
Huisgeloof2016#39 <> Lukas 23 
33 Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, 
die een aan sy regter- en die ander een aan sy linkerkant. 34 Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie 
wat hulle doen nie!” Hulle het sy klere verdeel deur te loot. 35 Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het 
Hom ook uitgelag en gesê: “Ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is.” 
36 Ook die soldate het vorentoe gekom en Hom bespot. Hulle het vir Hom suur wyn aangebied 37 en gesê: “As jy die 
koning van die Jode is, red jouself.” 38 Daar was ook 'n opskrif bokant Hom: “Dit is die koning van die Jode.” 
39 Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Hom gelaster deur te sê: “Is jy dan nie die Christus nie? Red 
jouself en ons ook!” 40 Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: “Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan 
tog dieselfde straf as hierdie man!  41 In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons 
dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie.”  42 Verder sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer U in u 
koninkryk kom.” 43 Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” 
 
Christus die koning Sondag <> Hierdie teks is gelees op Christus is die Koning-Sondag. Dit is die laaste Sondag van die 
kerkjaar. Eerskomende Sondag is die eerste Sondag van Advent. Ons bely met Christus die koning Sondag dat ons as 
volgelinge van Jesus, weet wie  die ware Koning/Heerser van die heelal is.  Hy is ’n Koning sonder gelyke. Die kruis en 
die leë graf lei Sy volgelinge na ’n nuwe lewe van onvoorwaardelike liefde, ongeëwenaarde vreugde en onmeetbare 
vrede wat die lewe in die hier en nou al ’n stukkie hemel op aarde maak, mense nou al ’n proeseltjie van God se 
ewige somer gee. Om Hom te volg, is ons prioriteit nommer een en dit laat alles anders in jou lewe in die regte 
plekke val... 
# wat is prioriteit in jou lewe? 
’n Projek wat jy moet klaarmaak? Tyd saam met jou geliefdes? Jou opvoeding, jou finansies? ’n Saak wat vir jou na 
aan die hart lê? Om ander te leer of te mentor?  Om ’n verskil hier op aarde met jou lewe te maak? Om jou beste jy 
te word? Daardie dinge moet jy eerste in jou lewe te plaas, anders sal jy hulle nooit regkry nie. Maar ons teks en  
Christus is die Koning-Sondag herinner ons dat die belangrikste wat heel eerste in ons lewens moet inpas, ons  geloof 
in Jesus Christus is.  
# Hoe Jesus dit gedoen het  >>  
Die teks uit Lukas, so vlak voor Advent, vang ’n mens onkant - dit gee jou hoendervleis. Jesus, die mens-geworde 
Seun van God, word verraai, verwerp, gespot, gegesel en behandel soos ’n misdadiger? Hy word gekruisig! Te midde 
van een van die verskriklikste ervarings wat iemand kan belewe - wat nog te sê die Seun van God - hou Jesus Sy fokus 
op die hoof ding: God is nog God; God is in beheer; God verwag gehoorsaamheid. 
Jesus verloor nooit sy kop nie, verloor nooit sy hart nie. Dit is net omdat Jesus die hoof ding die hoof ding gehou het 
dat Hy/sy vyande kon liefhê - selfs aan die kruis, het Hy hulle vergewe wat Hom daar geplaas het, selfs aan die kruis 
het Hy uitgereik na iemand in nood. Jesus “practices what he preaches”, selfs aan die kruis! Hy doen wat Hy aan Sy 
dissipels geleer het. Selfs aan die kruis. 
Jesus het  die hoof ding die hoof ding gehou - selfs aan die kruis. Toe mense hom gespot het dat Hy Homself nie eens 
kan red nie!  Maar Jesus - alhoewel Hy kon - het nie gekom om Homself te red nie, maar ander... (Lukas 9:24) 
Jesus het liefde vir God en jou naaste Sy hoof ding gehou. Daarom weet ons in hierdie week waarin ons dink aan  
Christus is die Koning-Sondag is daar geen Koning soos Hy nie. Net Hý het gekom sodat ons as Sy volgelinge lewe kan 
hê - lewe in oorvloed! 
Hoe kan ons dit doen? >>  
Vir eeue het die wysste onder ons besef dat die hoof ding is om die wense/wil van God te doen - dit wys met jou 
dade hoe ernstig jy is met jou liefde en respek vir God! Dit wys vir mense om jou dat God nr1 is in jou lewe. Christus 
die koning Sondag – dit waaraan ons hierdie week dink – help ons om in geen onduidelike taal vir die wêreld te wys 
dat vir dissipels van Jesus is diebelangrikste, dit wat eerste in ons lewe kom, Jesus Christus die Rots van die eeue. 
En as ons die punt mis? >> 
Iemand  vertel dat hy eendag op ’n boer afgekom het wat so pas sy verlore skaap gered het. Toe hy  vra hoe skape 
verlore raak, het die boer geantwoord: “Hulle peusel hulleself verlore. Hulle gaan peusel-peusel van een pol gras na 
’n ander totdat hulle uiteindelik hulle weg verloor het.” 
 
Is dit nie wat in die lewe gebeur nie? Tensy ons besliste besluite neem oor wat die belangrikste in ons lewens is, sal 
ons ons weg peusel aan die lewe, totdat dit weg is en ons geen idee het waarheen dit gegaan het nie! 
 
Jesus Christus is ons koning – is die belangrikste... Hy met alles waarvoor Hy staan moet eerste in ons lewens kom. 
 
 
 



 
 
 

Lees Lukas 23:33-43 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou 

opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Hoekom sit hulle ŉ bordjie bokant Jesus se kop wat sê Hy is die Koning van die Jode? Is dit ŉ 
belydenis?  

 Die bordjie spot eintlik met Jesus. Is dit monder waar dat Hy die Koning is? 
 Is daar plekke op aarde waar Jesus nie Koning is nie? 
 Selfs in die donkerste en ergste oomblik het Jesus Koning gebly. Hoe help dit jou? 

Dek tydens etenstyd ŉ leë 

sitplek. Plaas die kroon op 

die leë bord as herinnering 

dat Jesus Koning is in julle 

huis. 

 

Kan jy aan ŉ mens of ŉ 

plek dink waar dit kan voel 

of Jesus nie die Koning 

daar is nie. Kan jy iets doen 

of sê wat mense se aandag 

daarop kan fokus dat Jesus 

ook daar Koning is? 

So: Lukas 23:33-43 
Ma- Di: Jeremia 23: 1-6 
Wo-Do: Lukas 1: 68-79 
Vr-Sa: Kolossense 1: 11-20 

Knip krone uit koerantpapier. Julle kan dit so eenvoudig hou, of die koerantpapier 
versier. Julle kan ook kleiner kroontjies maak en dit goud of silwer verf as 
kersversierings. 
 
Kies een kroon om ŉ speletjie mee te speel. Dit werk amper soos “Simple Simon”. Die 
een met die kroon op gee bevele, en die res moet dit uitvoer. Sê net elke keer: “Die 
Koning sê…”.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U, wat die Koning is, vir ons sorg. 

Oorgee-gebed 
Laat my raaksien waar ek deelneem aan U nuwe wêreld.  

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag wys dat Jesus die Koning is in enige plek. 

Christus is Koning. Oral. 

 

Lukas 23:38 

 
38Daar was ook ’n opskrif bokant Hom: “Dit is die koning van die Jode.” 
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