
Johannes 19:28-37 

Lukas 23:44-49 

Agtergrond 

Die afgelope ses Sondae het ons gefokus op die lyding van Jesus. Die afgelope week was die Groot 

Lydingsweek – sommige noem dit die Heilige Lydingsweek. Die gebruik in die vroeë kerk was dat 

gelowiges elke dag bymekaar gekom het om na te dink oor die lyding van Jesus en hulself te 

verootmoedig. Die Donderdag staan beklend as Wit Donderdag. Dit was gewoonlik ’n Nagmaalsdiens 

omdat dit die aand was wat Jesus die eerste Nagmaal ingestel het. Daarna is alles uit die kerk 

verwyder om ’n somber en hartseer atmosfeer te skep vir die Vrydag se diens. Daarom is ons 

erediens ook vanoggend somber. Ons herdenk die dood van Jesus. Hier is nie blomme nie. Ons 

gebruik nie die projektor en skerm nie. More, Saterdag staan bekend as Swart Saterdag. Maar 

Sondag is presies die teenoorgestelde. Dan vier ons opgewonde fees. Ons vier Christus se 

opstanding. Dan groet ons mekaar met die woorde: Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik 

opgestaan. Die vroeë kerk het die gebruik gehad om opstandingsondag as die son opkom ’n 

feesdiens te hou. Ons gemeente skakel in by so ’n feesdiens van al die Christelike kerke in Linden 

wat Sondag oggend 06:00 by Risisdal laerskool gehou word.  Ons diens Sondag gaan ’n feesdiens 

wees. Ek wil almal uitnooi om Sondag blomme na die erediens te bring. Bring ’n blom of twee, en 

kom sit dit voor die kansel neer as julle inkom. Ons gaan vier: Jesus het opgestaan.    

Inleiding 

’n Kunstenaar het eenmaal ’n skildery gemaak van ’n skaakspel tussen ’n jongman en die duiwel. Die 

jongman se onsterflike siel was op die spel. Die toneel wys die die duiwel met ’n uitdrukking van 

genot op sy gesig terwyl hy die jongman in skaakmat sit. Die jongman weer, se gesig het die 

uitdrukkking van wanhoop. Daar is vir hom geen ander skuif om te maak nie.  

’n Beroemde skaakspeler het die skildery gesien en was daardeur gefasineer. Hy het die spel op die 

skaakbord noukeurig bestudeer en ’n skaakbord gaan opstel met die die skaakstukke in soortgelyke 

posisies. Na baie nadenke en tyd het hy tot die besef gekom dat die nederlaag in ’n oorwining 

omskep kon word. Dewur net een enkele skuif kon die jongman die duiwel totaal uitoorlê. 

Dit is presies wat Christius vir ons aan die kruis gedoen het. Hy het die duiwel met een skuif uit oor 

lê. Al het dit wat op Golgota gebeur het na ’n nederlaag gelyk, was dit ’n triomfantlike oorwinning. 

Jesus se laaste uitroepe aan die kruis  bevestig hierdie triomfantlike oorwinning. As Jesus uitroep 

“Dit is volbring” en “Vader, in u hande gee ek my gees oor” verklaar hy daarmee sy triomfantlike 

oorwinning oor die Satan.  

Ons tema vanoggend is: ’n Skynbare nederlaag is eintlik ’n triomfantlike oorwinning. 

1. Dit is volbring 

Volgens Johannes was Jesus se laatse kruiswoord: Dit is volbring. Dit is die woorde wat Jesus uiter 

net voordat sy kop vooroor sak en Hy sterf.  

Met hierdie woorde verklaar Jesus dat Hy sy taak op aarde, sy roeping volvoer het. Dit waarvoor God 

die Vader Hom na die aarde gestuur het, het Hy gedoen. Dit waarvoor Hy as Seun van God en self 



ook God na die aarde gekom het, het Hy voltooi. HY wat onskuldig was het namens skuldige mense 

gesterf. Hy wat sonder sonde was het namens sondige mense gesterf. Hy het die straf op die sonde 

gedra. Hy het vir mens versoening met God gebring. 

As Johannes in sy evangelie die verhaal van Jesus se lewe vertel, beklemtoon hy die feit dat dit die 

pad is wat Jesus kies. Reeds van vroeg in die evangelie beklemtoon hy dat Jesus weet wat die pad is 

en dat jesus dit gehoorsaam stap.  

Ek noem net enkele voorbeelde daarvan:  

 Jesus is vooraf bewus dat Judas een van sy dissipels hom gaan verraai. Tog doen Hy niks 

daaraan nie. 

 As Jesus byvoorbeeld die nag gevange geneem word nadat Judas Hom verraai het, tree Hy 

na vore. Jesus self is die een wat vir die soldate vra: Wie soek julle? En as hulle antwoord: 

Jesus van Nasaret, tree Hy na vore. Hy vlug nie weg nie, probeer homself nie verdedig nie, 

berispe selfs vir petrus as die hom met die swaard probeer verdedig. 

Jesus is kies doelbewus die pad van lyding en dood. Hy is gehoorsaam tot aan die einde. Daarom kan 

Hy uitroep: Dit is volbring. 

Hierdie uitroep is die getuienis dat Jesus beheer het oor die dood. Sy uitroep is die triomfantlike 

verklaring dat alles wat God aan Hom opgedra het, volledig uitgevoer is. Daarom is hierdie laaste 

woorde nie net vir Homself bedoel nie maar vir die hele wêreld. Al lyk sy dood na die einde van alles, 

na ’n nederlaag, is dit beslis nie so nie. Dit is die begin. Dit is ’n oorwinning. ’n Triomfantlike 

oorwinning. 

