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Liewe Familie van God, as student het ek ’n belewenis gehad wat my lewe vir altyd 

geraak het. Ek het die voorreg gehad om in ’n gemeente prakties te doen tussen my 

vyfde en sesde jaar van studie. My skoonpa in wie se gemeente ek onder andere 

prakties gedoen het, het my saam geneem na die sterfbed van iemand wat hy al jare 

ken. Hy het vir my verduidelik dat hierdie man nog nooit in sy lewe dit nodig geag het 

om die Here Jesus as Verlosser van sy lewe aan te neem nie, maar nou was sy tyd 

vinnig besig om uit te loop en het ons gebid en gehoop dat hy nou, soos die man aan 

die kruis langs Jesus, die laaste asem sou gebruik om Jesus se liefde vir hom te 

aanvaar. Ons het daar by sy bed gesit, sy asem was kort en min en nie eers die 

suurstof kon meer genoeg verligting gee om aan die lewe te bly nie. Ek het daar gehoor 

hoedat my skoonpa een van die mees indringende gesprekke met hierdie man gehad 

het en hoe hy by hom gepleit het om sy lewe vir die Here Jesus se genade werk oop te 

maak. Nadat hy lank gedink het, het die man geantwoord “Dominee, ek is te moeg” Ons 

het vir hom verduidelik dat al wat hy nodig gehad het om te doen, was om in sy hart 

“Ja,” te sê en weer het hy sy kop geskud en gesê: “Ek is te moeg.” Ek het ’n hartseer 

diep binne-in my ervaar wat ek nog nooit voorheen ervaar het nie. Hier was ’n man wat 

tot voor die kruis van ons Here Jesus gekom het, Hom in die oë gekyk het en 

omgedraai en weggeloop het. Wat Jesus se pyn en angs aan daardie kruis verwerp het. 

Daarna het ek ook die voorreg gehad om by baie ander sterfbeddens van mense te 

staan en selfs terwyl part gesterf het daat te wees in daardie heilige oomblik. Ek het 

gesien hoe ook hulle by die kruis van Jesus staan en hoe hulle met dankbaarheid Jesus 

se versoening aanvaar. Ek het beleef hoedat hulle nie omdraai by die kruis nie, maar 

daarvandaan saam met hulle Verlosser stap. Daar is ek vervul met soveel hoop en het 

ek vir een keer verstaan wat Jesus bedoel het toe Hy gesê het “Dit is volbring!”  

Liewe familie van ons Here Jesus, daardie Vrydag toe ons Here gekruisig is was daar 

ook baie ander mense langs die pad, daar was Simon van Sirene wat gedwing was om 

Jesus se kruis te dra, daar was die twee manne wat weerskante van Jesus gekruisig is. 

Pilatus was daar, wat die opdrag gegee het. Die Jode was daar wat ongelukkig was oor 

wat Pilatus geskryf het. Die Soldate was daar, wat aan die voet van die kruis lootjies 



getrek het oor wie Sy klere gaan kry en dan was daar die offisier wat gesê het, so lees 

ons in Matteus, “Hierdie man was werklik die Seun van God” toe hy sien hoedat Jesus 

sterf. Jesus se moeder was daar, Maria Magdalena was daar, Johannes en nog baie 

ander wat daar verby geloop het. En net soos by die sterfbeddens van mense het 

elkeen van hierdie mense daar die geleentheid gehad om in Jesus se oë te kyk en 

gered te word of om om te draai en verlore te gaan. 

Maar kom ons kyk na die laaste woorde van ons Here Jesus aan daardie kruis. 

Johannes vertel, dat toe Jesus weet dat Hy alles gedoen het wat dit gevra het om 

sommige van die mense om die kruis te red, het Hy gesê: “Ek is dors”. Hoekom was 

hierdie woorde belangrik? Toe Jesus aan daardie kruis gesterf het en jou en my sonde 

gedra het, was Sy lyding volledig. In die geskiedenis was daar mense wat gesê het dat 

Jesus se lyding eintlik nie so erg was nie, want Hy was God en God kan nie ly nie. Maar 

nee, daarom het Jesus mens geword, want Hy moes volledig soos een van ons geword 

het, sodat ons soos Hy kon word. Hy moes mens wees en daar aan die kruis was my 

Redder soos ek, met al my sonde op Hom. In die donkerste uur van die aarde, waarop 

ek glad nie trots is nie, was my Redder tot die dood toe dors. Dan sit hulle vir Hom ’n 

spons met suur wyn teen sy mond. Maar hulle gebruik ’n Hisop-takkie daarvoor, wat 

vreemd is omdat hisop amper meer soos sterk grasagtige takkies was, maar niks in 

hierdie Woord van God gebeur per ongeluk so nie. In ’n oogwink word ons terug gevat 

na Egipte toe. Die volk Israel is al vir 400 jaar slawe in Egipte en God stuur die een na 

die ander plaag om vir Israel te bevry en dan kom die finale een. Maar vir daardie aand 

moet die wat saam met God wil trek hulle voorberei. Hulle hou ’n Paasfees, die eerste 

Paasfees en as deel daarvan druk hulle ’n hisop-takkie in ’n skottel met die bloed van 

die lam wat hulle geslag het en smeer die bloed van die lam aan die kosyne van hulle 

huise. Hierdie bloed van die lam sou die oordeel van God by hulle laat verbygaan. Hier 

op Golgotha kry ons weer die hisop-takkie en hier is ’n Lam wie se bloed aan die 

kosyne van mense se harte gesmeer word, hierdie Lam is God se Paaslam, sy eie 

Seun, Jesus.  

En dan kom die oorwinning: “Dit is volbring!” Jesus roep die oorwinning uit, want elke 

tree wat Hy gegee het, wat sy liefde vir jou Hom gedwing het om te gee, van daardie 



eerste tree om ’n babatjie in ’n stal te wees met ’n jong meisie as moeder en Josef as 

vader, deur die verwerping en lof van mense, deur die water van die Jordaan met sy 

doop, deur die wonder genesing van kinders wat dood was, verlamdes, gebreklikes, 

blindes, deur die spot en geseling, deur die onregverdige verhoor, deur die houe van ’n 

hamer op die koppe van spykers, het Sy liefde vir jou Hom gedwing om daar te wees 

waar Hy was. Weggestoot van die aarde af - op teen ’n kruis. Weg gestoot van Sy 

Vader af, verlate en eensaam, vol van ons sonde. Dis waarvoor Jesus gekom het en dit 

is waar Hy daardie dag wou wees, omdat jy vir Hom so kosbaar is. Omdat Sy bloed, die 

bloed van die Lam op die kosyne van jou hart, God se oordeel van jou sou wegkeer. En 

daarom roep Hy uit TETELESTAI Dit is Volbring! Die stryd is gewen! Die pad is klaar!, 

die prys is betaal! Dis volledig en dit is finaal!  

Mag die Heilige Gees jou vandag voor die kruis laat staan, sodat jy in Jesus se oë kan 

kyk. Dis nou die tyd! Die bloed is daar, gaan jy die offer van Jesus aanvaar en die bloed 

aan die kosyne van jou hart smeer of gaan jy omdraai en wegloop. Jesus het alles 

gedoen, dis volbring! Moenie wag nie, jy het dalk nie weer die kans om so by die kruis 

te staan nie. Daar is vanoggend baie mense voor die kruis, wie draai om en loop weg 

en wie word verander deur Jesus se liefde? Is dit jy? Amen 

 


