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Jesus se lyding vir ons was eg en erg. 
 

 
Skriflesing: Matt 26:36-46 (Getsemané beteken olyfpers. In ‘n sekere sin is Jesus in Getsemané 
fisies, geestelik en emosioneel gepers.) 
Tema: Jesus se lyding vir ons was eg en erg. 
 
Naas die tyd tydens Sy sterwe aan die kruis, lees ons in Getsemané soos op geen ander plek in die 
Bybel nie van die geestelike, fisieke en emosionele worsteling wat Jesus deurgemaak het. 
Nêrens anders as op die twee plekke word Sy emosies so verwoord nie, sien ons Hom so swak en 
kwesbaar nie. En onthou Hy was maar ‘n jongman v 33 jaar oud.  
Jesus weet wat vir Hom voorlê. Hy weet Judas gaan Hom verrraai. Hy weet Petrus gaan Hom 
verloën. Hy gaan gevange geneem word. Hy gaan verhoor en onskuldig veroordeel word. Hy gaan                 
gemartel word en sterf aan die kruis. Dit is nie vir Hom maklik nie. 
 
Ons dink so verkeerd as ons dink Hy was mos die Seun van God, Hy was God  self en daarom was 
dit seker nie so erg nie. Hy was ook ‘n doodgewone mens soos ons. ‘n Mens wat gehuil het,  pyn 
gevoel het en bang geword het. 
Hy het bedroef  geword oor Sy lewe wat byna verby is, oor hulle wat Hy gaan agterlaat. Hy is 
bedroef omdat Hy hulle liefhet, tot die dood toe liefhet. Hy is bedroef omdat Hy weet dat Sy dood nie 
vir hulle maklik gaan wees nie.                                             
 
Hy het beangs geword. Vrees oorval Hom. Hy sê reguit vir sy dissipels in Matt 26:38 “Ek voel 
doodsbenoud” Ek het julle nodig. “Bly hier en waak saam met my.” 
 
In Lukas  lees ons dat Hy in doodsangs geraak het. Dit was nie maar ‘n fladdering op sy maag of ‘n 
beklemming om sy hart nie. Hy het bloed gesweet. 
 
Ons mag geen oomblik dink dat Jesus sommer maklik die lydensweg bewandel en aan die kruis 
gesterf het nie. Sy lyding was eg en erg. Die ergste ooit. 
 
 Die enigste keer ooit wil God en die duiwel dieselfde ding laat gebeur al verskil hulle motivering                                                                                           
hemelsbreed. 
Die duiwel wou ten alle koste Jesus doodhê. 
God se oordeel oor ons sonde was die dood. Oor ons spreek Hy as regter die doodstraf uit. Net voor 
ons weggelei word om te sterf,  plaas Hy sy Seun plaasvervangend in ons plek. Hy sterf in ons plek. 
As jy die brood eet en die wyn drink, weet Hy het die hoogste prys betaal. “Sy sweet het soos 
bloeddrupels geword wat op die grond val.” (Luk 22:44) 
 
Dit wat Lukas hier beskryf, staan in die mediese wetenskap bekend as “hematidrosis”.  
Naby die sweetkliere is daar klein bloedvaatjies wat soos 'n netwerk onder die vel span. Onder baie 
hoë angstoestande kan hierdie aartjies bars. Die bloed wat dan met die sweet meng, het tot gevolg dat 
iemand bloed sweet. Dit is die doodsangs wat Jesus beleef het. 
 



En toe Jesus doodsbenoud is, gaan Hy na Sy pa toe. 
Te midde van die oordeel oor ons sonde wat Sy pa op Hom laat afkom,  roep Hy Hom steeds aan as 
My Vader. 
Hy is nie opstandig nie. Hy kom nie met ‘n eis nie.  
Hy bid 3 maal, laag neergebuig, met sy gesig teen die grond, in afhanklikheid: 
“My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verby gaan. Moet nogtans nie doen 
soos Ek wil nie, maar soos U wil.” 
In sy tweede en derde bede is Hy alreeds meer gewillig om enduit gehoorsaam te wees.  
“My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat U wil 
geskied.” 
 
