
Die Sondag na die Fees van die Kruisverheffing 
 

In die Evangelielesing wat vir die Sondag na die fees van die Kruisverheffing 
voorgeskryf is, Markus 8, vers 34 tot Markus 9 vers 1, word ons daaraan herhinner 
dat as ons volgelinge van Jesus wil wees, ons onsself moet verloën, ons Kruis moet 
opneem en Hom so volg. Wat is hierdie kruis wat ons moet opneem? In die eerste 
plek is dit sekerlik die self-dissipline om deur te vas en te bid langsamerhand die 
oorhand te kry oor die drange  en drifte wat so verslawend werk en van ons 
gevangenes maak, hoewel ons so dikwels onder die indruk verkeer dat ons vry is 
wanneer ons ons oorgee aan ons giere en drange en drifte. In die tweede plek kan 
die kruis 'n baie spesifieke kruis wees; die kruis van swak gesondheid, of 
eensaamheid, of fisies onaantreklik wees, of nie baie intelligent te wees nie, of 'n 
geaardheid te hê wat jou maar gou op jou perdjie laat klim, en talle ander 
voorbeelde. Aan die ander kant is dit dikwels die kruis van volgens jou gewete dinge 
te moet doen wat dalk nie die goedkeuring wegdra nie van die mense om jou en wie 
se liefde of vriendskap jy waardeer, om standpunt in te neem oor 'n   kwessie wat jy 
weet die mense om jou gaan seermaak, maar wat jy tog deur jou gewete verplig voel 
om te doen. In ons omstandighede kan die kruis dalk beteken om Ortodoks te word 
en die Ortodokse geloof dan te moet uitleef in omstandighede wat alles behalwe 
ideaal is en waar daar soveel misverstand en wanbegrip tussen groepe kan 
voorkom. Wat dit ookal is, 'n kruis sal daar wees as ons die Evangelie werklik ernstig 
opneem. Om nie die  kruis op te neem nie, beteken dat ons nie ons Christen-wees 
ernstig opneem nie; dat ons dalk net al die vreugdes en plesier van die geloof wil 
smaak, sonder om pyn en lyding te wil ervaar. Dikwels word ons getrek deur 
sensasie, deur geestelike genot, en vergeet ons dat die Christendom die godsdiens 
van die Kruis is en dat daar soms ook die donker nag van die siel is, soos wat 
geestelikes van die weste, soos Johannes van die Kruis en Theresa van Avila dit 
beskryf, en wat Jesus self ervaar het toe Hy in Sy mensheid ook Self Godverlate 
gevoel het. En die Kruis lei onvermydellik na die dood. En ons is almal so bang vir 
doodgaan. En tog, as ons nie doodgaan nie, kan ons nie opstaan nie. As daar geen 
Kruisdood in ons lewens is nie, is daar ook geen opstanding nie. En soms is ons 
lewens 'n voortdurende proses van 'n kruis opneem, doodgaan en weer opstaan, en 



elke keer is die kruis dalk swaarder, maar is die vreugde en diepe bevrediging van 
die Opstanding elke keer meer intens, totdat ons, met ons dood, soos sommige van 
die Heiliges, reikhalsend uitsien na ons uiteindelike ontmoeting met God en Sy 
engele en Heiliges. En hierdie reikhalsende uitsien  na die hiernamaals, is dan nie 'n 
versugting na ontvlugting van hierdie lewe, asof hierdie lewe iets is waarvan 'n mens 
moet wegkom, asof dit 'n aaklige ervaring is om mens te wees nie, maar omdat dit 'n 
natuurlike oorgang is na 'n lewe wat oneindig voller en ryker is as wat ons nou het. 'n 
Westerse Heilige het by geleentheid gesê: Hoe kan ons verwag om in die 
hiernamaals gelukkig te wees as ons nie in hierdie lewe  gelukkig kan wees nie. 
Deur die kruis kom die lewe. Sonder die kruis is daar geen lewe nie. En dit is dan 
duidelik wat Jesus bedoel wanneer Hy sê dat elkeen wat sy lewe wil red, dit sal 
verloor en dat elkeen wat sy lewe om Sy ontwil en om die evangelie ontwil verloor, 
dit sal red. Hoeveel keer kom die woorde "wees nie bevrees nie", in die Bybel voor? 
Vrees is so dikwels die vyand. Dit is vrees wat ons so bang maak om ons kruis op te 
neem,  wat dit ookal mag wees, en tog, as ons dit eers doen, vind ons dat dit eintlik 
nie so ondraaglik is nie. So sê Jesus in Matthéüs 11 vers 29-30: "Neem My juk op 
julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind 
vir julle siele; want my juk is sag en my las lig." En met elke klein dood wat ons sterf, 
staan ons elke keer met 'n bietjie meer heerlikheid op, en so groei en ontwikkel ons, 
totdat ons eendag in al ons heerlikheid sal opstaan in die ewige koninkryk van God. 
Laat ons ons nie skaam vir Jesus en die kruis wat ons moet opneem nie. As ons ons 
vir Hom skaam en nie die Kruis opneem nie, is die werklike lewe nie vir ons moontlik 
nie en lewe ons maar van gier na gril; dan staan ons stil en groei en ontwikkel ons 
nie en word ons nie naastenby wie ons eintlik is nie, en dan, sê Jesus, sal Hy hom 
vir ons skaam wanneer Hy in heerlikheid kom. 

 
 


