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• Jesus Christus het vir ongeveer ses ure aan die kruis gehang.  
• Hy is omtrent 9:00 Vrydagoggend gekruisig het 15:00 uur die middag gesterf.  
• Vanaf 12:00 tot 15:00 was daar duisternis oor die hele aarde.  
• Jesus het sewe keer gedurende hierdie verskriklike ses ure aan die kruis gepraat. Die sewe 

kruiswoorde of kruissinne van Jesus Christus som Hy sy liefde vir ons op.  
 
Ons luister vanoggend weer na die woorde van Jesus aan kruis. Hoor die 7 kruiswoorde voordat Hy vir jou 
en my sterf . Jesus het drie kruiswoorde vanaf 9:00 tot 12:00 uitgespreek: Hierdie eerste kruiswoorde gaan 
oor ons belange en die belange van die mense om die kruis.                                                                                                                                
 
Jesus bid vir hulle wat Hom verraai en in die steek gelaat het. Hy bid vir hulle wat Hom onregverdig verhoor 
en stukkend geslaan het, hulle wat Hom met dorings gekroon het, hulle wat Hom gespot en gespoeg en 
uitgelag het. Hy bid vir hulle wat Hom aan ‘n vloekhout vasgespyker het.                                                                                                         
1. Lukas 23:34 "Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie!"                                     
Jesus het jou lief tot die dood toe. Daarom bid Hy ook vir jou.                                                                                                                                                                               
Jesus bid vir almal van ons wat Hom, deur ons sonde, weer die afgelope week aan die kruis laat spyker het. 
Hy bid vir ons wat gerieflikshalwe so maklik “vergeet” dat ons Christene is en sodoende eintlik maar 
saamskreeu: “Kruisig Hom!”                                                                                                                                              
Hy bid: “Vader, moenie daaraan dink dat hulle My doodmaak nie. Dink daaraan dat ek vir hulle sterwe.     
Hoor en aanvaar nou sy uitnodiging om vergewe te word in 1 Joh 1:8-9  
“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 
Maar as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle 
ongeregtigheid.” 
Daar is nou geleentheid om jou sonde in stilgebed te bely en die Here te dank dat Hy ons sondes vergewe en 
ons reinig van alle ongeregtigheid.       
 
2. Lukas 23:43 "Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees"                                     
Jesus vergewe ‘n misdadiger langs Hom aan die kruis. Vandag gaan jy saam in die hemel wees. 
Hierdie vergifnis is ook vir jou.                               
Moenie langer twyfel oor wat na hierdie lewe gebeur nie. Jy het jou sondes nou opreg bely. Jy het nou sy 
vergifnis ontvang. Gaan leef daaruit. Hoor sy wonderlike versekering vir jou: As Ek jou nou kom haal, gaan 
jy ook saam met My in die paradys wees.           
 
Sy moeder, Maria, het gesien hoe hulle haar lieflingseun vermink en aan ‘n kruis spyker. Sy het die spot en  
lag en vloek gehoor. Daar was niks wat sy kon doen om sy sterwe makliker te maak nie. Sy kon net kyk en 
huil en bid. 
3. Jesus sê vir haar in Johannes 19:26-27 "Daar is u seun.. en aan Johannes sê hy: Daar is jou moeder"                                                                                
In sy intense lyding gaan dit steeds vir Jesus oor ander. Hy bly tot die dood toe gehoorsaam. Hy eer sy ma.                                                                   
Daarom vra Hy vir Johannes om vir haar te sorg.  
Vir Jesus gaan dit oor jou. Hy dra jou belange op die hart. Om Jesus lief te hê beteken om, soos Hy, jou 
naaste tot die dood toe lief te hê. Hoe lief is jy vir jou familie en die mense rondom jou? 
------------------- 
Die eerste 3 uur aan die kruis is verby. 
Tussen 12:00 en 15:00 was daar duisternis en stilte. Die stilte word vier keer gebreek deur die angsgeroep 
van ons lydende Heiland. Nou gaan dit oor die Here Jesus se verhouding met sy Vader.                
 



Dit is miljoene mense se sonde wat Jesus hier verbrysel. God se toorn oor sonde tref Hom meedoënloos. 
Jesus word verpletter, en ons…. ons word gespaar. Hy is alleen, alleen, alleen…. sodat ons nooit weer alleen 
sal wees nie. 
Jesus uiter ‘n rou kreed van benoudheid:                                                                                                              
Matteus 27:46 Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli, lemá sabagtani?" Dit is: My God, my 
God, waarom het U My verlaat?  
Dat mense Jesus verlaat en verloën was erg, maar nog erger, nou is Hy van God verlaat.God is nie daar nie. 
Hy stuur nie ‘n engel nie. Hy doen nie ‘n wonderwork nie. Hy red Hom nie van die kruis af nie.                                                                                           
Jesus was van God verlaat sodat ek en jy wat in Hom glo, nooit ooit weer van God verlaat sal word nie.                
 
5. Johannes 19:28 "Ek is dors"                                                                                                                         
Jesus se dors is veroorsaak deur bloedverlies en oop wonde. 
Hy het dors gehad sodat jy nooit weer geestelik hoef dors te ly nie. 
Aanvaar sy uitnodiging in Joh 7:37 aan jou: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!”      
 
6. Johannes 19:30 "Dit is volbring!"                                                                                                                  
Hy roep uit: “Tetelestai!” wat in die oorspronklike taal beteken: Dit is betaal. Die skuld is betaal! 
Jesus se lewenstaak op aarde is voltooi. Hy het my en jou sonderekening by God betaal.                               
 
Juis daarom kan ek en jy nie vanoggend by die kruis staan en net kennis neem nie. Kom ons antwoord in 
stilgebed op die kruis deur in dankbaarheid ons lewens opnuut aan Jesus oor te gee.                                                                           
En gaan leef dan sy lewenstaak vir jou op aarde. Laat ook jou hart nie ophou om lief te hê nie. Laat jou hande 
nie moeg word om goed te doen nie. Op grond van sy liefde vir jou, laat jou hele lewe ‘n lewende en heilige 
offer wees wat vir God aanneemlik is.                                                                                                                                                                      
 
Die einde het gekom. Die laaste uur het geslaan. Alles was volbring. Sy oë het gebreek. Sy liggaam was 
uitgebloei. Die stryd is volstry. En dan klink die laaste woorde uit gebarste lippe en ‘n sterwende mond: 
7. Lukas 23:46 "Vader in U hande gee ek my gees oor" Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste 
asem uitgeblaas. 
Jesus sterf as onskuldige vir ons wat skuldig was. Hy kry wat ons verdien, sodat ons kan kry wat Hy verdien.  
Amen 
 


