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Baie welkom aan lidmate van ander gemeentes 

Kollekte onder die diens vir barmhartigheid en by die deure vir Bybelverspreiding 

 

Lofprysing ter voorbereiding van die erediens 

Sb 12 – 6: 1,2,3,4,5 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Sb 14 – 4: 1,3 

Votum 

Seën 

Sing Sb 5-2: 1,3,4 (Melodie:  Ps 18 se eerste mel) 

Gebed 

 

Woorddiens 

Sing Sb 12 – 4: 1,2,3 

Skriflesing: Markus 15: 16 – 22 

                  Heb 2: 10 – 18  

                    Heb 4: 14 – 5: 10 

Sing: Sb 4 – 8: 1,2 

Woordbediening 

Sing: Sb 17 – 2: 1,5,6,7,8 

 

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes –  

Sing Sb 18 – 6: 1,3,4,5 

Seën 

Amen Sb 13 – 2 
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Die toneel in ons teksvers ontstel ŉ mens tot in die diepste van jou wese! Om Jesus 

onder die gewig van die kruis te sien struikel en val gryp jou aan die hart! Jesus wat 

nie sy kruis verder kan dra nie en  ŉ man met die naam Simon wat gedwing word om 

sy kruis vir hom verder te dra, pas eenvoudig nie in die prentjie wat baie mense van 

Jesus het nie! Baie mense sien Jesus as die “Superheld” wat alles kon doen! Hy kon 

eenvoudig net ŉ woord sê en ŉ storm raak stil of ŉ handgebaar doen en iemand 

word genees van ŉ bose gees of ŉ ongeneeslike siekte! Dis hoe mense Jesus graag 

wil sien en ken!  

 

Maar hier teken ons teks vir Jesus moeg en gedaan. Hy lê in die pad omdat die kruis 

vir hom te swaar geword het. Jesus kan nie meer nie, Hy bly lê, Hy kan nie verder 

nie.  ŉ Ander mens moet Hom kom help om die kruis tot op Golgota te kom dra.  

 

Brs en srs en kinders, hier word Jesus vir ons geteken as ware, rêrige mens wat ook 

die swakheid van die menslike lewe beleef het en daaronder versmag het. Ons het 

hier te doen met die onbegryplike misterie van Jesus, ons Verlosser  en Middelaar, 

wat volkome God was maar terselfdertyd ook volkome en ware mens! ŉ Misterie wat 

ons nie kan uitrafel of volkome beskryf nie, maar wat vir ons tot geweldige troos en 

tot ons redding dien! ŉ Misterie wat jy soms van een kant af kan raaksien en beskryf 

soos bv. sy Goddelike wese sigbaar word op die berg van verheerliking en dan nou 

hier die ware menslike wese wat inmekaar stort onder die lyding wat ander mense 

wel kon dra! En dan staan jy verstom dat dit so kan wees!  

 

 Kom ons probeer om die betekenis van hierdie misterie in ons teks so saam te vat 

as die boodskap van hierdie Paasfees: Christus val onder die gewig van die kruis 

sodat ek en jy ons kruis kan dra! Dit is die boodskap: Christus val onder die gewig 

van die kruis sodat ons ons kruis kan dra!  

 

Ja, Jesus val neer onder die gewig van die kruis op pad na Golgota want Hy was en 

is ware en volkome mens! Dit is waarop die fokus van ons teks val. Dit gaan nie om 

Simon en wie hy was of wat die dag met hom gebeur nie – dit gaan om Christus was 

as ware mens onder die sware hand van God se straf neerval en nie verder kan nie! 

Na sy mensheid het Jesus ingegee! Die Skrif leer ons dat God in Jesus ware mens 

geword het! Dit was immers mense wat gesondig het en mense wat gestraf moes 

word vir hulle sonde! Daarom word Jesus ware mens – net soos ons – sodat Hy in 

ons plek as ware mens – die straf op ons sonde kon dra!  

