
SEWENDE�KRUISWOORD:�OORGAWE�AAN�GOD!�-�Lukas�23:46

Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Ons teks verwys na die laaste daad van Jesus voor Hy Sy laaste asem uitblaas, dit was ‘n gebed. 
Nie net taal nie, maar waar Hy met Sy woorde ook doen. Wat verstaan jy doen Jesus in hierdie 
laaste gebed?

Ÿ Oefen die teks in: Lukas 23:46 - Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” 
Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas.

Ÿ Sommige tale is net gepas vir sekere situasies – Latyn vir kennis, Frans vir verhoudings, Duits vir 
filosofie, Engels vir handel. Daar is egter geen beter taal vir lewe en dood as die taal van die Bybel 
nie. Gebruik net ‘n oomblik waarin jy dankie sê dat jy toegang het tot die Woord.

Ÿ Johannes 1 vertel die verhaal van Jesus as die vlees geworde Woord. Jesus los nie die Woord net by 
taal nie, maar gee gestalte aan die Woord. Watter werke van Jesus verstom jou die meeste?

Maandag: 

Dinsdag

Woensdag

Ÿ Die Bybel gee vir ons die nie net die woorde vir lewe nie, maar ook die woorde vir die dood. In hierdie 
laaste kruiswoord wys Jesus dat die regte taal vir die dood is taal van intimiteit en verbondenheid aan 
God. Help hierdie gedagte jou vir taal in tye van chaos en nood?

Ÿ Om hierdie tipe taal tydens chaos en dood te kan gebruik, moet hierdie taal woorde wees wat ons ken 
en inoefen tydens ons lewe. Hierdie kruiswoord help ons ook verstaan hoe ons moet lewe – Intiem en 
gerig op God. Sou jy dit kon gebruik?

Ÿ Oefen die teks vandag in as rigsnoer vir die lewe en antwoord op die dood.

Ÿ Die volgende waarna hierdie sewende kruiswoord wys is taal, woord van vertroue. Jesus haal Ps 31 
aan wanneer Hy hierdie woorde uiter. Die oorgrote meerderheid van die Psalms is die woorde van 
mense wat eerlik oor hulle verhouding met God skryf. Jesus as mens haal hieruit aan en voeg ook so 
Sy menswees by alle ander. Dink na oor die rol van vertroue in jou lewe.

Ÿ In Jesus se dood haal Hy die Woord aan net soos tydens Sy versoeking. Jesus het die Woord in Sy hart 
bewaar sodat dit Hom in Sy nood kon versorg. Reflekteer oor die Woord in jou lewe.

Ÿ Oefen die teks en dink waar hierdie teks jou al bygestaan het of kon bystaan in jou lewe.

Geniet elke oomblik van hierdie Paasnaweek. Gebruik hierdie Bybelstudie eers na die 
Paasnaweek, sodat jy in die oomblik kan wees van elke dag. Seën is in elke oomblik.



Donderdag

Saterdag

Ÿ Hierdie uitspraak het ook sterk taal, woorde wat verwys na oorgawe. Vredevolle 
oorgawe tydens die dood kom vanuit ‘n lewe van oorgawe. Jesus het geweet dat die 
Vader in beheer is ook na die dood en kon Sy lewensasem, Sy siel, aan niemand 
anders toevertrou as Sy Vader nie. Sy troos in lewe en dood is dat die Vader Sy by 
Hom is en Sy gees veilig by die Vader. Hierdie is ook waar vir my en jou, wat beteken 
dit nou in jou lewe?

Ÿ Wanneer jy hierdie teks vandag oefen, oefen jy dit as ‘n daad van oorgawe en ‘n 
rustigheid van oortuiging dat jy veilig by God versorg is.

Vrydag

Die Sewe 

 
Jesus Christus Kruiswoorde
Van

Ÿ Jesus se laaste gebed bevestig dat Hy weet daar lewe by die Vader is na die dood. 
Talle geloofshelde en leiersfigure het hierdie selfde gebed gebid tydens hulle laaste 
oomblikke. Is hierdie ook jou taal, jou woorde vir die dood?

Ÿ Na watter nuwe lewensritmes, nuwe perspektiewe, nuwe geleenthede nooi hierdie 
woorde van intimiteit, vertroue en oorgawe jou nou uit?

Ÿ Herbesoek al die kruiswoorde. Watter nuwe perspektiewe geniet jy?

Ÿ Reflekteer oor die Bybel as taal, woorde vir lewe en dood.
Ÿ Watter woorde, taal het nodig om aksies te word?


