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Die Fees van die Kruisverheffing: 14 September 
 

Die preek hieronder is 'n vertaling van 'n preek van die Heilige Johannes Maximovitsj 
van San Francisco, een van die merkwaardigste Heiliges van die afgelope jare. Die 
Heilige Johannes was onder andere betrokke ook by die vestiging van die Ortodokse 
Kerk in Nederland, 'n Kerk wat die ontstaan van Afrikaanse Liturgiese tekste sterk 
aangemoedig het, veral deur die ontslape vr. Adriaan, wat die Heilige persoonlik 
geken het. 
 

Die Kruis, die Bewaarder van die Heelal 
 

In die boek Eségiël (9:6) word gesê dat toe die Engel van die Here gestuur is om die 
sondige mense te straf en vernietig, daar vir hom gesê is om niemand aan te raak op 
wie die "teken" is nie. In die oorspronklike teks word hierdie teken "tau" genoem, wat 
ooreenkom met die Hebreeuse letter "T", wat in die outyd was hoe die kruis gemaak 
is en wat toe 'n instrument van pyniging was. 
 
En so word die krag van die Kruis toe al voorspel, die Kruis wat hulle bewaar wat dit 
vereer. Op soortgelyke wyse het baie ander gebeurteniss in die Ou Testament die 
krag van die Kruis aangedui. Moses, wat tydens die stryd sy arms in die vorm van 'n 
kruis omhoog gehou het, het die oorwinning van die Israeliete oor die Amalekiete 
gegee. Hy het ook die Rooi See deur dit met sy staf te kloof verdeel en toe deur sy 
hand uit te steek die waters bymekaar laat kom en so Israel gered van Farao wat in 
die water verdrink het, terwyl Israel dit droogvoets oorgesteek het. (Exodus 14, 17) 
 
Deur sy hande in die vorm van 'n kruis op sy kleinseuns te lê, het Jakob 'n seën aan 
sy nakomelinge gegee en ter selfdertyd hul toekoms voorspel tot die koms van die 
"verwagting van die nasies." (Genesis 48) 
 
Deur die Kruis het Seun van God, deur mens te word, ons verlossing volbring. Hy 
het Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die 
Kruis. (Fil. 2:8) Toe Hy Sy arms aan die Kruis uitgestrek het, het die Heiland as 't 
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ware die wêreld daarmee omhels, en met Sy bloed wat soos 'n koning met rooi ink 
daarop gegiet is, het Hy die vergifnis van die mensegeslag geteken. 
 
Die Kruis van die Here was die instrument waarmee Hy die wêreld ná die sondeval 
gered het. Deur die Kruis het Hy met Sy siel in die doderyk neergedaal om hulle wat 
Hom te wagte was, daarvandaan op te wek. Deur die Kruis het Christus die deure 
van die Paradys geopen wat sedert ons oer-voorouers weens die sondeval daarvan 
uitgesluit is. Die Kruis is geheilig deur die Liggaam van Christus wat daaraan 
vasgeslaan is toe Hy Hom vir die verlossing van die wêreld aan foltering en die dood 
oorgegee het, en dit is toe self met lewegewende krag vervul. Deur die Kruis op 
Golgota is die prins van die duisternis buitentoe gedryf (Jn. 12:31) en is 'n einde 
gemaak aan sy mag. Die wapen waarmee hy verpletter is het teken Christus se 
oorwinning geword. 
 
Die demoniese skare bewe wanneer hulle die Kruis sien, want duer die Kruis is die 
koninkryk van die hel oorwin. Hulle durf nie iemand nader wat deur die Kruis bewaak 
word nie. 
 
Die ganse mensegeslag het deur die dood van Christus aan die Kruis bevryding 
ontvang van die gesag van die duiwel, en almal wat van hierdie verlossende wapen 
gebruik maak, is vir die demone onbereikbaar. 
 
Toe legioene demone aan die Heilige Antonius die Grote en ander 
woestynbewoners verskyn het, het hulle hulleself met die Kruisteken beskerm, en 
die demone het verdwyn. 
 
Toe hulle aan die Heilige Simeon die Suilbewoner wat op sy suil gestaan het, 
verskyn, is wat gelyk het soos 'n wa van vuur wat gekom het om hom hemel toe te 
neem gesien, en het die Heilige, voor hy daarop geklim het, die kruisteken gemaak; 
dit het verdwyn en die vyand, wat gehoop het om die askeet van die toppunt sy suil 
af te gooi, is beskaam. 
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'n Mens kan nie al die afsonderlike voorbeelde van die krag van die Kruis by 
verskeie voorvalle opnoem nie. Die Goddelike genade wat die wêreld red, stroom 
onsigbaar en sonder ophou daaruit voort. 
 
Die Kruisteken word by al die Misteries (Sakramente) en gebede van die Kerk 
gemaak. Met die maak van die Kruisteken oor die brood en die wyn word dit die 
Liggaam en Bloed van Christus. Met die indompeling van die Kruis, word die waters 
geheilig. Die teken van die Kruis maak ons los van sondes. "Wanneer ons deur die 
Kruis bewaar word, gaan ons die vyand teen, sonder om sy strikke en geblaf te 
vrees." Net soos wat die vlammende swaard in die hande van die Gerubim die 
toegang tot die paradys van ouds versper het, tree die Kruis ook nou so onsigbaar in 
die wêreld op om dit van die bederf te bewaar. 
 
Die Kruis is die onoorwinlike wapen van vrome konings die stryd met vyande. Deur 
die verskyning van die Kruis in die lug is die heerskappy van die Keiser Konstantyn 
bevestig en het daar 'n einde aan die vervolging van die Kerk gekom. Die verskyning 
van die Kruis in lug in Jerusalem in die dae van Constantius die Ariër het die 
oorwinning van die Ortodoksie verkondig. Deur die krag van die Kruis van die Here 
heers Christen-konings en sal hulle heers tot aan die koms van die Antichris en sy 
weg na mag versper en wetteloosheid in toom hou. (Die Heilige Johannes 
Chrysostomos in sy Kommentaar op 11 Thes. 2:6-7) 
 
Die "teken van die Seun van die Mens" (Mat. 24:30), dit wil sê die Kruis, sal in die 
hemel verskyn ten einde die einde van die teenswoordige wêreld en die koms van 
die ewige Koninkryk van die Seun van God te verkondig. Dan sal al die stamme van 
die aarde ween, want hulle het die teenswoordig tye en die begeertes daarvan 
liefgehad, maar almal wat vervolging ter wille van die geregtigheid verduur het en die 
naam van die Here aanroep, sal hulle verheug en bly wees. Die Kruis sal dan almal 
wat versoekinge deur die Kruis oorwin het, wat hulle vlees met sy begeertes en 
wellus gekruisig het en hul kruis opgeneem het en hul Christus gevolg het, red van 
die ewige verdoemenis. 
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Maar diegene wat die Kruis van die Here gehaat het en nie die Kruis in hulle siele 
ingeprent het nie, sal vir ewig vergaan. Want "die Kruis is die bewaarder van die 
ganse heelal, die Kruis is die skoonheid van die Kerk, die Kruis is die mag van 
konings, die Kruis is die bevestiging van die gelowiges, die Kruis is die heerlikheid 
van die engele en die kastyding van demone." (Uit die Mette vir Maandag.) 
 
Apolitikion van die Kruis: 
 
O Here, red u volk en seën erfdeel. 
Skenk die oorwinning  
aan die vromes oor hul vyande;  
en deur die krag van u Kruis bewaar u gemeenskap.  
 


