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‘n Agste Wandeltree: 
Betrokke (s)onder dwang 

Die sewe tree wat ons tot dusver 

in die Paaswandeltuin gegee het, 

het ons op ‘n besondere manier laat sien wat Jesus 

moes deurmaak op pad na die kruis toe. 

Die skare wat hosanna gesing het, het uiteindelik in 

‘n oproerige moordbende verander onder leiding van 

die Joodse leiers. Ons lees intussen hoe Jesus met 

die gesel geslaan is om simpatie te kon wek - maar 

alles verniet. Die skare het bloed geruik en wil sy 

lewe opeis! 

Terwyl Jesus strompelend met die houtkruis na 

Gogota voortbeur, kruis Jesus se pad metSimon van 

Sirene. Hierdie ontmoeting was die allerlaaste dinge 

wat Simon op sy wenslys gehad het. Hy sou dit ten 

alle koste wou vermy oor hierdie Paasfeestyd. 

Simon ontmoet Jesus onder dwang ... 
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8a. Onder dwang is nooit lekker nie, of is dit? 

Matteus 27:31-32 Nadat hulle Hom klaar bespot het, het hulle die 

mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle 

Hom weg om Hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle ‘n man van 

Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om  

Jesus se kruis te dra.   

Luk 23:26  Terwyl hulle Hom weglei, gryp hulle ‘n sekere Simon van  

Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het, en sit die kruis op 

hom om dit agter Jesus aan te dra. 

Dink na oor die volgende: 

Simon kom van Sirene (Libië) om die 

hoogtepuntfees van elke Joodse  

gelowige by te woon—  

Paasfees in  Jerusalem.  

Hy het lank daarvoor gespaar en pas ‘n lang en gevaarlike 

reis met rowers en slegte paaie deur Egipte en Sinaï 

woestyn deurgemaak en wou homself reg instem vir 

Paasfees. Hy moes homself reinig en al die nodige aankoop. 

Delf Dieper: 

Hoe dink jy het hy gevoel toe die gehate Romeinse soldate 

hom gryp en dwing om ‘n bloederige gevangene se kruis na 

die vullishoop-koppie te dra. En dit terwyl hy homself 

probeer reinig vir Pase! Wat dink jy het deur sy kop gemaal, 

terwyl hy hierdie daad onder dwang verrig? 
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8b. ‘n Ontmoeting wat alles sou verander 

Matteus 27:33-38  Hulle kom toe by ‘n plek wat Golgota 

genoem word; dit beteken Kopbeenplek.   

(Dit was die vullishoop net buite die stad...  

Weggooi-plek van wat die mense nie meer wou hê nie.) 

Daar het hulle Hom ‘n mengsel van wyn en gal  

(pyn verdower) gegee om te drink, maar toe Hy dit proe, 

wou Hy dit nie drink nie  

(Dis soos iemand wat kies om “lewendig” te sit  

as die tandarts sy tande stop!) 

Hulle het Hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. 

Daarna het hulle gaan sit en by Hom wag gehou.  Bokant 

sy kop het hulle die aanklag teen Hom in skrif aangegee:  

"Dit is Jesus, die koning van die Jode."  

Saam met Hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een 

regs en die ander een links van Hom.  

(“Dokter” Jesus hang tussen twee “siek” mense) 

—Luk 5:31-32   

Toe antwoord Jesus hulle:  

"Dié wat gesond is,  

het nie ‘n dokter nodig nie,  

maar dié wat siek is.  

Ek het nie gekom om mense  

wat op die regte pad is, tot  

bekering te roep nie,  

maar sondaars." 
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Dink na oor die volgende: 

Hoe dink jy het Simon later gevoel toe 

hy uitvind Wie se kruis hy daardie dag 

(onwetend) gedra het?  

Dink jy hy sou die kruis sonder dwang gedra het as hy 

gewéét het Wie Jesus régtig is …? 

Sou jy ook graag Jesus se kruis wou help dra?  

8c. Om die kruis op te neem...‘: 

Mat_16:24  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil 

kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. 

Mat 10:38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie 

waardig nie. ...39b wie sy lewe  verloor om My ontwil, sal dit vind. 40 

Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat 

My gestuur het. 

Dink verder: 

Om ’n kruis te dra, maak jy ’n keuse  

om te doen wat Jesus sou vra—al sou 

dit glad nie jou “styl” of manier van 

doen wees nie. 

