
Tema: Staan op vir die Waarheid. Getuig vir die waarheid en leef self in die waarheid te 
midde van ŉ wêreld wat die waarheid haat.  
 
Lofsang met die oog op die erediens  
Ps. 1-2: 1, 2  
Ps. 2-2: 1, 2, 5, 6  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Lied 169: 1, 2 
Votum 
Seën 
Lofsang Sb 15-5: 1, 4, 5, 7 
Gebed  
 
Woorddiens  
Skriflesing: Johannes 18: 28 - 19: 22 
                   Teksverse: 37 - 30  
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens  
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Sb 14-3: 1, 3 
Seën 
Amenlied Sb 13-3 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Pilatus se vraag: “Wat is waarheid?” weerklink deur al die eeue heen tot vandag nog op 
die lippe van die mensdom. Die vroegste gelowiges is al met hierdie vraag gekonfronteer 
en moes hulleself daarteenoor verantwoord.  
 
In ons tyd word hierdie vraag na die waarheid weer opnuut gevra. Ons leef tussen mense 
wat glo dat daar geen vaste waarheid is nie. Elke mens skep vir homself of haarself hulle 
eie waarheid waarin hulle kan glo. Volgens hierdie tydsgees kan geen mens of geen 
godsdiens homself voorhou as die enigste waarheid en so sy of haar opinie op ander 
afdwing nie.  
 
Wat glo jy? Glo jy dat daar ŉ vaste waarheid is en dat ons daarvan moet getuig? Br en sr, 
op een of ander manier het hierdie denkwyse ook in ons eie gedagtes en optrede 
ingedring. Luister maar hoe praat mense oor die waarheid en hoe tree hulle op in reaksie 
teenoor die waarheid:  
 
Bv. Het julle al gehoor dat iemand sal sê: ŉ vriendin van my oorweeg aborsie en ek weet 
dit is verkeerd, maar dit is nie my plek om vir haar te sê dit is verkeerd nie. Sy is mos ook 
geregtig op haar standpunt! En so word die waarheid verswyg....  
 
Bv. 2 Of jy sal hoor dat ’n klompie gelowiges sit en praat oor ander godsdienste en sal sê: 
maar hoe kan ons sê die Christendom is die enigste ware godsdiens? Kan die ander 
godsdienste nie ook maar reg wees nie? Solank hulle net ’n goeie lewe lei? En so word 
die waarheid gerelativeer tot maar nog net een van baie moontlikhede. 
 
Wetgewing in die Amerikaanse deelstaat New York is die afgelope weke verander om 
aborsie na 24 weke in sekere gevalle toe te laat. Tegnies kan dit beteken dat die moeder 
nog enkele dae voor geboorte op ŉ aborsie kan besluit. Wat was jou reaksie toe jy dit 
gehoor het? Het jy die Waarheid hieroor laat hoor in jou gesprekke met mense?  
 
Wat is jou siening van grondonteiening sonder vergoeding? Is dit in alle gevalle 
geregverdig? Praat jy daaroor en gee jy ŉ Bybelse antwoord daarop?  
 
Staan jy op teen die leuen van rassisme wat gebruik word om 2 politieke doelwitte te 
bereik of persoonlike aanspreeklikheid te ontduik? Die Here roep ons vanaand op tot 
aksie! 
 
 

In die lig van hierdie dinge sê die Here ons vanaand vir ons: Staan op vir die Waarheid. 
Getuig vir die waarheid en leef self in die waarheid te midde van ’n wêreld wat die 
waarheid haat. Stry weer vir die waarheid soos gelowiges van alle eeue en ook ons Here 
Jesus Christus self....   

 
In ons teksgedeelte staan die Here Jesus al by sy vierde verhoor vandat Hy daardie nag in 
Getsemané gevang is. Telkens moes Hy Homself verdedig. Twee keer voor die Joodse 
Raad, toe voor Pilatus, daarna voor Herodus  en nou weer voor Pilatus, die Romeinse 
goewerneur van Judea. Telkens is Jesus met valse getuies en bewering aangekla en 
telkens moet Hy vir die waarheid opstaan. Hier kom die Jode weer met ’n valse 
beskuldiging om Jesus deur Pilatus skuldig te laat verklaar, sodat hulle Hom kan kruisig.  
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Die beskuldiging is dat Jesus ’n misdadiger is omdat Homself tot aardse koning sou 
verklaar het en dat Hy dus so vir die Romeinse Ryk ’n gevaar in hou. Die Joodse leiers het 
geweet dat Pilatus nie sou belangstel in hulle godsdienstige geskille nie. Pilatus sou niks 
verstaan van die belofte van die Ou Testament dat die Messias, die Christus Koning sou 
kom om sy volk van hulle sondes te verlos nie. Hy sou seker al gehoor het van die stryd 
tussen die Jode wat Christus nie as sodanig wou aanvaar nie. Maar om hulle doelwit te 
bereik verdraai die Joodse leier Jesus se woorde om dit ŉ politieke aanklag te maak sodat 
Pilatus Christus moet verhoor.  
 
