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‘n Sewende Wandeltree: 
Onreg maak almal  
verloorders 

Een van die oorheersende temas 

van Hollywood, is om onreg reg te stel. 

Jy hoef nie ‘n fliek-vlooi te wees om dit raak te sien 

nie. Die rolprente wat uit Marvel se studios kom, 

het byna deurgans die tema van onreg wat deur su-

perhelde reggestel moet word. 

En soms kan selfs van die superhelde deel raak van 

die mense wat onreg laat gebeur. Super krag en baie 

buitengewone en sensasionele kragte is meestal 

nodig om teen die onreg op te staan. 

Die Bybel ken ook onreg en die nare gevolge daarvan 

vir die slagoffer. Daarvan getuig talle Psalms en  

ander Bybelverhale. En dan breek Paasfees aan. En 

die Messias tree op die voorgrond om die onreg reg 

te stel. Maar totaal anders as wat verwag is... 
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7a. Tuin van Onreg  & Handewassery—Pilatus 
Matteus 26:59-68  Die priesterhoofde en die hele Joodse Raad het vals 

getuienis teen Jesus probeer kry sodat hulle Hom kon doodmaak.  (60)  

Baie vals getuies het na vore gekom, en tog kon die Raad niks teen Hom 

vind nie.  

Eindelik het daar twee vorentoe gekom  (61)  en  gesê: "Hierdie man 

het gesê: Ek kan die tempel van God afbreek en in drie dae weer op-

bou."  (62)  Toe staan die hoëpriester op en sê vir Hom: "Verweer jy jou 

glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou in-

bring?"  (63)  Maar Jesus het niks gesê nie.  

Die hoëpriester sê toe vir Hom: "Ek stel jou onder ‘n eed by die  

ewende God dat jy vir ons moet sê: Is jy die Christus, die Seun van 

God?"  (64)  Jesus antwoord hom: "Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir 

julle: Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die 

regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die 

wolke van die hemel."   

Toe skeur die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê: "Hy het 

God gelaster. Waarvoor het ons nog getuies nodig? Daar het julle nou 

net die godslasterlike woorde gehoor. (66) Wat dink julle?"  

Hulle het geantwoord: "Hy verdien die dood!"   

Toe het hulle in sy gesig gespoeg en Hom met die vuis geslaan. Hulle 

het Hom geklap  (68)  en gesê: "Jy is mos ‘n profeet, Christus! Sê vir ons, 

wie het jou geslaan?" 

Jesaja 53:5-6   Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy 

verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy 

wonde het daar vir ons genesing gekom … die Here het ons almal se 

sonde op hom laat afkom. 



4 

Dink na oor die volgende: 

Dink jy die Joodse Raad, as leiers, het 

regverdig en reg opgetree teenoor 

Jesus? 

Dink oor ons moderne wêreld - gebeur dieselfde dinge nie 

maar ook vandag in ons “verligte wêreld” nie? 

Doen nou: 

Het jy ook al mense klaar in jou hart veroordeel, sonder om 

regtig na hulle kant van die saak te kyk? Bely dit voor die 

Here. 

Het jy al mense van ander lande of kulture of ander velkleur 

onbillik behandel?  Bely dit… 

Matteus 25:40b: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit 

aan een van die geringste ... gedoen het, het julle dit aan My 

gedoen.’ 

Is ons gebruike, kultuur, politiek ondergeskik aan God se wil 

om regverdig te wees? 

7b. As jy ‘n hond wil slaan, sal jy altyd ‘n stok kry‘: 
As jy wil fout vind, sal jy die geringste klein dingetjie aan-

gryp om jou saak te sterk. En as jy onder druk is van die  

Romeine dat jy dalk jou gerieflike lewenswyse kan verloor, 

dan vind jy gou genoeg “bewyse” vir jou mening.  

Selfs al moet vals getuies ingebring word … Hoe ver kan die 

mens nie daal, as sy hart vol onreg geraak het nie…! 
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7c. Onreg is ‘n KEUSE: 

Dit is tog interessant omdaarop te let dat Pilatus 3 pogings 

aanwend om Jesus seonskuld te verklaar. Hy weet dus wat 

die regte ding is om te doen. 

