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‘n Vyfde Wandeltree: 
Van bloedsweet tot verraad 

Ons volg die vyfde tree saam met 

Jesus op Sy lydensweg. 

Die “Hosanna” intog is byna vergete. Die reinigende 

herstel van die tempel broei nog. Die Joodse leiers 

soek toenemend konflik met Jesus en na maniere om 

van Hom ontslae te raak.  

Intussen leer Jesus Sy dissipels oor die eindtyd 

(Mat.24) en voorspel die verwoesting van die tempel 

(wat in 73 n.C. plaasvind) en dat die Romeine sal 

poog om ‘n afgodsbeeld in die tempel op te rig 

(Mat.24:15). Baie vals profete sal na vore tree met 

“nuus” oor die wederkoms en wegraping (Mat.24:36). 

Dit is hier waar Jesus die laaste Pasga saam met die 

dissipels vier. Van hier af eskaleer dinge vining en 

neem die vyfde tree ons na die tuin van Getsemané, 

die plek van bloedsweet en verraad. 
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5a. Vir oulaas saam en geboorte van nagmaal. 

Onderweg na die Pasga-maal in die bovertrek, het daar sowat 

2dae tevore ‘n vreemde dinge gebeur: 

Mat 26:6 Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die 

melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste 

fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. (8) Toe die  

dissipels dit sien, was hulle verontwaardig ...(10)Jesus het dit  

gemerk en ... gesê: "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? 

Sy het 'n goeie daad aan My gedoen. … (12)  Deur hierdie reukolie 

op my liggaam uit te giet, het sy My voorberei vir my begrafnis. 

Die dissipels het geen insig in wat aan die afspeel is reg voor 

hul oë nie. Jesus weet presies wat op Hom wag as Hy vir  

oulaas die Pasga met Sy dissipels vier. Dis direk voor Sy 

groot liefdesdaad en finale offer-tyd aanbreek. Hy moet Sy 

lewe gee, soos die lam tydens Pasga, sodat Sy bloed elkeen 

wat in Hom glo van die oordeel van God kan beskerm. 

Tydens hierdie Pasga waarin hul vier dat Israel oorgeslaan is 

deur God se oordeel, stel Jesus die eerste nagmaal in. 

Mat 26:26 En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die 

seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee 

met die woorde: "Neem, eet; dit is my liggaam."  (27)  Toe neem 

Hy 'n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy 

dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit,  (28)  want dit is my bloed, 

die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie 

vergiet word tot vergewing van sondes. 

Mat 26:30  Nadat hulle die lofsang gesing het,  

het hulle uitgegaan Olyfberg toe. 
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Dink na hieroor: 
Dit was ‘n uitputtende tyd vanaf die palm 

intog op Sondag, met al die gebeure tot 

Donderdagaand. Die dissipels was moeg. 

Jesus nog meer. Maar Jesus vind krag by die Vader, in gebed. 

Lukas 22: (43)  'n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom  

versterk. (44) Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid.  

Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val.   

Om bloed te sweet, kan gebeur. Net as jy GEWELDIG be-angs is.  

Dan kan daar regtig bloed uit die sweet gaatjies kom. Jesus kon net 

Sy vingers klap en die engele sou al Sy vyande verwoes het. Maar tog 

bid Hy dat die Vader se wil gebeur… dat vergifnis mag geskied... 

5b. Jesus se bloedsweet: 
Versterk met die verbondsbelofte van God en die vars nuwe 

nagmaal soos Jesus dit ingestel het, beweeg almal na die tuin 

Getsemane. Jesus wéét wat wag en soek krag by die Vader. 

Mat 26:36-39  Daarna kom Jesus met sy dissipels by 'n plek met die 

naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl Ek daar gaan 

bid."  (37)  Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus 

saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword  (38)  en vir 

hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met 

My."  (39)  Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die 

gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat 

hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos 

Ek wil nie, maar soos U wil." 

Jesus bid dieselfde gebed 3x. Maar Sy volgelinge is salig 

onbewus van Sy angstige gemoed en slaap salig deur alles. 
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5c. Bloedsweet kos moed, verraad is lafhartig: 

Dink hieroor: 

Bloedsweet is nie grappies nie. 

Jesus kon die see-storm stilmaak, 

’n besetene probleemloos van ‘n 

legio duiwels verlos, op water 

loop, 5 brode en 2 vissies ver-

meerder dat 5000 mense kon eet, 

melaatses genees, die onmoont-

like vermag deur ‘n blinde te laat 

sien, nog onmoontliker - iemand 

wat al 4 dae dood was weer laat 

lewe…. As Jesus dus bloedsweet-

angs gehad het, moes dit ERG 

wees! En dit ter wille van ons... 

