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8. Jesus plaas my sing-sing op my pad  

 

Oorhoofse tema  

In die laaste week voor Jesus se kruisiging is Hy skuldig bevind al was Hy 
onskuldig. Só het Hy ons, die ware skuldiges, vrygemaak. Nou kan ons ons 
pad sing-sing verder stap. 

 

Bybelgedeeltes  

� Vertel Lukas 22:1-65. 
� Lees Lukas 22:66-71. 
� Vertel Lukas 23:1-19. 
� Lees Lukas 23:20-25. 
� Vertel Lukas 23:26-38. 
� Lees Lukas 23:39-47. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Ons stap net vinnig verby die plekke waar daar in die week voordat Hy 
gekruisig is iets met Jesus gebeur het. Ons neem kennis van wat by elke 
plek gebeur het. 

2. Jesus word verhoor en skuldig bevind al is Hy onskuldig. 

3. Jesus word (in ons plek) gekruisig. 

4. Twee misdadigers word aan weerskante van Jesus gekruisig. Hulle laat 
ons dink aan hoe mense vandag nog vír of téén Jesus kies. 

5. Deur Jesus se kruisiging is ons vry om vorentoe te leef. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Die kaart van Jerusalem met die nommers 0-7 op (by die les onder en in 
die werkboeke). 

2. Paneel 3. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Potlode of penne 1. Potlode of penne 
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Die storie  

 

Begin  

Wie van julle is al ooit vals beskuldig? Wie is al gestraf omdat iemand gesê 
het jy het iets gedoen al was dit eintlik iemand anders? As dit al met jou 
gebeur het, het jy seker ook gesê dis onregverdig. Dit is net nie reg nie! 

Sê nou iemand het rooi koeldrank op jou ma se nuwe sitkamermat 
gemors. Die ergste is dat dit nie ŉ ongeluk was nie. Die persoon het dit met 
opset gedoen. Hy of sy het met die glas rooi koeldrank daar gestaan en na 
die nuwe mat gekyk. Toe was dit asof iemand vir die persoon skree: “Ek dare 
jou! Gooi die koeldrank uit.” Toe jy weer sien, gooi hy of sy die koeldrank op 
die mat uit. Om alles te kroon is dit jou beste maat. Jy verstaan nie hoekom 
jou maat dit gedoen het nie. Jou ma gaan nou-nou terug wees en … wat 
gaan dan gebeur? 

Toe Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, het Hy geweet en gesien 
hoe ons God se pragtige skepping (mense, diere, plante, grond, water, lug …) 
stukkend en vuil maak met ons selfsugtigheid. Wat het Hy gedoen sodat 
God ons nie straf nie?  

Vandag en in hierdie tyd voor Goeie Vrydag dink ons aan wat Jesus 
vir ons gedoen het. Kom ons stap nou saam met Jesus op die pad wat Hy 
gestap het in die laaste week voordat Hy gekruisig is. 

 

Hoor  

� Moment 1: Vertel Lukas 22:1-65 

Die mense wat nie van Jesus gehou het nie en wat die leiers van die Jode 
was, het net na die regte tyd en plek gesoek om Hom dood te maak. Toe 
Judas Iskariot, een van Jesus se dissipels, besluit om Jesus vir 30 
silwermuntstukke te verraai en in die nag vir die leiers te gaan wys waar 
Jesus is sodat die mense nie sou sien wanneer hulle Hom gevange neem nie, 
was die plan in plek. 

In hierdie tyd het die mense gewoonlik Jerusalem toe gegaan vir een 
van die groot feeste – die Paasfees. Met die Paasfees het hulle teruggedink 
aan baie, baie jare vroeër toe hulle slawe in Egipte was en die Here hulle as 
sy volk bevry het (Paneel 3). Die nag toe hulle uit Egipte weggetrek het, het 
elke gesin ŉ lam geslag, die bloed aan die deurkosyne gesmeer en brood 
sonder suurdeeg geëet. Met die Paasfees in Jerusalem het hulle weer brood 
sonder suurdeeg geëet en wyn gedrink om hulle aan die uittog uit Egipte te 
herinner. 

