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‘n Vierde Wandeltree: 
Om te dien... 

Ons volg die vierde tree op 

die Lydensweg saam met  

Jesus in Jerusalem in. 

Tydens die 1ste drie tree beweeg ons saam met die 

“Hosanna”-skare na die tempel, waar Jesus die 

tempel area skoonmaak van uitbuitende handelaars. 

Hy laat die tempel weer ‘n plek van gebed wees, 

waar mense die God van genade kan ontmoet. 

Weerstand het egter al erger en meer direk onder 

die leiers teen Jesus opgevlam. Hul het Hom al meer 

in die openbaar probeer “aanvat”. Jesus het hul  

egter elke keer diep laat nadink. Die leiers het oor 

jare heen ’n status en magsposisie opgebou, waaraan 

hul nou verbete vasgeklou het. Hul sou dit verseker 

nie opgee vir Jesus se drie-jaar-bediening nie… 

Intussen wys Jesus, hoe ‘n leier werklik optree. 
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4a. ‘n Leier met opregte liefde. 

Jesus self is ons voorbeeld!! Hy sien jou as ‘n leier. 

Kyk hoe stel die Bybel dit: 

Johannes 13:1-9  Voor die viering van die paasfees het Jesus 

reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van hierdie 

wêreld af na die Vader oor te gaan.  

Hy het sy eie mense  

wat in die wêreld is, liefgehad,  

Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.  Jesus en sy dissipels 

was aan tafel...  Jesus het geweet dat ... Hy van God gekom het 

en na God teruggaan.   

Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en 'n 

handdoek gevat en om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in 

'n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en 

dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.  

Toe Hy by Simon Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú mý 

voete was?” En Jesus antwoord hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie 

nóú nie, maar later sal jy dit verstaan.”  

Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete 

was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy 

nie deel aan My nie.” Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan 

nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.”   

Jesus se leierskap is totaal anders as die van Israel se 

godsdienstige leiers. Jesus was ander se voete uit liefde, 

nie hul koppe uit naywerige jaloesie en bedreig-wees nie. 
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4b. Leierskap gaan oor diens aan ander: 

Dink hieroor: 

Wat was so vreemd daaraan dat 

Jesus hul voete gewas het?  

1) Selfs al weet Jesus dis die aand 

voor Sy groot lyding en dood, 

fokus Hy nie daarop nie. Hy wys 

Sy liefde dat Sy liefde nooit sal 

verflou of afwater nie. 

2) Direk vooraf het die dissipels 

nog gestry oor wie van hulle die 

belangrikste is (Luk.22:24-25). 

Om ‘n leier te wees, was vir 

hulle om oor ander baas te 

speel en hul mag te vertoon. 

3) Selfs Joodse slawe het nooit ie-

mand se voete gewas nie. 

Voete was die vuilste deel van 

die liggaam. In die stofstrate het 

die diere gemis en selfs badwa-

ter en rioolemmers is daar 

uitgegooi. Net sommige mense 

het sandale gedra.  

4) Jesus wys leiers gee om vir die 

mees basiese behoefte van ‘n 

mens, al is dit om voete te was. 

Dink dieper na:  

Mense soek magtige leiers, nie 

voetewassers nie. 

1) Toe Jesus 5000 mens voed, 

hang almal aan Sy lippe. Toe Hy 

nie Sy mag gebruik om Joodse 

vyande te verslaan nie, draai ‘n 

binnekring-lid, Judas, teen Hom 

2) Petrus weier Jesus se teken van 

totale selfvernedering. Hy sê 

as’t ware: Komaan, Jesus, staan 

op en wees die Baas, nie Klaas” 

3) Het jy al hierdie Jesus toegelaat 

om jou lewe skoon te was?  

4) Watter vertrek in jou geestelike 

huis is nog nie vir Jesus oopge-

maak, sodat Hy dit kan 

skoonwas met Sy offerbloed 

nie? Wil jy dit nie nou vir Hom 

oopmaak nie….?! 

5) Wat dink jy, kan jy doen om 

vir jou gesin te wys hoe baie 

lief jy vir hulle is? 

6) Vir Jesus is voetewas ‘n 

liefdes bewys. Nie slawe 

werk nie. ‘n Gesindheid! 
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Dink na & doen dan: 

Het iemand jou menswees beseer of 

skade aangedoen (emosioneel of fisies)? 

Loop jy met letsels van verwerping of die 

pyn van verlies wat jou huidige bestaan aantas, ondraaglik maak? 

Skryf neer wat pyn en seer in jou lewe veroorsaak (vgl. Wandeling 2e 

punte 3 & 4 - bl.7). Bring dit na die Here en ontvang vergifnis en heling: 

Jes 1:18  Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die 

Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word 

soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. 

Noem die seer by die naam voor die Here. Soms is dit dinge wat  

ander aan jou gedoen het. Soms wat jyself aan ander gedoen het. 