Maar dan is daar ander dinge wat inspeel op die mens Pilatus 

en hom teen sy beterwete laat optree. Let mooi op na die 

drie geleenthede wat Pilatus gehad het om reg te laat 

geskied. Selfs die aanmoediging van sy vrou dat hy nie ‘n 

aandeel in die godsdiens oorlog van die Joodse leiers teen 

Jesus moet hê nie, help niks nie. 

Matteus 27:11-14  Jesus is voor die goewerneur gebring 

en dié vra Hom: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus ant-

woord: "Dit is soos u sê."  

Toe sê Pilatus vir Hom: "Hoor jy nie waarvan hulle jou alles 

beskuldig nie?"  

Matteus 27:19  Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy 

vrou vir hom 'n boodskap gestuur: “Moet tog niks met 

daardie onskuldige man te doen hê nie.”  

Lukas 23:4  Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die 

skare: "Ek vind geen skuld in hierdie man nie." 

Luk 23:13-16  Daarna het Pilatus ... vir hulle gesê:  

"... Nou het ek in julle teenwoordigheid  

die saak ondersoek,  

en ek het in hierdie man geen grond gevind  

vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. ...  

Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie.    

Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat”.  
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Luk 23:20-22  Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy 

weer met hulle gepraat,  maar hulle het aanhoudend 

uitgeroep: "Kruisig, kruisig hom!"   

Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het die 

man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf 

regverdig nie." 

Mat 27:22-24   Pilatus sê vir hulle (die skare):  

"Wat moet ek dan doen  

met Jesus wat Christus genoem word?"  

"Kruisig hom!" skreeu hulle almal.   

Hy vra: "Watter kwaad het hy dan gedoen?"  

Maar hulle skreeu nog harder:  

"Kruisig hom!"   

Toe Pilatus sien dit help niks nie  

en dat daar eerder ‘n oproer kom,  

het hy water gevat  

en voor die skare sy hande gewas en gesê:  

"Ek is onskuldig  

aan die bloed van hierdie man.  

Dit is julle verantwoordelikheid." 
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Dink oor die volgende: 

Dink jy Pilatus is  onskuldig? Hy het 

geweet Jesus is onskuldig, maar niks 

daaraan gedoen nie!   

 Is daar kere wat JY wéét wat die regte ding is om te 

doen, maar dan doen jy dit nie, omdat ....? 

 As jy nie kies nie, is jy nie onskuldig nie. Jy het dan juis  

gekies om die onreg te laat gebeur... 

 Het gesinslede of vriende jou ook al gewaarsku of goeie 

raad gegee, maar jy wou nie daarna luister nie en net  

koppig jou eie ding bly doen?  

 Doen nou: 

 Luister fyn. Waarvan oortuig die Gees van God jou in 

hierdie oomblikke? En wat gaan jy daaraan doen? 

 Van wie weet jy, wat onregverdig behandel word? Kan jy 

iets daaraan doen? Of is jy soos Pilatus te bang vir  wat 

“die mense sal sê” as jy die regte keuse maak? 

 Het jy ‘n (bad)kamer spieël naby ‘n wasbak? Gaan staan 

voor die spieël. Was jou hande. Bely waaroor jy hartseer is 

aan Hom. Was dit af en word vry om weer reg te kan kies. 

Gaan lees nou 1 Johannes 1:9-10 rustig deur. 

7d. Onreg tas God self aan‘: 
Om soos Pilatus ‘n keuse vir onreg te maak, tas nie alleen die 

mense rodnom hom aan nie. Dit tas ook God aan. Omdat God 

regverdig is, tas enige onreg ook God aan. 
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Seën: Spreek die seën saam uit en gebruik gerus die handgebare  

(Nooi die jongspan om te herhaal wat jy lees by elke  reël): 

(Sterk arms voor jou uit)      

Die Here is VOOR ons om jou pad gelyk te maak. 

(Strek arms langs jou uit)    

Die Here is LANGS ons om jou in Sy arms toe te vou. 

(Wys met duime na agter toe oor jou skouers)    

Die Here is AGTER ons om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

(Strek arms na onder)          

Die Here is ONDER ons om jou te dra as jy mag val. 

(Waai arms in klein sirkels langs jou)       

Die Here is RONDOM ons om jou te beskerm. 

(Strek arms na bo) 

Die Here is BOKANT ons om jou te seën. 

(Hou albei hande op jou bors) 

Die Here is BINNE-IN ons om ons te lei met Sy Heilige Gees. 

(Neem mekaar se hande) 

Die drie-enige God is BY ons – van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 

Spesiale Seëngroet: 