Nota  
Ons konsentreer vandag feitlik net op die “Hoor”-gedeelte. Ons dink terug 
aan Jesus se verhoor en kruisiging. 
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Jesus het ook saam met sy dissipels die Paasfees gevier. Hy het vir 
hulle gesê die brood sal hulle van daardie dag af laat dink aan sy liggaam 
wat stukkend gebreek sou word, en die wyn sou hulle herinner aan sy bloed 
wat gestort sou word. 

Ná die Paasmaaltyd het Jesus en sy dissipels na die tuin van 
Getsemane gegaan, waar Jesus gebid het. Hy het vir sy Vader gesê Hy sal sy 
wil doen. Dit was in hierdie tuin dat sy vyande Hom gevange geneem het 
nadat Judas Hom met ŉ soen verraai het. Hulle het vir Jesus weggeneem 
Jerusalem toe. 

Voordat ons verder gaan met hierdie verhaal, moet ons eers iets 
verduidelik. Daar was destyds baie “base” in Jerusalem.  

1. Daar was mense wat vir die Jode moes leer wat reg en verkeerd is. Hulle 
het ŉ raad, die Joodse Raad, met ŉ leier gehad. Hierdie leier is die 
hoëpriester genoem. Die Joodse Raad was soos ŉ hof wat kon besluit of 
iemand iets gedoen het wat teen die wet van God was. Hulle kon egter nie 
besluit dat iemand doodgemaak moes word nie, want daar was ŉ “groter” 
baas, naamlik die Romeine. 

 

 

2. Die Romeine was in Jesus se leeftyd baas oor die Jode omdat hulle die 
sterkste in die oorloë was. Hulle hoofstad was Rome, maar in Jerusalem het 
hulle ŉ leier gehad wat moes sorg dat alles volgens die Romeinse reg 
verloop. Die Romeinse “baas” in Jerusalem was Pilatus. Hy kon besluit of 
iemand so erg oortree het dat hulle doodgemaak moes word. 

3. Jesus se tuisdorp was Nasaret, en in Nasaret se omgewing was daar ŉ 
ander “baas” wat deur die Romeine aangestel is. Sy naam was Herodes. Hy 
het ŉ paleis in Jerusalem gehad en was soms daar. 

 

� Moment 2: Lees Lukas 22:66-71 

Toe Jesus voor die Joodse Raad gebring is, het Petrus so bang geword dat 
hy drie keer gesê het hy ken nie vir Jesus nie. 

Jesus het Homself “die Seun van die mens” genoem, want die Jode het 
iemand verwag wat van God sou kom, maar soos ŉ mens sou wees. Hulle 
het gehoop Hy sou hulle nuwe koning wees wat hulle van die Romeinse base 
sou red. Jesus het vir hulle gesê Hy is die Seun van die mens en dat Hy aan 
die regterhand (die sterk hand) van God sal gaan sit. Toe Jesus boonop 

Nota  
In Jesus se tyd was Kajafas die hoëpriester. Sy skoonpa, Annas, was voor 
hom die hoëpriester. Annas se mening was steeds vir die Jode baie 
belangrik. 

Lydenstyd – 8. Jesus plaas my sing-sing op my pad 



Kopiereg © Bybel-Media 

99 

 

erken dat Hy die Seun van God is, was die Jode woedend, want hulle het 
geglo Hy was net ŉ gewone mens van Nasaret. Vir hulle was dit ŉ groot 
sonde as ŉ gewone mens gesê het hy is Goddelik. Volgens hulle was Jesus 
dus aan ŉ groot sonde skuldig. Daarom het hulle Hom na Pilatus toe 
gestuur sodat hy Jesus skuldig kon bevind en ter dood kon laat veroordeel. 

