
Opstanding Sondag 

Sondag 4 April 2021 

(Om die geskrewe deel beter te verstaan en konteks te skep, moet die leser verstaan dat ek 

besig is om ’n brood gereed te kry om te bak op die video terwyl ek praat.) 

Goeie môre Gemeente 

Ek weet nie van julle nie, maar ek is iemand wat altyd te veel goed aanpak, en te min 

daarvan klaarmaak. Ek is op die oomblik besig om 5 verskillende boeke te lees, ek het 

minstens 5 stokperdjies wat ek almal net ’n bietjie tyd aan spandeer, en daar is altyd nog ’n 

lang lys vriende by wie ek moet uitkom. 

Dis daarom vir my veral baie lekker as ek uitsien na iets, baie tyd daaraan spandeer, en dit 

dan kan afhandel! Ek onthou die gevoel baie goed van skool en universiteit, as mens ’n jaar 

lank werk en aan die einde van die jaar jou laaste eksamen kan aflê. Of as mens jou 5e jaar 

werk aan ’n Skripsie, en op ’n dag die laaste draft inhandig. Of as mens inskryf vir een of 

ander kompetisie, en op ’n dag gee jy jou finale produk in, en jy kan voel: Dis nou klaar! 

By die werk het mens natuurlik ook sulke ervarings. ’n Groot kliënt vir wie jy ’n finale voorleg 

doen, of ’n projek afhandel. As jy in ’n winkel werk, om deur daardie besige dae of stil 

maande te kom. As jy op ’n plaas is, as jy daai dag die laaste boks kan pak en vir eers die 

stoor se deure kan toemaak. Miskien is jy ’n onderwyser wat aan die einde van die jaar die 

laaste vraestel merk, die laaste punte optel en die laaste rapport uitdeel. Of jy is miskien die 

ouer wat die laaste keer ’n doek ruil, die laaste nag wakker gemaak word, die laaste vraestel 

deur bid, of die laaste trou reëlings tref. Ons lewe is vol oomblikke waar ons met verligting 

kan sê: Dis nou klaar! Dis gedoen! 

Ek dink deel van die rede hoekom dit vir ons so lekker is, is omdat ons weet wat dit gevat 

het. Ons weet hoeveel moeite daar in daardie eksamen, of daardie oes, of daardie partytjie 

in is. Dis deel van die rede hoekom baie mense ook so lief is daarvoor om die outobiografie 

te lees van iemand wat iets groot bereik het in die lewe. Want die sukses, die status of die 

titel is indrukwekkend, maar dis nog soveel meer indrukwekkend as mens lees wat iemand 

alles moes deurmaak, waardeur hulle moes gaan voordat hulle kon kom waar hulle is of kon 

bereik wat hulle bereik het. Dit maak die eindproduk net soveel lekkerder, soveel meer 

indrukwekkend, die oorwinning soveel soeter as mens op die punt kom waar mens kan sê: 

“Ek het nou iets reggekry!” 

Julle kan nou as ’n gesin of groep, of op jou eie, vir mekaar of jouself vra: “Wat is daar 

waarmee ek besig is, wat ek na uitsien om klaar te maak of af te sluit?” 

// 

Die gevoel van besig wees met iets, moeite insit, en dan hoop vir ’n sekere uitkoms, is eintlik 

deel van enige fase van ons lewe. Dis nie veel anders as die brood wat ek besig is om te bak 

nie, hoewel die gevoel dalk op ’n kleiner skaal is. Mens sit geld in, mens belê jou tyd en 

moeite, en mens hoop vir ’n sekere uitkoms. Ek hoop dat hierdie ’n lekker platbrood gaan 



word, wat ons vanaand en môre kan geniet. Maar vir nou, is dit nog net die prentjie, die 

belofte van ’n brood. 

/ 

Jesus se lewe wys vir ons iets van dieselfde. Ons ken natuurlik Sy storie so goed! Hy het 

aarde toe gekom en mens kom word, en vir die eerste klomp jaar was hy grotendeels soos 

meeste ander Joodse kinders van Sy tyd. Behalwe nou die feit dat Hy nie sonde gehad het 

nie, natuurlik! Maar Hy het skool toe gegaan soos die ander kinders, Hy het Sy pa se beroep 

as skrynwerker oorgeneem, en Hy het na Sy ma gekyk. 

Nadat Hy 30 geword het, wat toevallig die Jode se ouderdom vir ’n ouderling was, het Sy 

lewe ’n ander paadjie begin neem. Dis toe Jesus met Sy bediening begin het, en dis van daar 

af waar ons meeste van Sy stories in die evangelies lees. Sy doop, die wonderwerke, die 

leringe, die roep van die dissipels, alles ook tot by Sy instel van die nagmaal, Sy laaste aand 

in die tuin van Getsemane, en op die ou einde Sy inhegtenisname, Sy verhoor, Sy marteling, 

en Sy kruisiging. 