Wat vir Jesus voorgelê het, was bitter groot en swaar. Hulle wat jare lank saam met hom was, gelag 
en gehuil en gebid het, hulle wat ‘n sak sout saam met Hom geëet het, sal hul rug op Hom keer. En 
nog erger, Sy Vader sal Hom verlaat. 
Hy sal in absolute eensaamheid ‘n verskriklike dood sterf. Hy pleit dat die lydensbeker by Hom sal 
verbygaan. Indien enigsins moontlik sou Hy verkies om te pad wat voorlê nie te loop nie. 
Maar dit gaan nie vir Hom oor Homself nie. Dit gaan oor God wat verheerlik moet word. Dit gaan nie 
oor Sy gerief en gemak en voordeel nie. Dit gaan vir Hom oor ons. Hy is bereid om die hoogste prys 
vir ons sonde te betaal. As jy die brood eet en die wyn drink, weet dit was vir Hom geen oomblik 
maklik nie. Sy liggaam is gebreek en Sy bloed het gevloei vir jou.  
Tog het Jesus in die tuin van die oliepers finaal ja gesê om in ons plek die hoogste prys te betaal, dit 
terwyl Sy dissipels aan die slaap geraak het.  
 
Jesus het Sy dissipels so bitter nodig om Hom by te staan, te ondersteun en te dra. Hulle belowe om 
Hom by te staan! Terwyl Jesus bid, raak Sy dissipels aan die slaap.  
Wat maak ons oor lydenstyd? Terwyl ons brood eet en wyn eet, raak ons nie ook maar aan die slaap 
nie. Ons is lekker passief – dit is immers vakansie, langnaweek, laaglê-tyd. 
 
As Hy na Sy eeste pleitgebed by Sy dissipels kom en hulle aan die slaap kry is Hy teleurgesteld en 
amper verwytend: “Kon julle nie eers een uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in 
versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.” 
Die tweede keer sê Hy niks as hulle weer slaap nie. Hy draai net om en gaan bid weer. 
As Hy dan terugkom, begin Hy in ongelooflike genade en liefde weer met hulle voor en oor.   
Ek sou hulle waarskynlik vertel het wat ek van hulle dink, dalk die klomp ruggraatloses weggejaag 
het. 
Hy veroordeel nie  
Hy jaag nie weg nie  
Uiteindelik is dit maar weer nie hulle wat Hom dra nie, maar Hy wat hulle dra! 
Hy nooi hulle saam ten spyte daarvan dat Hy weet hulle Hom weer in die steek gaan laat.  
Matt 26:46: “Staan op, kom ons loop.” 
Hy is ‘n God van mense wat vanaand weer met ons, as sy soms slapende kerk, voor- en oorbegin. 
Wat ons uitnooi om brood te eet en wyn te drink en te weet dat ten spyte van wie ek is, my aan-die-
slaap-raak, my mislukkings, die beloftes wat ek nie nakom nie, Hy steeds kies om in liefde saam met 
my te loop. 
 
Afsluiting 
Die antwoord van Sy Vader was anders as wat Hy gevra het. Ons sonde lydensbeker kan nie by Hom 
verbygaan nie. Dit is die Vader se wil en daarom is dit goed so.  
Hy gaan nie vlug nie. 



Hy gaan nie veg nie. 
Hy staan op en loop saam met Sy dissipels hulle wat Hom kom vang tegemoet.  
 
Hy nooi vanaand weer vir elkeen van ons saam: kom eet die brood en drink die wyn en weet 
verseker: Ek het in jou plek God se lydenspad enduit geloop. Ek het die bitter beker van jou sonde tot 
die einde gedrink sodat jy dit nooit weer hoef te drink nie. Vat dit en proe as Hy vir jou verseker: Ten 
spyte van wie jy is, kies Ek in liefde om steeds elke dag saam met jou te loop. Trouens, Ek wil 
vanaand weer met jou voor- en oorbegin. Kom plaas opnuut jou hand in geloof in My uitgestrekte 
liefdeshand. Maak nie saak wie jy is en wat jy aangevang het nie, kom loop saam met My wat jou 
sonde en dood klaar finaal oorwin het.                             
Amen 
 