2. Vader, in U hande gee Ek my gees oor 

Die verhaal van Jesus se kruisiging word verskillend vertel deur die onderskeie evangelies. Volgens 

Johannes is Jesus se laaste kruiswoord: Dit is volbring. Lukas verskil hiervan. Hy gee Jesus se laaste 

kruiswoord weer as: Vader in U hande gee Ek my Gees oor. 

Hierdie verskille hoef nie en is nie vir ons as Christene ’n probleem nie. Elkeen van die skrywers 

vertel die verhaal vanuit hulle oogpunt en met hulle eie doel voor oë. Elkeen vertel dit soos wat hulle 

dit beleef of gehoor het. Amper soos wat ons almal se vertelling van iets wat ons beleef het sal 

verskil. Ons kan eerder verwonderd wees oor die rykheid en verskeidenheid wqat die evangelies 

bied. 

Die opmerklike is dat die laaste woorde – soos wat Lukas dit weergee – dieselfde betekenis het as 

die woorde van Johannes. As Lukas die laaste kruiswoord aandui as “Vader, in U hande gee Ek my 

gees oor” gaan dit ook oor ’n verklaring van dat Jesus se werk op aarde afgehandel is. Sy taak is 

volvoer. Hy het gedoen waarvoor HY gestuur is. Hy het voltooi wat Hy gekom het om te doen. Hy 

was enduit gehoorsaam. Sy roeping is suksesvol afgehandel. 

Tog kom daar iets by. Dit is ’n aanvaarding en aanduiding van God se plan met die wêreld. Jesus 

verklaar openlik dat Hy Homself gee vir God en God se plan vir die wêreld. Hy val daarby in.  

Die agtergrond van hierdie woorde “Vader in U hande gee Ek my gees oor” kry ons in die Ou 

Testament. Die woord e kom voor in Psalm 31:6. Dit was woorde wat die Jode van kleins af gebid het 



as aand gebed. Met die woorde het die Jood in die Ou Testament hom of haarself aan God 

toevertrou vir die nag in die afwagting dat hy of sy die volgende oggend weer sal wakker word vir ’n 

nuwe dag.  Jesus roep hierdie woorde uit lê Jesus sy lewe in die hande van God die Vader. 

Die impak van Jesus se suksesvolle voltooiïng van sy roeping kan gesien word in die reaksie van die 

offisier by die kruisiging. Hy was ’n Romeinse soldaat. Tog gryp die gebeure hom aan en begin hy 

God prys. Hy sien raak dat Jesus onskuldig was. Sy reaksie in kontras met al die ander ooggetuies. 

Lukas vertel vir ons dat hulle verslae huis toe gaan. ’n Stuk ironie: ’n Romeinse soldaat prys God, die 

Jode gaan verslae huis toe.  Dit terwyl Jesus se volgelinge op ’n afstand alles dop hou. 

3. Die laaste skuif op die skaakbord 

Aan die begin het ek die verhaal vertel van hoe die duiwel die arme jong man in skaakmat betrap 

het. Tog, toe die beroemde skaakspeler daarna kyk, het hy agtergekom dat die jongman met net een 

skuif die duiwel kon uitoorlê. Christus het daardie een skuif vir ons gemaak. Die feit dat Christuis sy 

roeping op aarde uitgevoer het, het ons situasie verander van ’n nederlaag na ’n triomfantlike 

oorwinning.  

Ek wil hierdie oorwinning verduidelik deur te verwys na die voorhangsel wat geskeur het. In die Ou 

Testamentiese tyd het die tempel uit verskillende dele bestaan. Agter die voorhangsel was die 

Allerheiligste. Net die hoërpriester kon een keer ’n jaar daar ingaan. Hy moes eers vir sy eie sondes 

sekere offers bring en kon dan in die allerheiligtse vir die volk se sondes versoening gaan doen. So 

kon hulle los kom van die sonde en die straf op die sonde. Hierdie ritueel moes jaarliks herhaal word. 

Die skeur van die voorhangsel het aangedui dat daardie tyd verby is. Na Jesus se offer aan die kruis 

sou geen hoërpriester voortaan vir die volk se sondes hoef te offer nie. Geen jaarlikse herhaling van 

offers sou meer nodig wees nie. Christus se oofer was voldoende. Die feit dat Jesus sy roeping enduit 

volvoer het, het alles verander.  Dit is vir ons die beste bewys van Jesus se woorde: Dit is volbring. 

Christus was self die offer wat volmaakte versoening gebring het – vir eens en vir altyd.  

Dit was die laaste skuif wat die nederlaag verander het in ’n triomfantlike oorwinning vir gelowiges. 

Slot 

As die kunstenaar in die Groot Lydensweek van 2014, op Goeie Vrydag 2014, ’n skildery moet maak 

van ’n skaakspel tussen die duiwel en Linden waar ons siele op die spel is, sal ons gesigte straal van 

genot en die duiwel se gesig ’n uitdrukking van wanhoop vertoon. Die rededaarvoor is eenvoudig: 

Christus was gehoorsaam tot in die dood. Dit waarvoor God Hom na die aarde gestuur het, het Hy 

volbring. Hy het ons verlos uit die kake van ’n nederlaag en ’n triomfantlike oorwinning gegee.      

 

 