 

En sy menswording was lyding en vernedering! Dit word in Fil. 2 so mooi beskryf dat 

Christus sy heerlikheid as God prysgegee het en Homself verneder het deur ŉ mens 

te word! Net deur mens te word was vir Christus ŉ vernedering en lydingspad. Reg 

van sy geboorte af tot met sy sterwe aan die kruis! Hy het alles beleef wat ons as 

mense beleef – behalwe dat Hy in alles nooit gesondig het nie!  
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Maar Hy het ŉ ware menslike bestaan gevoer! Hy was ŉ baba en moes soos 

normale mense grootword en ontwikkel. Hy moes leer om te praat, te loop en moes 

soos gewone kinders skool toe gaan en wiskunde en aardrykskunde leer. Hy moes 

katkisasie toe gaan en van God leer. Hy het beleef wat normale gesinne beleef. Die 

verhouding tussen ouers en ouers en kinders. Hy het die normale dinge beleef wat 

boeties en sussies van mekaar beleef! Na skool moes hy sy pa se ambag gaan leer 

want dit is wat die seun van ŉ skrynwerker sou doen! Hy moes die familiebesigheid 

oorneem! Sy eie broers en familie het nie sy roeping verstaan nie en Hom 

aanvanklik nie geglo nie – net sy ma het trou by hom gestaan.  

 

Jesus het alle menslike behoeftes en emosies beleef soos ek en jy dit vandag 

beleef. Hy het honger en dors geword. Hy het moeg geword en moes slaap om te 

rus. Hy het hard moes werk aan sy geloofslewe en het baie tyd afgestaan aan 

stiltetyd en gebed. Hy het sy God getrou gedien in die sinagoge en self die Woord 

verkondig. Heb. 5 vers 7 – 10 sê: “Gedurende sy aardse lewe het Hy aan God, wat 

Hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met 

trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. 
8Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat 

gehoorsaamheid is.” Is dit nie maar dieselfde met ons lewe nie? 

 

Hy het kwaad geword, was hartseer en bly, het gehuil en was dikwels teleurgesteld 

in en deur mense! Hy is verraai deur ŉ vriend Hy het verwerp en verlate gevoel toe 

sy dissipels in die nag toe Hy hulle die nodigste gehad het van Hom weggevlug het!   

 

Hy het liggaamlik pyn en lyding geken. Hy het soos ons gebloei toe hulle hom 

gemartel en geslaan het. Sy liggaam kon naderhand nie meer die pyn en lyding 

verduur nie en daarom lê Hy hier in die pad – vasgedruk deur die gewig van die kruis 

omdat Hy te moeg en gedaan was om dit verder te dra!  

 

Brs en srs, Jesus was ware mens om so ons as mense se sonde te dra – my en jou 

sonde te dra en die straf wat God vir ons moes uitdeel in ons plek te verduur sodat 

ons van sonde verlos kan word! Sodat ons gered kan word! En hier in ons teks kon 

Jesus na sy mensheid nie verder nie! Uiteindelik gee Jesus liggaamlik in aan die 

kruis as die lyding te veel word en sterf Hy as mens onder die lyding en toorn van 

God!  

 

So erg was sy lyding dat Hy selfs toe Hy op die Sondag opstaan uit die dood met ŉ 

verheerlikte liggaam die littetekens van sy lyding aan daardie verheerlikte liggaam 

gedra het!  

 

Wat is dan nou in die tweed plek die betekenis van hierdie dinge vir ons vandag! 

Jesus het daar op pad na Golgota onder sy gewig van die kruis geval sodat ek en jy 

ons kruis vandag kan dra! Dat sonde, versoekinge en die beproewing van die 
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menslike lewe nou nie meer oor ons volkome mag het nie, maar dat ons in die krag 

van God kan lewe!  

