
VIERDE�KRUISWOORD:�MY�GOD�,MY�GOD,�
WAAROM�HET�U�MY�VERLAAT-�Matteus�27:46

Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Dink weer na oor die eerste drie Kruiswoorde. Jy het dit gememoriseer, noem hulle 
op.

Ÿ Hierdie eerste drie woorde, het met ons as mense te doen. Watter een het vir jou die 
meeste uitgestaan? Hoekom?

Ÿ Lees weer die vierde Kruiswoord. Jy besef skielik dit kom in Matteus 27:46 en in 
Markus 15:34 voor. Memoriseer die Hebreeuse woorde en die vertaling daarvan in 
Afrikaans.

Maandag: 

Dinsdag

Woensdag

Ÿ Dink na oor die drie ure van duisternis. Besef jy dit was pikdonker op die warmste 
sonskyn deel van die dag. Doodste stilte en so vreemd, leef jou vir ‘n paar oomblikke in 
daardie ure in. Maak net jou oë toe en sien Jesus daar aan die kruis hang....

Ÿ Na DRIE ure van donker en stilte, breek daar ‘n stollende stem deur: Eli Eli lema 
sabagtani. Wat dink jy beteken hierdie alleen- verlate kreet? Hoekom het God juis nou, 
vir Jesus alleen gelaat?

Ÿ Dink oor die kere in jou lewe toe jy uiterste alleenheid, verworpenheid, in die steek 
gelaat, gevoel het. Wanneer was dit en wat het dit aan jou gedoen? Het jy dit al ooit met 
iemand gedeel? Doen dit sommer nou!

Ÿ Kan jy jou indink hoe Jesus in hierdie oomblikke moes gevoel het en wat Hy intens 
beleef het? Die getal drie speel in die Bybel ‘n belangrike rol. Wat beteken dit hier?

Ÿ Dis in sulke tye dat ek en jy die hoekom vraag vra: waarom Here, waarom ek! Hoekom 
nou! Ons het groot geword om nie die waarom-vraag te vra nie, maar Jesus het. Wat 
leer ons by Jesus?



Donderdag

Saterdag

Ÿ Jy voel asof God jou verlaat, vergeet het. Daar is jou troos, Jesus was ook daar en 
verstaan jou pyn en seer. Praat nou met Hom in gebed.

Ÿ Is daar ‘n vers van versekering dat Jesus vir jou en my nooit alleen sal laat nie? Skryf dit 
neer en lees dit elke dag.

Vrydag

Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Watter voordeel het dit vir jou dat Jesus totaal van God verlate was?

Ÿ Wie in jou nabye omgewing of in jou familie, ervaar tans alleenheid en verlatenheid? 

Wat gaan JY daaraan doen?

Ÿ Gaan weer die vrae van die week. Wat het jou van hierdie Kruiswoord getref? Skryf dit 
asb. in jou joernaal.

Ÿ Herhaal weer die vierde Kruiswoord en praat met Here in gebed. Waarvoor wil jy vir 
Hom dankie sê?

Ÿ Daar is so baie mense wat sukkel, omdat hulle alleen en eensaam is. Skryf nou die naam 
neer van daardie persoon/e, sodat jy vir hulle liefde en omgee kan gaan bewys.