En Pilatus doen dit dan ook so. In vers 33 vra hy vir Jesus: Is jy die koning van die Jode? 
En daarmee bedoel Pilatus dat Jesus die Jode se politieke leier is en dat hy ’n opstand 
teen die onderdrukking van die Romeinse sou lei om so die Romeinse se oorheersing 
omvêr te gooi. Pilatus was hierop bedag want daar het gedurig sulke opstande onder die 
Jode plaasgevind wat dan bloedig onderdruk moes word.  
 
En dan breek ons Here se oomblik van waarheid aan. Hier staan Hy nou op die oomblik 
wat sy lot sou beslis! Gaan Hy erken of ontken? Gaan Hy hier aan sy eie belang dink of 
aan die belang van sy Vader se Ryk?  
En dan geliefdes, kies ons Here om vir die waarheid op te staan! Watter waarheid? Dat Hy 
die Waarheid is! Hy is inderdaad ’n Koning. Koning van God se Ryk wat uit die hemel 
neerdaal. Sy koninkryk is nie van die aarde nie – dit is nie ’n ryk wat die Romeinse Ryk 
bedreig nie. Daarom is daar nie soldate van sy leërmag om Hom uit die hande van die 
Jode te bevry nie!  
Pilatus kan maar gerus wees – sy provinsie en die Romeinse ryk word nie bedreig nie!  
 
Nog verstaan Pilatus nie: ” maar dan is jy tog ’n koning?”, vra hy weer in vers 37!  
Inderdaad sê Jesus: My Vader het my na hierdie wêreld gestuur om sy ryk te vestig en 
van hierdie waarheid getuig Jesus. Meer nog: Hy getuig dat Hyself die waarheid is! In 
Johannes 14: 6 het Jesus gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom 
na die Vader behalwe deur my nie!  
 
Geliefdes en dit is wat God vanaand weer vir ons sê: Jesus Christus is ook van dag die 
Waarheid en daar is geen ander waarheid as in Hom nie! Hy is die Verlosser van dié 
wêreld wat so soek na die waarheid. As hulle dit tog maar net wou insien!  
Wie in Christus glo ontvang die ware en die ewige lewe. Vir hulle is Hy die enigste 
waarheid! Hy gee die wat in Hom glo sy Woord, die Bybel, as die bron van die waarheid,  
sodat hulle daarvolgens kan lewe!  
 
Die woord in Grieks wat met “waarheid” vertaal word, het 3 basiese betekenisse:  

1. Waarheid is iets wat die feite weergee van wat gebeur het! Dit staan teenoor die 
leuen. Die waarheid is dus nie op soek nie, die waarheid is nie relatief nie. Die 
waarheid staan vas – net so seker as wat Jesus voor Pilatus staan: Daar is geen 
ander waarheid behalwe die Waarheid Jesus Christus nie! Ons het dit in die Woord 
van God – die Satan daarenteen wil juis hierdie waarheid ontken en sy leuens laat 
glo! 

 
 
2. Die tweede betekenis van die woord waarheid lê in die werklikheidsbetekenis 

daarvan. Christus as Verlosser-Koning is vandag nog net so realiteit, so 
werklikheid, as toe Hy daar voor Pilatus gestaan het. Hy as die Waarheid van die 
lewe is ’n lewende realiteit in ons hart! Want ons het Jesus Christus lief en glo in 
Hom. Ons leef in ’n persoonlike verhouding met Hom as ons Here - ANDERS: 
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hoekom is ons vanaand hier? Hoekom luister ons nou hierna as ons dit nie geglo 
het nie! Hierdie werklikheidsbetekenis is juis die bewys van die Waarheid: dat Jesus 
in ons leef en sy Waarheid in ons harte is! 

 
3. Die derde betekenis van die woord waarheid is: dit is betroubaar. Dit verander nooit! 
Christus en sy waarheid bly altyd dieselfde. Br en sr, die Woord is betroubaar! Ons glo dat 
die Bybel die Woord van God is en dat dit die waarheid is. Moenie laat die Satan jou in 
twyfel laat verval met allerhande slim wêreldse en sg. moderne argumente nie! Dit wat die 
Here ons leer in sy Woord is betroubaar – oor wat reg en verkeerd is en wat mens mag 
doen of nie mag doen nie! Oor wat jy moet glo en wat nie! In Christus staan dit vas! Soos 
Hy daar voor Pilatus vasgestaan het!  
 
