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‘n Elfde Wandeltree: 
Tuin van dood … én léwe! 

Die Groot Lydensweek het na vele 

intriges uitgeloop op die kruisiging 

van Jesus op Golgota. 

By Simon (die melaatse) se huis is kosbare salf vir 

Jesus se begrafnis salwing oor Sy kop uitgestort 

(Mat.26:6). Daarna is Hy deur Simon Petrus verloën 

in die tuin van die Hoëpriester (Mat.26:75) en het 

Simon van Sirene (Mat.27:32) Sy kruis help dra. 

Aan die kruis blaas Jesus Sy laaste asem self uit 

nadat Hy Sy gees in die hande van die Vader 

oorgegee het. Niemand het Sy lewe van Hom 

weggevat nie. Selfs die soldate rondom die kruis 

was uitermate verbaas daaroor. 

Die ander gekruisigdes se bene moes gebreek word, 

totdat hulle dood was (ribbes deur longe / hart 

steek). Dit bly maar net ‘n wrede manier van sterf. 

Jesus sterf sonder ‘n enkele beenbreuk. Volmaak. 

“Stil Saterdag” volg as sabbat waarop die skepping 

asem ophou … was Jesus se offer aanvaarbaar? 
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11a. Die Messias lê self Sy lewe af  

Niemand het Jesus se lewe genéém nie. 

Hy het dit self afgelê. 

Luk 23:44-48  Dit was al 

omtrent twaalfuur, toe 

kom daar duisternis oor 

die hele land, en dit het 

tot drie-uur geduur;  

(45)  die son het op-

gehou om te skyn. Die 

voorhangsel in die 

tempel het middeldeur 

geskeur.   

(46)  Jesus het hard 

uitgeroep:  

"Vader, in u hande  

gee Ek my gees oor."  

Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas... (48) Al die 

mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het 

wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. 

Om dieper te oordink: 

Die natuur skouspel en die skouspel van die 

kruis, het die mense verslae gelaat. Dit laat 

opnuut die brandende vraag onbeantwoord: 

Wie is hierdie Jesus?  

Is Hy nie dalk werklik die Redder,  

die Seun van God nie? 
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11b. Geen been van hom sou gebreek word nie  

Joh 19:31-37  Dit was Vrydag, en die Jode wou nie hê dat die liggame 

op die sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie sabbatdag 

was 'n groot dag. (Véél groter as wat hul ooit besef het!) 

Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is,  

se bene gebreek en die liggame weggevat moes word.   

Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en 

ook dié van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is.   

Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat Hy al klaar dood is,  

het hulle nie sy bene gebreek nie.   

Maar een van die soldate 

het met 'n spies in sy sy 

gesteek, en daar het 

dadelik bloed en water 

uitgekom.  Hy wat dit 

gesien het, lê daarvan  

getuienis af, en sy getui-

enis is waar. Hy weet dat 

hy die waarheid praat, 

sodat julle ook kan glo.   

Dit het gebeur sodat die 

Skrif vervul kan word:  

“Geen been van Hom sal 

gebreek word nie.”   

En verder sê die Skrif op 

'n ander plek:  

“Hulle sal Hom sien vir wie hulle deurboor het.”   
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11c. In ’n vreemde se graf sou Hy weggelê word  
Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n dissipel van Jesus was 

maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus 

gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem...  By die plek waar 

Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf 

waarin daar nog niemand begrawe was nie. (Joh 19:38-41)   

Dink hieroor na: 

Elkeen was geregtig op nadoodse versorging - selfs jou 

grootste vyand moes begrawe word (‘n streng Bybelse op-

drag). Normaalweg is die liggaam gewas en met nardus olie 

gesmeer, soms met mirre of aalwyn. Omdat die sabbat teen 

sononder aanbreek, kon dit nie met Jesus se liggaam gedoen 

word nie. Hy is onversorgd in die graf geplaas. Dit was ‘n 

Onaanvaarbare gebeurtenis wat veral die vroue gepla het. 
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11d. ‘Sou die graf die 

laaste woord hê?! 

