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‘n Tiende Wandeltree: 
Plek van Puin, Pyn en Prys 

Ons wandeling bring ons by 3P’s 

wat Jesus moes beleef op Sy weg 

van Smarte: Puin, Pyn en Prys.  

Die 3xP’s kon netsowel ook 4xV’s geweess het:  

Vullishoop, Vernedering, Vervulling & Verlossing. 

Golgota het volgens sommige die vorm van ‘n kop-

been gehad. Dit was ook deel van die plek waar die 

vullis weggegooi was buite die stadsmure. Beslis nie 

‘n gawe plek nie. 

So dra hierdie deel van die wandeltog by tot insig in 

die diepe vernedering wat Jesus moes deurmaak. 

Dit stem tot diepe dankbaarheid dat die Skepper 

van die heelal bereid was om deur Sy skepsels 

uitgewerp te word op ‘n ashoop, sonder dat Hy in 

weerwraak Homself onttrek het aan die mens. 

Net die Almagtige kon hierdie vernedering hanteer. 
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10a. Tuin van die Kopbeen, vol puin en pyn.  

Markus 15:24-26  Toe kruisig hulle Hom 

en verdeel sy klere onder mekaar deur 

te loot oor wat elkeen moet kry.  Dit was 

nege-uur die môre toe hulle Hom 

gekruisig het.  En die rede waarom Hy 

gekruisig is, was op ‘n bordjie aan die 

kruis geskrywe: "Die koning van die Jode."  

(INRI = Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum ) 

Luk 23:33-34 Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, 

het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan 

sy regter— en die ander een aan sy linkerkant.  Toe sê Jesus: "Vader, 

vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!" Hulle het sy 

klere verdeel deur te loot. 

Jes 53:5-7 Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy 

verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy 

wonde het daar vir ons genesing gekom...   

Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 

‘n lam wat na die slagplek toe gelei 

word en soos ‘n skaap wat stil is as hy 

geskeer word, het hy nie gekla nie. 

Luk 23:35  -  Die volk het daar gestaan 

en kyk. Hulle raadslede het Hom ook 

uitgelag en gesê: “Ander het hy gered.  

Laat hy homself red as hy die Christus 

is wat deur God uitverkies is.” 



4 

10b. ‘Die Prys word ten volle betaal.  

Kyk gerus weer na die 7 kruiswoorde van Jesus. Daarut sal jy 

kan sien hoedat Jesus selfs te midde van die ondraaglike pyn 

aan die kruis, bly bid vir die verlore mensdom. Hoe Hy ander 

se nood en pyn bo Sy eie stel en daaraan aandag gee. 

Weet dat Jesus ook jou  

diepste pyn en seer aan 

daardie kruis gedra het, sodat 

ook jy daarvan kan vrykom. 

Hoe kan ek daarvan vry raak, 

vra jy?  

Ons het 2 voorbeelde aan  

weerskante van Jesus. Die 

een kon nie glo dat Jesus die Messias is nie en het saam met 

die skare gespot oor Jesus se skynbare super kragte. 

Die ander rower het sy ewige eindbestemming in die hande 

van Jesus geplaas. Hy het vertrou dat Jesus om sy saak te 

behartig by die Vader, vir wie hy as rower min tyd tydens sy 

lewe gehad het. Omdat hy in Jesus kon glo, is hy vergewe en 

vrygemaak van die emosionele laste wat hy gedra het. 

Dink hieroor na: 

Kan jy aanvaar dat Jesus die volmaakte en 

finale offer was? Dat Hy in ons as mens se 

plek ten volle vir die mens se verbreekte verhouding betaal 

het? Kan jy glo dat ook jou sondes alles ten volle betaal is? 



5 

10c. Van vullishoop verrys Verlossing.  
Vanaf Jerusalem se Vullishoop, kom daar Goeie Nuus. Ten 

spyte van die Vernedering van  Jesus as weggooi-mislukking  

tot in die moment van God-verlatenheid, breek die Blye 

Evangelie aan. In Jesus se volmaak gehoorsame offer, breek 

vir elke mens Vervulling & totale Verlossing aan. 

Dink hieroor na: 

Die Kruis was in die middel, sentraal. Aan die kruis het Je-

sus steeds reddingswerk gedoen en selfs ‘n  

misdadiger se lewe vir ewig gered...  

Is Jesus al sentraal vir jou?! Hy reik ook uit, ook na jou? 

Dink dieper:  

Die ingekapte spykers herinner ons aan hulle wat vandag 

steeds gekruisig word deur onregverdige optrede, militêre 

onderdrukking, politieke diskriminasie, geweldsmisdaad, die 

min respek vir lewe, gesinsverbrokkeling, mishandeling, aan-

randing, plaasmoorde, swak verhoudinge tussen mense, ens. 

Met elke liefdelose daad of woord van my, kap ek as’t ware 

‘n spyker in my medemens in—en soverre ek dit aan hulle 

doen, doen ek dit aan Jesus (Mat.25). Kan jy dit begryp?! 
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10d. Verlossing ten spyte van totale Verlaternheid 

Mat 27:46  Teen drie-uur  

het Jesus hard uitgeroep:  

"Eli, Eli, lemá sabagtani?"  

Dit is: My God, My God,  

waarom het U My verlaat? 

Dink hieroor: 

Dit was die één en énigste rede wat 

tot Jesus se bloedsweet aanleiding 

gegee het: Hy wat een is met die 

Vader van alle ewigheid af - moet die 

moment van Godverlatenheid deurmaak as skuldbetaling. 

Dink verder en dieper: 

Ons kan onsself nie behoorlik indink hoe dit moet wees om van God 

self verlate te wees nie. Maar vir Hom wat wéét wat dit is om BY God 

te wees, moes dit onuitspreeklik erg gewees het! 

Geen engel om die Seun van God by te staan of versterk nie.  

Selfs die dissipels het weggevlug van Jesus af...verward, ontnugter. 

Dit raak ons vandag nog: 

Daar is baie mense wat emosioneel, fisies en sosiaal verlate is.  

Weet jy van hulle? Of leef jy by hulle verby? Is sulke mense vir jou ‘n 

onnodige las? 

Ervaar jy dalk self sulke eensaamheid?  

Weet jy van iemand wat dinge soos verwerping, eensaamheid,  

verraad, wanhoop, verlatenheid ... beleef? 

Wat lê die Here deur Sy Gees op jou hart om nou daaraan te doen? 
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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 ve-

rander 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: 

“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?! 

Verstaan jy nou meer? 
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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: 


