
30 Maart Matteus 16:21-23 
 (Teks: 16:21) 

Die eerste lydensaankondiging 
Jesus en sy dissipels bevind hulle in die ver Noorde in die lieflike 
landstreek van Sesarea Filippi. Hulle het hierheen uitgewyk om 'n paar 
dae in die heerlike omgewing te rus. Noord van hulle troon die berg 
Hermon met sy sneeubedekte kruin. Vlakby hulle ontspring die Jordaan 
- 'n volbloed-rivier wat uit die aarde borrel. Dit is vroeë lente. Die natuur 
juig. 

Noudat Petrus sopas sy geloof in Jesus as Messias bely het, ag Jesus 
die tyd ryp om hulle te begin voorberei op sy aanstaande lyde en dood. 
Maar ook dat Hy op die derde dag uit die dood opgewek sal word. 

Vir die vurige Petrus is dit ondenkbaar. Hy neem Jesus opsy en berispe 
Hom. "Mag God dit verhoed!"  (Matt 16:22). Petrus kan nie lyde rym met 
die politieke Messias wat hy en die ander dissipels verwag nie. Hulle wil 
'n magsfiguur as Messias hê: een wat hulle met krag en geweld van die 
Romeinse oorheersing kan verlos. 

Dan antwoord Jesus Petrus: "Moenie in my pad staan nie, Satan...! Jy 
dink nie aan wat God wil hê nie maar aan wat die mense wil hê" (Matt 
16:23). 

En toe sê Jesus vir sy dissipels: "As iemand agter My aan wil kom, moet 
Hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg" (Matt 16:24). 

Hoe goed het Jesus vooruit van die kruis wat Hy moet dra, geweet. Net 
so goed weet Hy ook van die kruis wat God jou opgelê het As ons Borg 
het Hy met sy lyde die angel uit ons lyde weggeneem. Sy lyde was 
betaling vir ons sonde. Ons lyde is loutering van ons geloof. Dra vandag 
deur die krag van sy Heilige Gees die kruis wat Hy jou opgelê, met 
blymoedigheid. 

Sing Psalm 42:4, 5 Prof. P.W. Buys (Emeritus) 