 

� Moment 3: Vertel Lukas 23:1-20 

Pilatus het sy hofsaak gehou, maar gesê: “Ek vind geen skuld in hierdie man 
nie.” Toe Pilatus hoor Jesus kom van Nasaret af, het hy gedink dit is ŉ goeie 
plan om Hom na Herodes toe te stuur. Herodes was die Romeinse “baas” in 
die omgewing van Nasaret, Jesus se tuisdorp. Herodes was in hierdie tyd 
self in Jerusalem, wat dit makliker gemaak het. 

By Herodes het die mense met Jesus gespot. Jesus het egter niks 
geantwoord nie. Herodes en sy soldate het toe ŉ deftige kleed om Jesus 
gehang om met Hom as die kamma-koning te spot. Hulle het ŉ kroon van 
dorings op sy kop gesit. Nadat hulle Hom so bespot het, het hulle Hom na 
Pilatus toe teruggestuur. 

Toe Pilatus sien Herodes stuur vir Jesus terug sonder om Hom 
skuldig te bevind, het hy nog twee planne beraam om Jesus vry te laat. 
Pilatus se een plan was om die mense te laat kies. Daar was in daardie tyd ŉ 
ander man in die tronk wie se noemnaam ook Jesus was. Sy tweede naam 
was Barabbas. Hierdie man was ŉ regte skurk. Pilatus vra toe die mense om 
te kies tussen Jesus, wat die Christus genoem word, en Jesus Barabbas, die 
skurk in die tronk. Die mense kies toe sowaar vir Barabbas! 

Pilatus se tweede plan was om Jesus net erg te laat slaan en Hom dan 
los te laat, maar dit was nie vir die mense genoeg nie. 

 

� Moment 4: Lees Lukas 23:21-25 

Pilatus het op die ou end toegegee dat Jesus gekruisig moes word. 

 

� Moment 5: Vertel Lukas 23:26-38 

Jesus moes self sy kruis dra van Pilatus se hof af tot by die koppie buite die 
stad. Dié koppie is Golgota genoem. Toe Jesus met sy kruis val, het die 
soldate sommer ŉ ander man wat daar verbygekom het, beveel om sy kruis 
verder te dra. By Golgota is Jesus aan die kruis vasgespyker. Twee 
misdadigers is weerskante van Hom aan kruise opgehang. Die soldate het 
aangehou om Jesus te spot. 

Ook die twee misdadigers het begin praat. Wat het hulle gesê? 

 

� Moment 6: Lees Lukas 23:39-47 

Die een misdadiger het vir Jesus bly spot en só téén Jesus gekies. Die ander 
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een het vír Jesus gekies. Vir hom het Jesus gesê: “Ek verseker jou: Vandag 
sal jy saam met My in die paradys wees.” 

 

Dink  

Onthou julle dat ons gesels het oor jou maat wat met opset rooi koeldrank 
op jou ma se nuwe mat uitgegooi het? Ons het gevra: Wat sal gebeur as jou 
ma by die huis kom? 

Sê nou sy kom terug en jy gaan staan voor haar en sê: “Mamma, straf 
my. Ek sal betaal om die kol uit die mat te kry.” En sê nou jou ma vat al jou 
spaargeld om die mat te laat skoonmaak. Hoe dink jy sal jou maat voel? 

Die Bybel sê Jesus het aan die kruis betaal vir al die sonde wat ons 
gedoen het en nog sal doen. 

 

Leef  

Omdat Jesus vir al ons sondes betaal het, kan ons nou sing-sing leef. Ons 
hele lewe is een groot dankie aan Hom. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Watter vraag het ek verlede week gevra en toe gesê ek gaan dit vandag weer 
vra? 

 Vou voor die tyd ŉ vel skoon papier soveel keer dat daar genoeg 
blokkies is om elke kind se naam in een van die blokkies te kan skryf. Skryf 
by elke kind se naam iets wat jy van hom of haar weet. Vra nou elkeen om 
nog iets van hom- of haarself te sê wat jy in die blokkie by sy of haar naam 
kan neerskryf. 