Jesus se lewe en veral Sy bediening het ’n klomp goed gedoen, maar ’n groot deel daarvan 

het ook opgeloop na hierdie een groot gebeurtenis toe. Die Jode, selfs sy eie dissipels, het 

natuurlik gedink dat dit daarop afspeel dat Jesus die verlosser van Israel sal word in die 

aardse sin. Dat Hy hulle sou uithaal onder die Romeinse ryk uit, dat Hy hulle koning sal word 

wat hulle die magtige nasie sal maak wat almal van gedroom het, en dat Hy sal aanhou om 

die volk kos te gee met net ’n paar vissies en broodjies, met ander woorde, dat Hy ook vir 

hulle alledaagse behoeftes sal sorg. 

Ons weet natuurlik dat ’n klomp van hierdie goed tog waar is, maar glad nie soos die Jode in 

dissipels dit in daardie tyd verwag het nie! Nee, hulle almal het gehoop dat dit meer letterlik 

sou wees, en dat hulle die uiteinde daarvan sou sien. 

Wat hulle eerder gesien het, was die Messias, die Gesalfde, die Redder, wat swak en 

sterwend aan ’n kruis hang. Ons lees in Johannes 19 van vers 28 af dat daar staan: 

28 Jesus was nou tevrede dat Hy alles gedoen het wat Hy moes doen. Hy sê toe: “Ek is dors.” 

(Die Skrif het mos gesê dat Hy so sou sê.) 29 Naby die kruis het iemand se bottel suur wyn 

gelê. Die mense vat toe die wyn en gooi daarvan oor ’n spons. Met ’n takkie wat hulle van ’n 

hisopplant afgebreek het, lig hulle die spons toe tot by Jesus se mond. 30 Jesus het sy lippe en 

mond daarmee natgemaak. Hy sê toe: “Nou het Ek alles gedoen wat Ek moes doen.” Sy kop 

het vooroor geval en Hy het sy laaste asem uitgeblaas. 

/ 

Ons weet in ander vertalings sê Jesus: “Dit is volbring.” Of as mens nog verder teruggaan, 

kom mens by die Grieks uit wat een woord gebruik: Tetelestai. Hierdie enkele woord het 

baie diep betekenis, maar een ding is seker: Die volgelinge van Jesus het dit nie verstaan 

nie! Al wat hulle gesien het, was dat die bose gewen het, dat hulle Rabbi nou dood is, en dat 

hulle hoop op niks uitgeloop het nie. Jesus het egter self geweet dat dit iets anders beteken 

het! 



Die woord, Tetelestai, is ’n woord wat die Jode op verskeie plekke gebruik het. In ’n 

besigheidstransaksie was dit gebruik as iemand die laaste bietjie van hulle skuld afbetaal 

het. Daai laaste paaiement op jou kar, of jou studieskuld, of jou oesskuld. Van julle lag dalk 

en sê julle weet nie hoe daai voel nie, maar nietemin, daai woord is gebruik om te sê: Nou is 

die skuld afgehandel! Niemand skuld die ander meer iets nie, dis volbring! Tetelestai! 

Die ander plek waar hierdie woord gebruik sou word is met ’n regsaak, as iemand iets 

verkeerd gedoen het. Dan sou daar of ’n boete wees om te betaal, of tyd in die tronk wees 

wat iemand moes deurbring. Maar die dag wanneer die boete klaar afbetaal is, of die 

tronkstraf heeltemal uitgedien is, dan kom staan die persoon weer voor die regter, en die 

regter sal dan so na sy rekords kyk en sê: “Tetelestai!” Dis volbring, dis afgehandel, dis klaar! 

Daar is nog ’n derde plek waar hierdie woord gebruik is, en dit was in ’n oorlog. Die dag wat 

’n veldslag oor is, en jou vyand is verslaan, dan sou die soldate terugkeer van die slagveld af 

en na die kommendant of koning toe gaan en as hy sou vra wat gebeur het, dan sal die 

soldaat of offisier antwoord: “Tetelestai”, wat beteken: Die geveg is oor! Ons het gewen! 

Die vyand is verslaan, en ons hoef nie meer te veg nie! 

/ 

Julle kan natuurlik sien hoe hierdie woorde ’n baie dieper betekenis ingehou het, maar vir 

die mense wat vir Jesus gevolg het, het dit nie gelyk soos ’n goeie einde nie. Dit het gelyk 

soos iemand wat sê: Ek is nou klaar! My storie is klaar! Die Messias, die hoop van Israel en 

die wêreld, is klaar! 

Maar nee, dis nie wat dit beteken het nie! As ek nou na hierdie brood kyk, dan kan ek ook 

nou sê: “tetelestai”. Dis klaar, ek kan nou nie meer iets vir hom doen nie. Hy gaan nou in die 

oond in, en al wat ek nou kan doen is om te wag dat hy weer daar uitkom. My werk is klaar, 

maar dis nie die einde van die storie nie!  

