
Huisgeloof - 26 Maart tot 30 Maart - Groot lydensweek 
Johannes 19:17 >>  Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in 
Hebreeus Golgota.  18 Daar het hulle Hom gekruisig en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, met 
Jesus in die middel. 
19 Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: “Jesus van 
Nasaret, die Koning van die Jode.”  20 Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar 
Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latyn en Grieks.  21 Die priesterhoofde 
van die Jode het toe vir Pilatus gesê: “Moenie skrywe: ‘Die Koning van die Jode’ nie, maar skrywe: Hy het 
gesê: Ek is die Koning van die Jode.” 
22 Pilatus het vir hulle gesê: “Wat ek geskrywe het, het ek geskrywe.” 23 Toe die soldate Jesus dan 
gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy 
onderkleed gevat. Dit was sonder naat van bo af in een stuk geweef.  24 Hulle sê toe vir mekaar: “Ons 
moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry.” Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan word waar 
dit sê: “Hulle het my klere onder mekaar verdeel, 
en vir my kleed het hulle geloot." Dit is wat die soldate gedoen het. 25 By die kruis van Jesus het ook nog sy 
moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan.  26 Toe Jesus 
sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” 
27 Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.”  Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy 
huis geneem. 28 Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan 
word, gesê: “Ek is dors.” 29 Daar het 'n kan vol suur wyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suur wyn 
op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou.  
30 Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en 
die laaste asem uitgeblaas. 
 
#Daardie Vrydag 33 nC was eers sleg voor dit goed was 
 
Dit was eers die slegste van Vrydae voordat dit die beste van Vrydae geword.  
 
Ons gelese gedeelte wys vir ons duidelik hoe swaar Jesus gely het op hierdie dag! Natuurlik hang dit af hoe 
jy na die Man aan die kruis op daardie Vrydag kyk. 
 
Daar word vertel van die persoon wat ’n lawaai in die bank maak toe hy verkeerdelik die afkondiging in die 
bank lees en uitroep: “Wat gaan van al my beleggings en geld hier word?”  Dit blyk toe dat die persoon die 
volgende sin verkeerd verstaan het: WE WILL BE CLOSED FOR GOOD FRIDAY.  
Waarskynlik was Paassondag nie op die persoon se voorgrond nie en hy het gedink die bank maak “for 
good” toe – vir altyd! Dit is volbring! 
 
Wat wel ‘for good’ toe is, is ons sonde-rekening, want Jesus het dit ten volle betaal met Sy dood aan die 
kruis! Dit maak van daardie Vrydag op Golgota ŉ Goeie Vrydag – iets wat jou en my lewe dryf ‘for good’! 
 
#Die kruis laat ons anders dink oor ander mense en daarom radikaal anders lewe 
Hoe het Louis XII van Frankryk sy vyande behandel, nadat hy die troon bestyg het?  Voor hy aan bewind 
gekom het, het sy vyande hom in die tronk gegooi, met yster boeie vasgemaak en mishandel. 
Later toe hy koning word is hy aangemoedig om weerwraak te neem, maar hy het geweier. In plaas 
daarvan het hy ŉ boekrol gemaak waarop al die mense wat misdade teen hom gepleeg se naam daarop 
geplaas. 
Agter elke persoon se naam het hy ŉ kruis in rooi ink gemaak. 
Toe die skuldiges dit hoor, het hulle gevrees vir hulle lewens en gevlug. 
Toe het die koning verduidelik: “Die rooi kruis wat ek agter elke persoon se naam getrek het, was nie ŉ 
teken van straf nie, maar ŉ teken van vergifnis wat gedoen is ter wille van ons gekruisigde Verlosser, Jesus, 
wat aan die kruis Sy vyande vergewe het en vir hulle gebid het.” 
Die kruis laat jou anders lewe, lewe soos Hy wat aan die kruis gehang het – Jesus Christus 



 
 
#Die Kruis vertel inderdaad ons Jesus-storie 
By die kruis sien ons die mensdom op sy slegste, maar God op Sy beste (Herbert Lockyer) As gevolg van die 
kruis moet Jesus se volgelinge op hulle Jesus-beste wees ten spyte van die wêreld se slegste! 
 
Die mense van Litaue neem die kruis ernstig op. Vir hulle simboliseer die kruis geloof, hoop en liefde. Daar 
is oraloor kruise – op die platteland, langs die paaie, die stadsparke en dorpspleine. 
Die nasie se trots is egter die heuwel van kruise (the Hill of Crosses, noord van Siauliai). Die mense van 
Litaue het kruise daar van die middel 19 de eeu opgerig.  
Maar die destydse Soviet Unie het nie sulke geloofsbelewenisse geduld nie daarom het hulle die heuwel in 
1961, toe weer in 1973 en 1975 probeer verwoes. Maar die verwoesting was tevergeefs, want die mense 
van Litaue het net weer en meer kruise opgerig totdat dit verwoesting daarvan in 1980 beëindig is!  
Vandag is daar derduisende kruise wat Litaue se geloof en hoop en liefde vir Jesus simboliseer. 
Want vir hulle is die kruis meer as ŉ simbool in die kerk. Dit is ŉ simbool wat die wêreld moet sien. Dit is 
die simbool van die grootse offer ooit. ŉ Offer wat vir elkeen hoop, geloof en moed gee! 
 
 