1) Hoe maklik kan ons nie sommer 

vir enige bietjie moeite sê: 

“Sjoe, ons het vandag darem 

bloed gesweet!” Besef ons ooit 

wat ons sê?! Vra Jesus om jou 

te vergewe dat jy so maklik van 

“bloed-sweet” praat terwyl Hy 

dit onverdun MOES deurmaak. 

2) Kan mense regtig deur wat jy 

DOEN en hoe jy praat raaksien 

dat jy aan Jesus behoort? Of is 

jy ook ‘n “slapende dissipel”? 

Lafhartige verraad:  

Judas het geweet waar Jesus 

gereeld met Sy dissipels gekuier 

het. Jesus was nog besig om die 

dissipels te waarsku, toe ‘n  

skare opdaag. 

Mat.26:47 Op daardie oomblik, 

terwyl Jesus nog praat, kom  

Judas, een van die twaalf, daar 

aan, en saam met hom was 'n 

groot klomp mense met 

swaarde en stokke. Hulle is deur 

die priesterhoofde en die  

familiehoofde van die volk 

gestuur. Die verraaier het met 

die manne 'n teken afgespreek. 

Hy het gesê: “Die een wat ek 

soen, dit is hy. Gryp hom!”  

Hy het reguit na Jesus toe  

gegaan en gesê: “Goeiemôre, 

Rabbi,” en Hom gesoen.  

Maar Jesus sê vir hom: “Vriend, 

doen wat jy gekom het om te 

doen!” Toe kom hulle vorentoe, 

gryp vir Jesus en neem Hom 

gevange.   
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5d. Misplaaste aggressie. 

Wat ‘n ontnugterende en onverwagse gebeurtenis moes dit 

nie gewees het vir die dissipels nie. Onder hulle was manne 

van die ver-regse groepering (Selote) tot meewerkers met 

die Romeine (tollenaar). Dit is dus geen wonder dat die meer 

aktivistiese lede tot aksie sou oorgaan nie… 

(Petrus) gryp toe sy swaard ...Toe sê Jesus vir hom: “Sit jou swaard terug in 

sy plek, ... Of dink jy Ek kan nie my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir 

My meer as twaalf legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die Skrif 

dan vervul word ...?” 

Jesus se fokus was duidelik:  

Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het 

nie?" (Joh.18:11b) 

Dink na oor: 

Judas het Jesus verraai. Hoe dink jy het Judas gevoel toe hy Jesus in die oë 

moes kyk, net voor hy Jesus met ‘n soen op die wang gegroet het?  

Wat sou jy dink, het binne-in Judas aangegaan?  

Hoe maklik verraai ons nie vandag die Here nie?! 

Of probeer jy dalk soos Petrus in eie krag “sterk” wees en doen wat jy dink 

die Here behoort te doen —en word jy ook nog ‘n struikelblok vir Jesus? 

Doen verder oor die volgende: 

1) Vir wie het jy al in die rug gesteek / beskinder / ge-”drop”?   

Gaan maak dit reg… 

2) Het jy dalk ook deur skaamte   

of ongehoorsaamheid die Here verraai?   

Bely dit. 
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5e. Wat jy glo, bepaal jou lewe 

Mense kan soms so oortuig wees van iets. En baie keer bluf 

ons onsself dat dit die enigste waarheid is. Ons leef in ‘n 

wêreld waar mense maklik regverdig waarom hul doen wat hul 

wil. Elkeen mag mos vir homself besluit. Die Bybel ken so ’n 

individualistiese lewenshouding glad nie.  

Judas keer Jesus weg,  

want Jesus pas nie  

in Judas se prentjie  

van hoe hy gedink het  

die Messias moet of 

mag wees nie. 

Sy politiek is belangriker 

as gehoorsaamheid aan 

God self... 

Het jy ook ‘n vaste idee 

waaraan God moet  

voldoen om jou God  

te mag wees? 

Judas kon later nie meer  

met homself saamleef  

na sy keuse  

om Jesus te verraai nie... 

As jy in ‘n doodloop 

straat van die lewe 

beland, onthou:  

Jesus roep jou steeds 

na Hom! 

Mense in die Bybelse tyd was aangewese 

op mekaar. Die lewe buite die gemeen-

skap met ander, was ondenkbaar. As jy 

dus deel het aan Christus, bepaal Hy jou 

lewe en optrede (vgl. beeld van Wingerd-

stok en lote van Joh.15). 

Selfs Judas sou nie buite God se  

genade geval het nie, al het hy Jesus 

verraai. Jesus se liefde was vir hom én 

die verloënaar, Petrus, ewe veel. Hy sê: 

Mat 11:28  "Kom na My toe,  

almal wat uitgeput en oorlaai is,  

en Ek sal julle rus gee. 

Mat 11:28  "Are you tired? Worn out? 

Burned out on religion? Come to me. Get 

away with me and you'll recover your life. 

I'll show you how to take a real rest.  

Mat 11:28  "Come to me, all of you who 

are weary and loaded down with burdens, 

and I will give you rest. 
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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: 