 

Die Skrif maak die betekenis van Jesus se ware menswees in Hebreërs vir ons 

duidelik. Jesus moes so ware mens word en moes so die lydingspad van God as 

mens stap sodat Hy volkome medelye met ons in ons menslike swakheid kan hê. Hy 

loop die pad van menslike lyding en dra die straf van God aan sy menslike liggaam 

sodat Hy vir ons genade na liggaam en gees kan gee om vandag ons kruis te kan 

dra!  

 

Juis omdat Jesus ook volkome mens was en aan alles onderwerp was wat ons 

beleef, kan Hy nou – vanuit sy oorwinning oor die dood en sy opstanding uit die 

dood – vir ons die krag en genade van God verleen om ons kruis te dra. Dit is ook 

waarom Hy gesê het dat Hy ons nie alleen sal laat wanneer Hy terugkeer na die 

Vader om weer die volheid van sy Goddelike wese aan te neem nie. Hy het geweet 

dat ons in ons mensheid nie alleen die pad sal kan loop nie. Daarom gee Hy ons die 

Heilige Gees wat by ons en in ons kom woon het! Die Heilige Gees wat God is kom 

woon in swak menslike liggame om juis die krag van God in ons te ontsluit en ons in 

staat te stel om ons kruis te dra.  

 

Die Heilige Gees wat ons lei op die pad van waarheid en ŉ heilige lewe. Die Heilige 

Gees wat ons troos en krag gee na liggaam en gees. Hy wat ons deur die Woord 

bemoedig en vermaan en ja, wat selfs vir ons bid as ons nie meer weet hoe en wat 

om te bid nie! Dit is wat Christus se lyding na sy menswees vir ons verwerf het!  

 

Daarom, geliefde br. en sr en kinders, neem die uitnodiging van Heb. 4 ver 14 – 16 

aan waar daar staan: “Terwyl ons dan nou ‟n groot Hoëpriester het wat reeds deur 

die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof 

wat ons bely. 15Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons 

swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking 

onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. 16Kom ons gaan dan met vrymoedigheid 

na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte 

tyd gered kan word.” 

 

Br en sr en liewe kind, wanneer dit vir jou voel jy kan nie meer dra aan jou laste nie, 

jy kan nie meer verder nie, kom na Jesus toe en vind in Hom die krag en genade van 

ŉ liefdevolle Vader wat sy eie seun so gestraf het , dat ons vandag genade, hoop en 

krag kan hê. Of jy moeg is in jou geestelike lewe en voel dat jou sonde vir jou te veel 

word – Jesus het gely sodat jy vergewe kan word en deur die Gees vernuwe kan 

word.  

 

Miskien is daar een of ander geweldige beproewing in jou lewe. ŉ Huwelik of 

gesinskrisis wat dreig om jou te oorval! Of ŉ siektetoestand wat vir jou te veel word! 

„n Pyn in jou liggaam wat vir jou te veel voel om te dra! Jesus verstaan dit! Miskien 
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voel jy as bejaarde die swakheid van jou liggaam en die voortdurende pyne – Jesus 

weet daarvan! Miskien is jy „n kind of jongmens wat onder geweldige druk van 

prestasie leef en jy voel – ek kan nie meer – Jesus verstaan dit! Miskien is jy baie 

alleen, Jesus ken dit! Of sommer net die uitdagings van ons lewe vandag wat vir jou 

te veel word en jy voel jy kan nie meer nie! Weet dat Jesus presies verstaan wat jy 

beleef! Hy was hier en Hy weet hoe dit voel om nie meer verder te kan gaan nie – Hy 

het onder die druk van sy kruis geswig en bly lê. Dit het Hy gedoen sodat Hy jou 

vandag die krag kan gee om jou kruis verder te kan dra! Dit is sy belofte en dit is wat 

Hy elke dag doen vir die wat in Hom glo!  

 

Neem daarom sy uitnodiging aan: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, 

en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig 

en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30My juk is sag en my las is 

lig.” 

  

Amen  


