broer, suster en kind, as
jy dus van harte glo en met jou mond bely dat Jesus Christus jou Verlosser is, beteken dit
dat Jesus in jou plek voor die regterstoel van God gestaan het toe Jesus ter dood
veroordeel is. Die oordeel wat op Jesus gekom het, moes regtens op jou en my gekom
het. Die straf wat Jesus gedra het, het Hy in die plek van gelowiges gedra. Deurdat
Christus in die plek van die gelowiges die regverdige oordeel van God oor die sonde
ontvang het, is die gelowiges nou vry van hierdie streng oordeel van God.
Vir die gelowige beteken dit dat hy nooit die oordeel van God hoef te vrees nie. Selfs nie
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eers op die dag wanneer Christus as Regter terugkom om die lewendes en dooies te
oordeel nie. Die Here straf die sonde nie twee maal aan dieselfde persoon nie. Wanneer
die Heilige Gees ŉ gelowige met die ware geloof in Christus inlyf, word die gelowige met
Christus se volmaakte gehoorsaamheid beklee.
Wie so beklee is met Christus se gehoorsaamheid word op die dag van oordeel gesien as
iemand wat reeds die straf op die sonde ontvang het, aangesien Jesus in sy plek die
regverdige en streng oordeel van God gedra het. Daarom word dieselfde misdaad nie
twee maal aan dieselfde mens gestraf nie.
Die mense wat egter hulle harte verhard en hulle nie wil bekeer tot Christus wanneer God
hulle met sy Woord en Gees roep nie, sal op die oordeelsdag vir die eerste keer streng
geoordeel word. Dan sal hulle die ewige straf na liggaam en siel vir hulle sonde moet
ondergaan.
Jy wat dan glo dat Jesus Christus in jou plek die streng en regverdige oordeel van God
gekry het, wat gaan dit aan jou lewe verander? Wat doen die vryspraak wat jy van God in
Christus ontvang aan die wyse waarop jy nou gaan optree teenoor die een wat jou onreg
aangedoen het? Gaan jy die onreg vir altyd onthou sodat daar nooit vrede kan kom tussen
julle nie of gaan jy na hom toe om die vrede te herstel en versoen te raak? Sal liefde,
blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en
selfbeheersing ook nou nog meer kenmerkend word van jou lewe? Teen hierdie dinge is
daar geen wet nie en God spreek mense in Christus vry juis om so te lewe.
Amen!
Slotgebed
Psalm 81:11, 12 (p. 413)
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Ek is God en HEER / wat die volk bevry het – / Ek en niemand meer!
Wat jul deur my hand / uit Egipteland / veilig uitgelei het.
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Open julle mond, / eis van My vrymoedig / op my trouverbond:
al wat jul ontbreek, / skenk Ek as jul smeek / mild’lik en oorvloedig.

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap
van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
21 Mei 2017
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