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Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Vir mense wat gekruisig was, was elke asemteug pynlik – jy het nie asem gemors aan 
die kruis nie. Dink aan Jesus se eerste drie kruiswoorde wat Hy uitspreek ter wille van 
ander rondom Hom – wat sê dit vir jou van Jesus?

Ÿ Neem ‘n kruis en sit dit regop op ‘n plek waar jy gereeld stilword. Neem ‘n paar 
minute om net weer Jesus se kruisiging te bedink: die pyn en smart, die vernedering 
en die donker van ‘n stadige dood.

Maandag: 

Dinsdag

Woensdag

Ÿ Wat leer jy by Jesus in sy derde kruiswoord?
Ÿ Hoe het jy in die verlede, of doen jy in die hede, die verantwoordelikheid om na jou 

ouers om te sien? Voel jy skuldig, dankbaar, bevoorregd, of iets anders?

Ÿ Jesus se pa, Josef is waarskynlik vroeg reeds in sy lewe oorlede. Jesus is die oudste 
seun. Hy neem die verantwoordelikheid op Homself om vir sy ma se welsyn om te sien.

Ÿ Lees Markus 3: 20-22 & Joh 7:2-5.  Hier was ‘n duidelike misverstand tussen Jesus en 
die res van sy gesin. Dink aan ‘n ernstige misverstand wat al in julle familie voorgekom 
het.

Ÿ Familie-konflik kan soms oor baie jare voortduur. Dink oor die elemente van so ‘n 
konflik wat die lewe “hel” maak vir mense, dinge soos harde woorde, isolasie. Wat kan 
jy byvoeg?

Ÿ Aan die kruis neem Jesus volle verantwoordelikheid vir sy ma se welsyn. Markus 3 se 
insident is vergete. Is daar ‘n insident in jou eie familie-geskiedenis wat jy moet laat 
gaan?



Donderdag

Saterdag

Ÿ Lees Markus 3: 33-34. Miskien het jy nie meer bloed-familie wat naby is en na wie jy 
kan omsien nie, maar die dag toe jy gedoop is, het jy deel geword van die huisgesin van 
God. Hierdie verse help jou om te sien wie jou geloofs-familie is. Maak ‘n lys van name 
van mense wat deel is van jou geloofs-familie. [ Geestelike boeties en sussies, en 
geestelike pa’s en ma’s] 

Ÿ Kyk mooi na die lys van name van mense wat deel is van jou geloofs-familie: is daar 
iemand wat sorg nodig het? Is daar iemand wat bemoediging nodig het? Is daar iemand 
vir jy kan bederf met koffie en koek? 

Ÿ Jesus kies sy broer in die geloof, vir Johannes, om na Maria om te sien. Het jy so ‘n 
geloofs-broer / suster  aan wie jy so ‘n belangrike taak sou kon toevertrou? Indien wel, 
dank die Here vir so ‘n broer / suster. Indien nie, vra die Here vir so ‘n broer / suster.

Vrydag

Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Jesus se Koninkryk word gekenmerk deur liefde. Satan se ryk word geken deur 
boosheid. Neem tyd om deur die nuusberigte te blaai en te sien hoe hierdie twee 
koninkryke in stryd is op ons planeet tans. 

Ÿ Jy is ‘n tempel van die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat in Christus geleef het, leef tans in 
jou. Hoe wil die Heilige Gees in en deur jou die Koninkryk van die liefde laat seevier?

Ÿ Dink aan vier plekke waar jy van tyd-tot-tyd tyd spandeer: hoe kan jy daar ‘n agent van 
liefde wees? Dink aan jou woorde. Dink aan geleenthede tot diens. 

Ÿ Maria het van die begin af geweet dat haar Seun vir groot dinge bestem is. Sy het Hom 
aangemoedig en geinspireer regdeur, tot aan die einde. Dink aan maniere hoe ouers hul 
kinders kan inspireer om hul lewensroeping te vind en te volg. 

Ÿ Maria was ‘n goeie ma vir Jesus. Jesus wys sy lojaliteit en dank aan haar deur aan die 
kruis vir haar ‘n oplossing te bied vir haar oudag. Dink aan maniere hoe kinders hul 
lojaliteit en dankbaarheid kan toon aan hul ouers.

Ÿ Vra die Here om jou oë oop te maak vir geleenthede om jou liefde aan jou ouers te toon 
[of aan ander ouer mense in jou geloofs-familie]. 