Die dag as jy jou laaste eksamen skryf, dan kan jy sê: “tetelestai!” Dis klaar! Dit help nou nie 

meer om te stres oor die eksamens nie, want hulle is klaar geskryf! Jy moet nou net wag vir 

jou punte, maar dit beteken nie dat jou storie nou ophou nie! 

Of as jy as ma die laaste paar minute se beplanning gedoen het vir jou dogter se troue, en 

alles is op die boeke haarfyn beplan, dan kom jy op ’n punt, dalk eers as jy in die kerk sit, 

waar jy sê: “tetelestai”. Jou deel is nou gedoen! Van hier af is daar nie meer tyd vir beplan 

nie, dinge is nou soos hulle is! 

Maar, groot maar, dis nie die einde van die storie nie! Nee, dis soveel keer in ons lewe juis 

nodig vir een ding om klaar te maak, sodat ons dit wat kom kan geniet! Die beplanning maak 

op ’n stadium klaar, juis sodat mens die troue kan geniet! Die eksamens maak klaar, juis 

sodat jy die goeie punte kan geniet! Die oes maak klaar, juis sodat jy die seisoen kan vier en 

die af tyd kan geniet! Die swangerskap maak klaar, juis sodat jy jou kind kan geniet! En die 

brood maak klaar, hopelik sodat ons hom ook kan geniet! 

Vandag is Opstandingsondag, en dis ’n viering! Dis ’n viering van ’n hoop wat nie geëindig 

het met die kruisinging, die “tetelestai” of die laaste asem nie. Jesus se werk op aarde, Sy 



vervulling van die Wet, en Sy lyding is volbring, maar dis nie die einde van die Hoop nie. Nee, 

dis juis wat nodig was vir die Hoop om te lewe! 

/ 

As ons dit glo oor Christus, hoekom twyfel ons dan nog so in ons eie lewe? Hoekom is dit dat 

ons elke keer glo dat wanneer ons ‘n “tetelestai” bereik, dat ons hoop saam met dit weg is? 

Dit maak nie saak of jou oes of jou eksamenpunte of die brood wat ek sopas in die oond 

gesit het, uitdraai soos ons wil hê nie, dis in elk geval nie ons hoop nie! Ons hoop is Christus, 

die begin en die einde van enige hoop! 

Want selfs al moet jy jou plaas verkoop, selfs al kom jy nie in vir universiteit nie, selfs al is 

alles in jou lewe ’n ramp, ja selfs al kom jou lewe tot ’n einde, kan daar nie ’n einde wees 

aan die Hoop nie! 

In 1 Korintiërs 11 praat Paulus met gelowiges wat begin twyfel het in wat na die dood 

gebeur, en Paulus sê vir hulle: 

20 Die waarheid is heeltemal anders: God hét Christus lewendig gemaak nadat Hy aan die 

kruis dood is. En Christus is maar die eerste Een van nog baie om te kom, dit waarborg Hy. 

21 Dit werk so: dit was ’n mens, Adam, se skuld dat die dood nou elkeen van ons tref. Maar 

dit is ook ’n mens, Christus, wat daarvoor gesorg het dat mense wat dood is weer lewendig 

gemaak kan word. 22 Omdat ons mense soos Adam is, het die dood deel van ons elkeen se 

bestaan geword, net soos dit deel van sy bestaan was. Net so, deur Christus se mense te wees 

sal elkeen lewendig gemaak word soos Hy. 

Die waarheid is anders. Dis anders wat ons onsekerhede ons wil laat glo. Dis anders as wat 

die wêreld ons van probeer oortuig. Dis dalk anders as wat jou eie lewe, jou eie 

omstandighede nou vir jou sê. Die waarheid is anders as wat die dissipels ook kon sien toe 

hulle voor Jesus se kruis staan. 

Die waarheid ken ons: Jesus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan! Geen geveg, geen 

moeilikheid, geen stres, geen hartseer, geen misoes of swak punt of ramp of teleurstelling, 

niks kan ooit groter wees as die een groot waarheid nie: 

Jesus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan! 

Mag vandag ’n dag wees waar dit vir jou ’n nuwe waarheid word. Nie net iets wat jy in jou 

kop glo nie, maar iets wat deel word van alles wat jy doen, alles wat jy om jou sien, en alles 

waarin jy jou hoop plaas. Mag jy elke goeie of slegte ding onderwerp aan die een groot 

waarheid: 

Tetelestai, Hy het die prys betaal, die skuld gedra, die oorwinning gekry, en Hy het waarlik 

opgestaan! 

Amen! 

Addisionele vraag: Wat beteken dit in jou eie lewe dat Jesus waarlik opgestaan het? 


