
Getsemane: Plek waar olywe gepers word 

Matteus 26:36-46 

 

 

 

Dit was die Pasga-fees in Jerusalem, die fees van die geslagte Lam. Jesus en sy dissipels 
is op weg na die Pasga. Dit sou ‘n lydensweg wees, het Jesus besef. Hyself is die Lam 
wat geslag sou word. Maar eers loop Jesus se lydensweg deur Getsemane, ‘n 
afgesonderde tuin met Olyfbome en ‘n olyfpers. Voordat Hy verraai, gevang en 
gemartel sou word, moes Jesus eers daar gaan bid. Voor die fisiese lyding begin, moes 
hy eers deur ‘n emosionele worsteling: Hy moes sy lydensweg aanvaar, Homself in 
gehoorsaamheid gewillig op die altaar plaas. Hierdie bewustelike oorgawe, die 
gewillige inbuig onder dit wat wag, was sekerlik die moeilike halte op sy lydensweg.  

Om hoegenaamd iets te begryp wat hier in Getsemane gebeur, moet ons probeer 
vashou aan die misterie van die twee nature van Christus. Hy was tegelyk God en mens, 
een in wese met God maar ook ‘n doodgewone mens. As God het Hy presies geweet 
wat wag, wat alles op die spel was in sy lydensweg. Maar as gewone, brose mens moes 
Hy dié lydensweg alleen loop, as mensekind moes Hy dié bitter beker alleen drink. Die 
worsteling in Hom was geweldig intens. Lukas skryf: sy sweet het bloeddruppels 
geword, dis uit sy liggaam uitgepers. Dit is wat daardie nag op die plek Getsemane 
gebeur het, die plek waar olie uit olywe gepers is.  

I 

Wat was alles in Jesus se lydensweg op die spel? Hy het geweet dat Hy die nag verraai, 
verloën, gemartel en gekruisig sou word. Hy sou dit alleen moes doen, sy dissipels kon 
dit nie saam met hom doen nie – hulle was nie eers in staat om een uur saam met hom 



te waak en bid nie, trouens, juis hulle sou Hom die nag verraai en verloën, van Hom 
wegstap. Alleen, ja skynbaar selfs ook van God verlate, sou Hy die lydensweg enduit 
moes loop.  

Maar erger nog as die vooruit wete van die lyding wat wag, was die wete dat Hy 
daarmee eintlik die sonde van die ganse wêreld op sy skouers neem, dat Hy daarmee 
die breuk wat tussen mens en God gekom het moes oorsteek, dat Hy die boosheid self 
moes konfronteer en oorwin. Hy sou die doderyk moes ingaan om daar die dood as 
laaste vyand te verslaan. Ons kan dink dat die mens Jesus voor hierdie ontsaglike taak 
sou huiwer ... kan dié bitter beker hom nie maar gespaar word nie?  

II 

Kom ons probeer vir ‘n slag net weer dink aan wie en wat hierdie boosheid is wat Jesus 
in die oë moes gaan kyk en moes gaan verslaan, ‘n uitweg uit moes gaan vind. Want 
soms praat ons so saggies daaroor, asof die mensheid darem nie so sleg en boos is nie, 
asof die mens self eintlik maar in staat is om die bose te oorwin, homself aan sy eie 
skoenveters uit die put van ellende te kan trek. Asof ons nie regtig ‘n Verlosser nodig 
het nie. Wie of wat is die bose dan?  