Doen nou: 

Kyk gerus na die sewe Kruiswoorde van Jesus. Lees dit 

rustig deur. Neem ‘n kort pouse na elke kruiswoord, sodat 

dit kans kry om in te sink. Wat sê dit vir jou? 
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Die 1ste kruiswoord kring uit na die 

uithoeke van die wêreld: 

Joh 1:1 In die begin was die Woord 

daar, en die Woord was by God, en 

die Woord was self God…  4 In Hom 

was daar lewe, en dié lewe was die 

lig vir die mense... 10 Hy wás in die 

wêreld – die wêreld het deur Hom 

tot stand gekom – en tog het die 

wêreld Hom nie erken nie. 11 Hy het 

na sy eiendom toe gekom, en tog het 

sy eie mense Hom nie aangeneem 

nie.  
12 Maar aan almal wat  

Hom aangeneem het,  

dié wat in Hom glo,  

het Hy die reg gegee  

om kinders van God te word. 

“Vergeef hulle”  

(Dit is Vader, vergeef hulle, want 

hulle weet nie wat hulle doen nie) 

 

Ons kan soms, soos die Joodse 

Raad, dink ons alleen het die volle 

waarheid beet. Soveelso, dat ons 

selfs vir Jesus oor en oor sal 

kruisig as Hy “waag” om anders as 

ons te dink…  

Sou Jesus nie vandag gepleit het 

dat gelowiges meer onvoor-

waardelike vergifnis en deernis 

moet hê nie…? 

2. Hulle wat Jesus erken en bely: 

“Vandag!” 

(Dit is Vandag sal jy saam met My in 

die Paradys wees)  

Jesus het gekom om te red dié wat 

verlore gaan. Daarmee was Hy tot 

op die laaste toe steeds besig … 

Wanneer Jesus sê: “Ek verseker 

jou”, waarborg Hy dit aan Homself 

dat dit so sal wees.  

(Núm_23:19  God is nie 'n 

mens dat Hy sou lieg nie, 'n 

mens dat Hy van gedagte sou 

verander nie. Sou Hy iets sê en 

dit nie doen nie, iets belowe en 

dit nie uitvoer nie?) 

(1Samuel_15:29 Die Ewige van 

Israel lieg nie en Hy verander 

nie van gedagte nie, want Hy 

is nie 'n mens dat Hy van ged-

agte sou verander nie.") 

 

Is ek as gelowige ook só  

gemotiveerd om onder alle  

omstandighede die Vader se 

eer bo alles te soek? 

 

Mat 6:33 Maar soek eers die kon-

inkryk van God en sy geregtigheid, en 

al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg 

word. 
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3. Families is noodsaaklik vir oorleef: 

“Vrou … Seun” 

(Dit is Vrou, daar is jou seun.  

Seun, Daar is jou moeder) 

Selfs aan die kruis met al die pyn en 

ellende, is families en hul versorging 

steeds vir Jesus ‘n prioriteit. 

Hoeveel gee ons vir ons families om? 

En vir ons geloofs-familie? 

Wat sou Jesus wou hê moet ons doen? 

 

4. Die ergste oomblik ooit: 

“Eli, Eli, lema sabagtani” 

(Dit is My God, My God, 

waarom het u My verlaat?!) 

Die donkerste oomblik ooit – sodat ons 

as mens nooit daardie geweldige  

ervaring hoef deur te maak nie.  

Ons as mens kan nie eens die omvang 

daarvan begryp nie! Dit wys Jesus se 

commitment aan 100%-Liefde! 

 

5. Die vreugdes-uitroep vir die 

wêreld: 

“Tetelestai” 

(Dit is Volbring) (alle skuld IS betaal!) 

Dié kruiswoord het  

die héle wêreld in die visier. 

‘n Uitnodiging aan élke mens,  

sonder uitsondering. 

Redding is vir álmal beskikbaar, 

maak nie saak wie of wat jy is nie, 

Jesus het vir JOU redding gebring… 

Die 6de kruiswoord fokus op ‘n 

wêreld in uiterste nood: 

“Ek is dors” 

(Jesus dors na herstelde verhouding 

met die Vader) (Jesus dors ook om 

mense se nood & pyn te verlig) 

Soms wens ons dat ons net Jesus se 

dors kon help les,  of met ‘n nat lappie 

oor Sy koorsige voorkop kon vee… 

Matteus 25:40 ‘Dit verseker Ek julle:  

Vir sover julle dit aan een van die  

geringste  van hierdie broers van My 

gedoen het, het julle dit aan My  

gedoen.’ 

 

7. Kinderlike, onwankelbare  

vertroue in ‘n Vader: 

“Vader, in U hande  

gee Ek my Gees oor”  

(Jesus en die Vader is opnuut 

verenig!) (’n “job well done!”) 

‘n Kindergebed van kindsbeen af 

vorm die slotwoord - totale vertroue. 

Jesus het die wil van die Vader tot op 

die laaste uitgevoer - Lukas 22:42  

“Vader, as U wil, neem tog hierdie 

lydensbeker van My af weg.  

Laat nogtans nie My wil nie  

maar U wil geskied!” 

Verstaan jy dat hierdie 7 kruiswoorde 

spesiaal vir jou en my ge-uiter was? 

Raak dit ook jou hart aan?! 
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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: 


