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Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Dink na oor die afgelope Paassangdiens. Wat het jou in die diens die diepste getref? 
Vertel vir iemand presies wat jy beleef het. Wat dink jy wil die Here vir jou sê?

Ÿ Noem gou weer vir jouself die vyf Kruiswoorde wat ons reeds behandel het. Onthou 
om die vers waar dit staan ook te herhaal. So memoriseer jy hierdie skatte in jou 
hart. 

Ÿ Kon jy tot ‘n persoonlike toewyding en belydenis kom? Dalk opnuut? Bely dan nou 
hardop: Jesus is Oorwinnaar. Jesus is Here. Jesus is hier.

Maandag: 

Dinsdag

Woensdag

Ÿ Herhaal weer die sesde Kruiswoord en lees Johannes 19: 28-37. Wat tref jou?
Ÿ Probeer vir iemand verduidelik wat die woord, tetelestai (Grieks), beteken. Verwys hier 

na die oorspronklike betekenis in Jesus se tyd (handelsterm).

Ÿ Wat het Jesus alles voltooi / afgehandel?
Ÿ Hoekom is daar na hierdie woord as ‘n oorwinningskreet verwys?

Ÿ Hoe sou jy die werk wat Christus voltooi het, bewoord. Soek 2 Korintiërs 5:19 en 
Johannes 3:16 op en kyk hoe dit jou kan help.

Ÿ Wil jy nie in beide hierdie verse jou eie naam inskryf nie? Lees dit nou weer en besef 
hoe persoonlik Jesus se kruiswoord vir jou bedoel is. Gee jou lewe opnuut aan Jesus oor 
en sê nou vir Hom dankie in gebed. 

Ÿ Hoe kan jy die kruiswoord gebruik om vir iemand wat nie glo nie, te help?



Donderdag

Saterdag

Ÿ Jy hou nie op om lief te hê nie. Jou hande word nie moeg om te help nie. Innerlik word 
jy voortdurend vernuwe. Is dit waar van jou lewe die afgelope kwartaal / jaar?

Ÿ O.g.v. Sy liefdesoffer vir jou aan die kruis, laat jou hele lewe ‘n lewende en heilige offer 
wees wat vir Hom aanneemlik is. Romeine 12. Lees sommer weer die hele hoofstuk deur.

Ÿ Dink na oor die lewenstaak wat Jesus se kruiswoord aan jou toevertrou het. Hoe sal jy 
dit beskryf?

Vrydag

Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Die sesde Kruiswoord is Jesus se oorwinningskreet. Prakties beteken dit die volgende: 
Die angel van die dood is uitgehaal, die mag van sonde is verbreek, ons is nou burgers 
van die Koninkryk, ons is nou nuwe mense wat nie meer in vrees lewe nie. Wat kan jy by 
hierdie lysie byvoeg? Lees gerus Kolossense 2:13-15, dink ook aan die vorige tekste van 
Wo en Do.

Ÿ Jy is ook in Jesus, ‘n oorwinnaar. Maar jy besef dat daar dinge in jou lewe is wat van jou 
‘n slaaf maak. Dis tyd om dit voor Hom te bely en bid dat jy oor dit, oorwinning sal 
behaal.

Ÿ Dink na oor al die vrae van die week. Lees sekere gedeeltes wat jou opgeval het, weer 
deur.

Ÿ Lees weer Johannes 19 in sy geheel. Berei jou voor om die komende naweek, ‘n ware 
Oorwinningsfees te vier – hoor hoe lui die Paasfeesklokke van oorwinning!

Ÿ Jy glo vas dat jy saam met Christus, ‘n oorwinnaar is. Jy word lewenslank gevorm om Sy 
karakter te ontwikkel. Vertel vir iemand wat jou grootste geestelike oorwinning onlangs 
was.

Ÿ Word stil in gebed en dank die Here vir nog ‘n Paasviering in jou lewe. Skryf jou eie 
oorwinningsgebed neer.