Hierdie waarheid, geliefdes, word elke dag in ons denke en ons harte in gedra deur  die 
Heilige Gees. In Johannes 15: 26 sê Christus dat Hy die Heilige Gees as Gees van die 
waarheid sal stuur wat ons in die volle waarheid sal lei. Sodat ons elke dat uit en deur die 
waarheid kan leef. Dat ons daarvan kan getuig! 
 

En daarom dan nou die vraag, br. en sr; Wat maak ek en jy met die Waarheid?  

 
Voor ons hierdie vraag beantwoord: kom ons kyk eers hoe ander rolspelers in ons teks 
met die Waarheid handel.  
Pilatus kom van aangesig tot aangesig met die Waarheid, maar sien dit nie raak nie! Hy 
vra die vraag na die waarheid – maar wag nie eers vir ’n antwoord nie. Vir hom is net sy 
eie lewe van belang. Hy wil tog net die verhoor verby kry sonder moeilikheid. Dit is vir hom 
duidelik dat Jesus onskuldig is, maar tog is hy bereid om die waarheid weg te 
onderhandel. Toe die Jode hom later met die keiser dreig gee Hy Christus weg.  
 
Br en sr, ’n mens kan nie oor die waarheid onderhandel nie – Of jy aanvaar Christus en 
die Woord as die waarheid vir jou lewe of jy verwerp Hom. Wanneer jy  oor die waarheid 
wil begin onderhandel, gaan jy dit verloor! Wanneer jy eers begin twyfel of iets reg is terwyl 
jy eintlik weet dit is reg – het jy dit eintlik klaar verloor! So onderhandel Pilatus vir Christus 
weg – Hy gee ’n onskuldige man, teen sy beterwete in – oor aan die Jode om gekruisig te 
word.  
Pilatus onderhandel die waarheid uit sy lewe en daarvoor sal hy eendag die prys betaal.  
Ironies genoeg was Pilatus se kennisgewingbord bo-aan die kruis korrek: Jesus van 
Nasaret, die Koning van die Jode!” As Pilatus dit maar net wou glo!  
 
Die Jode verwerp egter die waarheid blatant! Hulle wat veronderstel was om te weet en 
Jesus as Hulle Messias- Koning te erken – hulle haat Hom en wil Hom doodmaak. So 
maak die wêreld ook vandag met Christus as die Waarheid. Die poging om waarheid 
relatief te maak – om te sê daar is geen vaste waarheid nie – is niks anders as ’n poging 
om Christus te vermoor nie – om Hom weer te kruisig nie! En dit is wat die sondige wêreld 
vandag nog met Christus doen.  
 
En dan nou – ek en jy? Wat maak ons met die waarheid?  
 

Die Here sê: Staan op vir Waarheid, stry vir die Waarheid en leef uit die Waarheid! Moenie 
daaroor onderhandel nie, moenie toelaat dat Christus deur die sondige wêreld en sy 
mense vermoor word deur die manier waaroor daar oor Christus, sy Woord en sy kerk 
gepraat en gedoen word nie.  
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Nee, ons moet opstaan en van Christus as die Waarheid met ons woorde en ons lewe 
getuig! Ons mag nie skaam wees nie, ons mag nie bang wees nie, nee, ons moet getuig.  
 
Toe ek een keer met ’n katkisasieklas hieroor praat, vra een van hulle my: Ds. Piet,  as 
ons nou so vir die Here moet getuig, ook as ons lewe dalk daarvan afhang – hoe sal ons 
dit doen? Sal ons nie maar vir daardie oomblik jok dat ons nie glo nie, want dan word ons 
nie doodgemaak nie. Agterna kan ons mos weer getuig dat ons glo!  
 
Geliefdes, sy vraag verwoord die vrees wat in ons almal is!  
 
My antwoord aan hom was: ons sal bomenslike krag ontvang om Jesus nie te verraai nie. 
Jesus is hier onskuldig ter dood veroordeel en Hy het die lyding van sy onskuld tot die 
dood toe gedra sodat ons in die oomblik van waarheid – deur sy krag sal kan getuig!  
 
Daarvan getuig die lewe en sterwe van duisende Christene deur die geskiedenis heen. Br 
en sr, dit is ook waar van my en jou vandag. Jesus sê dit self in ons teksverse: vers 37 – 
elkeen wat aan die waarheid behoort, sal luister na die Waarheid! Sy kruisdood is die 
waarborg dat ons die krag sal ontvang om ook in die aangesig van die dood – vir die 
Waarheid op te staan!  
 
Ook nou, elke dag van ons lewe- binne hierdie “waarheidlose” tyd waarin ons leef! Kom 
ons gryp vanaand weer self vas aan die Here Jesus, die Seun van God- as die enigste 
waarheid! Kom ons hou vas aan sy Woord en kom ons bid dat die Heilige Gees ons met 
krag, wysheid en genade sal toerus om met woorde en dade vir Hom, ons Here en Koning 
op te staan.  
 
Amen 
  