 

 

Wegspring  

Gebruik die kaart van Jerusalem met die nommers 0-7 op. Help die kleiner 
kinders om die kaart te verstaan.  

Daar was ŉ muur rondom die stad Jerusalem wat soms tydens oorloë 
afgebreek en dan weer opgebou is. Partykeer is die stad groter gemaak. ŉ 
Nuwe muur is gebou wanneer die mense in die stad te veel geword het. Ons 
weet nie presies hoe die muur rondom Jerusalem in Jesus se tyd gelyk het 
nie; ons het net naastenby ŉ idee. Opgrawings in die omgewing wys egter vir 
ons waar die volgende plekke dalk kon gewees het of waar die argeoloë die 
fondasies gevind het:  

� die huis waar Jesus en sy dissipels die Paasmaaltyd geëet het 
� die tuin van Getsemane waar sommige van die ou olyfbome steeds staan 
� die plekke waar Kajafas, Pilatus en Herodes vir Jesus verhoor het 
� die koppie waar Jesus gekruisig is; daar is twee moontlike plekke – die 

een lê binne die stadsmure wat nou daar staan, en die ander een is net 
buitekant die ou stadsmure. 

 

Wonder  

Kom ons trek met ŉ pen of ŉ kryt die pad waarlangs Jesus geloop het. Laat 
die groep vertel wat hulle onthou van wat by elke plek gebeur het. 

 

0 = Tempelplein 

1 = Olyfberg waar Jesus en sy dissipels gebly het 

Nota  
Gebruik hierdie papier om gereeld vir elke kind te bid. Jy as leier kan ook 
kort-kort nog iets byvoeg.  
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2 = (Dalk) die plek waar die Paasmaaltyd 
geëet is 

3 = Tuin van Getsemane (waar Jesus gebid 
en Judas Hom met ŉ soen verraai en Jesus 
toe gevange geneem is) 

4 = Kajafas en die Joodse Raad se plek 

5 = Pilatus se plek 

6 = Herodes se plek (Jesus het ŉ kleed en 
doringkroon gekry) 

7 = Een van die plekke waar Jesus dalk 
gekruisig is 

 

Werksaam  

1. Tot waar kan jy al tel? Verbind die kolletjies in die prentjie. Wat sien jy? 
Waaraan laat dit jou dink? Kleur die prentjie mooi in. 

 

Oplossing: 

 

2. Omdat Jesus onskuldig was, kon Hy vir al ons sonde aan die kruis betaal. 
As Hy skuldig was, sou Hy net vir sy eie skuld betaal het, nie ook vir ons s’n 
nie. Help nou vir Pilatus om vir Jesus onskuldig te bevind. 
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Oplossing: 

 

 

 

Wegstuur  

Gaan huis toe en vra jou ouers dat julle as familie oor die volgende paar 
aande die hele kruisverhaal weer saam lees. Ons het net Lukas se weergawe 
van Jesus se kruisiging gelees. Julle kan ook Matteus, Markus en Johannes 
se weergawes van hierdie verhaal lees. Bo-aan elke gedeelte in Lukas staan 
daar waar julle daardie spesifieke gedeelte ook in ŉ ander Evangelie kan kry. 
As julle as familie die kruisverhaal saam lees, kan elkeen ŉ ander Bybelboek 
se beskrywing op dieselfde aand lees. Vra jou ouers om vir julle ŉ 
leesprogram op te stel. Byvoorbeeld: 

 

Dag 1 

A. Lukas 22:1-6 B. Matteus 26:1-5, 14-16 C. Johannes 11:45-53 

 

Nadat elkeen sy of haar gedeelte gelees het, kan julle saam gesels oor hoe 
die verskillende verhale saam die hele storie vertel. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Watter vraag het ek verlede week gevra en toe gesê ek gaan dit vandag weer 
vra? 