Soms loop ons ‘n lewe lank met ‘n pyn in ons hart en kan net nie 

daarvan ontslae raak nie. Die een wat dit aan ons gedoen het, kan 

dit nie eens onthou nie en gaan gewoon met hul lewens aan. Maar 

ons leef voortdurend met die pyn. Kom, gee dit vir die Here... 

4c. Leiers word deur Jesus se liefde bedien: 

Jesus se dienende liefde reik tydloos uit na waar jy vandag 

is. Ook voor jou voete kniel die dienende Liefde en nooi jou 

om Sy genesende aanraking te ontvang. 

1Joh. 3:10 Hiéraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders 

van die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer 

liefhet nie, behoort nie aan God nie.  (11)  Dít is immers die boodskap 

wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê. 

Hy wat weet wat dit beteken om deur mense verwerp te 

word, wil Hom oor jou ontferm. Hy wil jou genesing bied. 
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Mat 11:28-30  Kom na My toe, almal 

wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal 

julle rus gee.  (29)  Neem my juk op julle 

en leer van My, want Ek is  

sagmoedig en nederig van hart,  

en julle sal rus kry vir julle gemoed.  
(30)  My juk is sag en my las is lig." 

4d. Leiers is deur Jesus gewas en vrymaak 

Dis nie nodig dat jy langer met “die pyn” in jou lewe rondloop 

nie. Bring dit na die Here toe en gee dit vir Hom. 

Doen nou:  

1) Kry ‘n houer waarin vuur gemaak kan word (bv braaier), vuurhoutjies 

(aansteker), bietjie olyfolie (water sal ook werk) en ’n klein mengbakkie. 

2) Frommel nou die papier waarop jy jou seer en pyn geskryf het op en 

plaas dit in die braaier. Steek dit versigtig met die vuurhoutjies aan die 

brand. Maak seker dit brand veilig en is weg van ander brandbare dinge. 

3) Terwyl die papier brand, gee alles wat daarop geskryf is aan die Here in 

gebed. Vra Hom om jou daarvan los te maak en daarvan te genees. 

4) Sien hoe alles uitbrand en daar net as oorbly. So maak God met ons pyn 

en seer - Hy vat dit weg sodat daar net “as” oorbly.  

5) Lees weer Jes.1:18 en aanvaar dat die Here jou skoonwas, vrymaak. 
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4e. Leiers dra Jesus se juk. 

Die leiers in die tyd van Jesus se tyd het 

ondraaglike laste op mense gelaai met talle wette en  

bepalinge en tradisionele gebruike. Volgens die leiers wat dit 

asof direk van die Here af en daarom afgedwing. Min van die 

leiers het self gebly by die beginsels of bedoeling van Moses 

se wette en dit probeer omseil. Jan Publiek het swaar getrek 

onder daardie juk. 

Jesus het mense kom vrymaak van 

daardie juk. As Jesus aankondig dat Sy 

juk sag is, dui dit daarop dat Jesus men-

se terugneem na wat die wet van Moses eintlik in die oog het. 

Jesus se juk is ‘n lewende verhouding met God. En deur Sy 

Gees laat die Wingerdstok Sy sap na die lote versprei, sodat 

hul veel vrug kan dra en die Boer daarmee vereer (Joh.15). 

Doen nou:  

1) Maak jou vinger nat in die olyfolie (of water) en druk dit in die as van die 

papier wat in die braaier uitgebrand het. Niks van die uitgebrande pyn 

en seer is nou meer te siene nie en kan nie weer teruggeneem word nie. 

2) Maak nou met die as-en-olie-mengsel op jou voorkop 

of hand ‘n kruis. Die AS laat ons onthou ons is swak en 

nietig. Die KRUIS vertel van Jesus se oorwinning vir ons 

persoonlik. Die OLIE vertel Hy het ons genees (salf) van 

sonde en Sy vrede gee te midde van ons seer. 

3) Was nou jou hande en sê: “Jesus het my skoongewas. Ek is vrygemaak!” 

4) Vir wie moet jy om verskoning vra? Bel hul op en doen dit sommer nou. 

Vra vergifnis waar jy ander benadeel het. Wees ‘n Jesus-Leier. 
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Seën: Spreek die seën saam uit en gebruik gerus die handgebare  

(Nooi die jongspan om te herhaal wat jy lees by elke  reël): 

(Sterk arms voor jou uit)      

Die Here is VOOR ons om jou pad gelyk te maak. 

(Strek arms langs jou uit)    

Die Here is LANGS ons om jou in Sy arms toe te vou. 

(Wys met duime na agter toe oor jou skouers)    

Die Here is AGTER ons om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

(Strek arms na onder)          

Die Here is ONDER ons om jou te dra as jy mag val. 

(Waai arms in klein sirkels langs jou)       

Die Here is RONDOM ons om jou te beskerm. 

(Strek arms na bo) 

Die Here is BOKANT ons om jou te seën. 

(Hou albei hande op jou bors) 

Die Here is BINNE-IN ons om ons te lei met Sy Heilige Gees. 

(Neem mekaar se hande) 

Die drie-enige God is BY ons – van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 

Spesiale Seëngroet: 