In sy gedig “Skoppensboer” 

verwoord Eugene Marais iets 

van die vlietende tyd en die 

immer noodwendige finaliteit 

van die dood. 

Dieselfde verwarde vraag is 

op die lippe van die dissipels 

en volgelinge van Jesus: Het 

“skoppensboer” die laaste 

lag? Of is daar ‘n verrassing 

deur die bestiering van God, 

wat wag…? 

Dink hieroor na: 

Hoe moes dit nie vir die dissipels en ander 

gelowiges gevoel het nie.  

Al hul drome was verpletter. Jesus, die grootste 

Leermeester ooit, was dood. 

Die hele sabbatdag (Saterdag) sou hulle treur, wonder, 

dwaal... hulle was totaal ontnugter... 

Wat word nou van Psalm 23 se Herder wat ons deur die 

vreesaanjaende dal van doodskaduwee sal lei en ons ten alle 

tye bewaar...? 

Wie is Jesus régtig? 

En het die graf die “laaste lag”? 
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II. 

Gewis en seker is die woord: 
die skatte wat ons opvergaar, 
ondanks die sterkste slot en koord 
word net vir mot en roes bewaar. 

Net pagters ons 

van stof en dons 

om oor te voer 

aan Skoppensboer. 

11e. Skoppensboer - Eugene Marais.  

I. 
’n Druppel gal is in die soetste wyn; 
’n traan is op elk’ vrolik’ snaar, 
in elke lag ’n sug van pyn, 
in elke roos ‘n dowwe blaar. 

Die een wat deur die nag 

ons pret beloer 

en laaste lag 

is Skoppensboer. 

III. 

Die heerlikheid van vlees en bloed; 
die hare wat die sonlig vang 
en weergee in ’n goue gloed: 
die dagbreek op elk’ sagte wang 
en oge vol van sterreprag 
is weerloos teen sy groter mag. 
Alreeds begint die rimpel sny; 
oor alles hou die wurm wag 
en stof en as is al wat bly: 

Want swart en droef, 

die hoogste troef 

oor ál wat roer, 

is Skoppensboer. 
IV. L’Envoi 

Gewis is alles net ’n grap! 
Ons speel in die komedie mee 
geblinddoek met ’n lamfer-lap 
wat selfs die son ’n skadu gee. 

Wat treur ons tog? 

Viool en fluit maak nog geluid; 
en lank die nag wat voorlê nog. 
Al kan ons nooit volmaaktheid raak, 
nog blink die oog en gloei die huid 
wat heel die winter blomtyd maak. 

Dus onverleë 

lag ons maar mee 

met elke toer 

van Skoppensboer! 
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11f. Die stille wag, om die graf, maak harte saf... 
Sê vir die Here dankie in gebed dat die voorspellings van die 

Skrif alles waar geword het en dat ons kan wéét dat Jesus 

régtig die Redder, die Seun van God,  is. 

Dank die Here dat jy ook eendag deur die graf heen na 

die Ewige Lewe sal gaan, omdat Jesus dit waarborg. Dat Je-

sus vir jou die klip voor jou graf vir ewig sal wegrol en jou in 

Sy familie huis inlei. Hy het reeds seker gemaak daar’s plek 

vir jou en my… 

Joh 14:1-2  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in 

God, glo ook in My.  (2)  In die huis van my Vader is daar baie 

wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. 

Ek gaan om vir julle plek te berei. 

Nog ‘n simbool vir “Stil Saterdag”nadenke: 

Joh 8:12  En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: 

Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in 

die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. 

As jy ‘n kers het, steek dit vir jou aan. 

Hierdie kers is simbolies van die  

lewenslig wat Jesus ook vir jou aansteek. 

As daar meer as een persoon in jou familie- 

of vriendekring is, steek vir elkeen ‘n kers 

aan. sit dit bymekaar. 

Mat 5:16 Laat julle lig só skyn voor die 

mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader 

wat in die hemele is, verheerlik. 
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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: 