 Vou voor die tyd ŉ vel skoon papier soveel keer dat daar genoeg 
blokkies is om elke kind se naam in een van die blokkies te kan skryf. Skryf 
by elke kind se naam iets wat jy van hom of haar weet. Vra nou elkeen om 
nog iets van hom- of haarself te sê wat jy in die blokkie by sy of haar naam 
kan neerskryf. 

 

Wegspring  

Gebruik die kaart van Jerusalem met die nommers 0-7 op. Help die kleiner 
kinders om die kaart te verstaan.  

Daar was ŉ muur rondom die stad Jerusalem wat soms tydens oorloë 
afgebreek en dan weer opgebou is. Partykeer is die stad groter gemaak. ŉ 
Nuwe muur is gebou wanneer die mense in die stad te veel geword het. Ons 
weet nie presies hoe die muur rondom Jerusalem in Jesus se tyd gelyk het 
nie; ons het net naastenby ŉ idee. Opgrawings in die omgewing wys egter vir 
ons waar die volgende plekke dalk kon gewees het of waar die argeoloë die 
fondasies gevind het:  

� die huis waar Jesus en sy dissipels die Paasmaaltyd geëet het 
� die tuin van Getsemane waar sommige van die ou olyfbome steeds staan 
� die plekke waar Kajafas, Pilatus en Herodes vir Jesus verhoor het 
� die koppie waar Jesus gekruisig is; daar is twee moontlike plekke – die 

een lê binne die stadsmure wat nou daar staan, en die ander een is net 
buitekant die ou stadsmure. 

 

Wonder  

Kom ons trek met ŉ pen of ŉ kryt die pad waarlangs Jesus geloop het. Laat 
die groep vertel wat hulle onthou van wat by elke plek gebeur het. 

 

0 = Tempelplein 

1 = Olyfberg waar Jesus en sy dissipels gebly het 

2 = (Dalk) die plek waar die Paasmaaltyd geëet is 

Nota  
Gebruik hierdie papier om gereeld vir elke kind te bid. Jy as leier kan ook 
kort-kort nog iets byvoeg.  
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3 = Tuin van Getsemane (waar Jesus gebid 
en Judas Hom met ŉ soen verraai en Jesus 
toe gevange geneem is) 

4 = Kajafas en die Joodse Raad se plek 

5 = Pilatus se plek 

6 = Herodes se plek (Jesus het ŉ kleed en 
doringkroon gekry) 

7 = Een van die plekke waar Jesus dalk 
gekruisig is 

 

 

Werksaam  

1. Hoeveel van die woorde in die lysie hier onder kan jy in die woordblok 
kry? Onthou, party woorde loop skuins na onder of skuins na bo. Trek ŉ 
kring om elke woord wat jy kry en trek dit dan ook dood in die lysie. Ons het 
vir jou ŉ paar voorbeelde gegee. 

 

 

 

bid 

versoeking 

lydensbeker 

versterk 

doodsangs 

druppel 

soen 

kap 

oor 

swaarde 

geneem 

Petrus 

ken 

nag 

gehuil 

spot 

slaan 

toegesnou 

Pilatus 

aanklag 

skuld 

Herodes  

gebring 

doen 

kruis 

dors 
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4. Gebruik al hierdie woorde en vertel nou weer  

die verhaal van Lukas 22:39 – 23:46. 

 

 

Oplossing: 

 

 

Wegstuur  

Gaan huis toe en vra jou ouers dat julle as familie oor die volgende paar 
aande die hele kruisverhaal weer saam lees. Ons het net Lukas se weergawe 
van Jesus se kruisiging gelees. Julle kan ook Matteus, Markus en Johannes 
se weergawes van hierdie verhaal lees. Bo-aan elke gedeelte in Lukas staan 
daar waar julle daardie spesifieke gedeelte ook in ŉ ander Evangelie kan kry. 
As julle as familie die kruisverhaal saam lees, kan elkeen ŉ ander Bybelboek 
se beskrywing op dieselfde aand lees. Vra jou ouers om vir julle ŉ 
leesprogram op te stel.  
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