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Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Neem ‘n oomblik om te dink hoe dit moes wees om ‘n onskuldige bystaander te wees 
by die kruisigings-toneel. Dink jou in die houdings en optrede van die Jode, die 
Romeine, die groepie rondom Maria, laat die tonele weer voor jou afspeel van die 
misdadigers aan weerskante, en die eerste vier kruiswoorde.

Ÿ Maak vir jouself notas oor bogenoemde nadenke: wat het jou opgeval? Watter 
emosies het by jou opgekom? Hoe voel jy oor Jesus?

Maandag: 

Dinsdag

Woensdag

Ÿ Joh 19:28 maak die stelling: “...met die wete dat alles klaar volbring is...”  Wat verstaan 
jy alles in daardie frase? 

Ÿ Die harde werk vir ons verlossing het hier gebeur: in hierdie drie ure van 
Godsverduistering. Dink ‘n bietjie na oor die intense oomblik: die enigste keer ooit in alle 
ewigheid dat die Drie-eenheid geskei was van mekaar. Hoe moes dit vir die Vader wees, 
en die Seun, en die Heilige Gees? 

Ÿ Ons bely dat Jesus 100%  ‘n Goddelike natuur het, maar ook 100% ‘n menslike natuur. 
Neem tyd om dit te oordink: wat sien jy in Jesus se kruisiging na vore tree: sy 
goddelikheid of sy menslikheid?

Ÿ Jesus roep uit: “Ek het dors”. Daars goeie, fisiese redes vir sy dors. Hoe sou jy hulle 
beskryf?



Donderdag

Saterdag

Ÿ Lees Ps 22 deur en merk hoeveel raakpunte hierdie Psalm het met Jesus se kruisiging. 

Ÿ Het jy ‘n gunsteling Psalm wat jy reeds gememoriseer het, om jou te dra deur donker 

tye? Indien nie, maak moeite om te soek vir een wat jy kan memoriseer vir die dag van 

donkerte.

Ÿ Jesus haal hierdie Psalm aan terwyl Hy aan die kruis hang. Hy leer ons hoe om ons eie 

lyding reg te hanteer: deur jou gedagtes te vul met God se Woord.

Vrydag
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Van

Ÿ Lees ook Hebr 5: 7-10. Jesus is ons voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Vader. Hoe 

lyk jou eie gehoorsaamheid?  Wat sou jy graag vir Jesus wou vra?

Ÿ Jesus kon ter enige tyd engele oproep om Hom te verlos van hierdie swaar lyding (Mat 

26:52). Hy sê: niemand neem sy lewe af nie, Hy lê vrywillig sy lewe neer (Joh 10:18)

Ÿ Wanneer jy deur die lens van hierdie verse na die kruistoneel kyk, wat sien jy? 

Ÿ Mat 25:35 sê dat Jesus selfs vandag nog dors het – en ons kan sy dors les. Kyk of jy 

vandag vir Jesus kan dien deur dit aan die “ geringste van die broers” te doen.

Ÿ Mat 5: 6 sê jy is geseënd as jy dors na wat reg is. Beskryf dit jou lewe tans? Na watter 

“geregtigheid” dors jy tans? Hoe vêr sal jy gaan om hierdie dors te les?

Ÿ Ps 42: 1-3 beskryf ‘n wildsbok se dors. Beskryf jou eie dors na God: hoe groot is jou 

dors?