As ons dink aan die geskiedenis van geweld en hebsug wat reeds in Bybelse tye begin 
het, die uitwissing van hele volke, die slagting van vroue en kinders en weerloses, die 
onreg en verdrukking deur die eeue, die vernietiging van die aarde, die wellus van die 
mens wat sy eie wet geword het ... as ons in dié dae die TV beelde sien van vroue en 
kinders wat vlug, die vrees en honger, die verlies, die pyn en trauma, die 
gebombardeerde kraamsaal met bloedspatsels teen die mure ... dan verstaan ons tot 
watter boosheid die mens as individu, maar veral ook kollektief as mensdom, nog altyd 
in staat is. Ons sit almal vasgevang in die boosheid wat setel in menseharte, ‘n boosheid 
wat nog altyd ook in ons eie harte skuil. Dit wat ‘n Paulus laat uitroep het: wie sal ons 
van hierdie “doodsbetaan” kan verlos, want self kan ons nie. Dit is teen hierdie 
boosheid wat Jesus die nag in Getsemane te staan gekom het. Dis wat op die spel was. 
So groot was sy opdrag. Daarom die huiwering: sou Hy hierdie boosheid kon oorwin, 
vir mense wat agter hom aan op die lydensweg loop ‘n uitweg uit die boosheid kon 
vind? Sou Hy ‘n weg terug na God kon open, ‘n vlugroete terug na God se goeie 
bedoeling met mens en skepping kon verseker? Dáároor het Jesus se stryd gegaan.  

Ten diepste was Jesus se worsteling hier ‘n worsteling tussen sy lydensweg en alles wat 
dit sou verg, en sy liefde vir ons, mense vasgevang in die mag van die bose.  

III 

Daarom was dit vir Jesus so belangrik om eers, voor sy fisiese lydensweg begin, vir ‘n 
tyd lank in gebed met sy Vader te verkeer. Intens bid Hy, doodsbenoud, diep bedroef, 
met sy gesig teen die grond. Gebed word die ruimte vir hierdie stryd om lewe en dood 
... die lewe wat sou kom nadat die dood verslaan is.  

En dan is dit wonderlik om te sien hoe God sy gebed verhoor. God het nie die beker 
van hom weggeneem nie – dit was immers die manier waarop Jesus die verlossing 
moes bewerkstellig – maar in sy gebed het God Jesus gewillig gemaak, Hom gehelp 
om vrywillig die beker te drink, die lydensweg enduit te loop. Hierdie verandering hoor 
jy in die manier waarop Jesus sy gebede verander. Eers bid Hy:  “My Vader, as dit 
moontlik is, laat hierdie beker  by my verbygaan. Nogtans nie soos Ek wil nie, maar 
soos U wil”. As Hy ‘n tweede keer gaan bid, is sy woorde anders: “My Vader, as dit nie 
moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil 
geskied” Daar kom in sy gebed ‘n aanvaarding, ‘n gewillige inbuig onder die wil van 



die Vader. Uiteindelik kon Jesus opstaan en sê: “Kyk die uur het nou aangebreek, die 
Seun van die Mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons 
gaan...”  

IV 

Wat wil die verhaal ons leer?  

Die verhaal wys vir ons iets van Jesus Christus se geweldige groot liefde vir ons, 
sondaar mense, vasgevang in en uitgelewer aan die mag van die bose. Uit hierdie 
slawerny wou Hy, en het Hy vir ons ‘n uitweg kom bied. Beteken dit Hy het alles klaar 
oorwin, dat daar voortaan geen sonde en geweld en pyn meer oor sal wees nie? Nee, 
ons kan sien hoe die boosheid vandag nog te kere gaan. Maar vir ons, ons wat sy 
volgelinge is, is daar ‘n ander weg, ‘n ander wet, die wet van die liefde. En binne die 
lyding waardeur ons steeds moet gaan, ook sy kinders daar in Oekraine moet gaan, is 
Hy as medelydende God naby hulle, langs hulle, saam op weg deur die lyding heen na 
God se nuwe wêreld.   

Daarom is hierdie halte Getsemane op Jesus se lydensweg ‘n uitnodiging. Kom, kom 
ons staan op en volg Hom op weg na Jerusalem – daar waar Hy as Paaslam geslag sou 
word, maar ook uit die dood sou opstaan en sou lewe, en ons laat deel in hierdie nuwe 
lewe.        

   

     


