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Inleiding: 

1. 

Broers en susters. 

Die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertel ons dat Jesus 7 

maal gepraat het terwyl Hy daar aan die kruis gehang het.  Jesus het 7 maal woorde 

geuiter voordat Hy gesterf het. Dit is die sogenaamde Kruiswoorde van Christus.  

In Lukas 23: 34, 43, 46 lees ons dat Jesus die volgende woorde uiter: 

 (34) Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen 

nie!” 

 (43) Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die 

paradys wees.” 

 (46) Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Na 

hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas. 

In Johannes 19: 26 - 27, 28, 30 lees ons weer dat Jesus die volgende sê 

 (26) Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by 

haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” (27) Daarna sê Hy vir die dissipel: 

“Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis 

geneem. 

 (28) Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die 

Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.” 

 (30) Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe 

het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. 

In die volgende paar weke, die 7 Lydensweke, gaan ons in ŉ preekreeks na dié 

skokkende, aangrypende, troostende woorde kyk.  Woorde wat getuig van Jesus se 

menslikheid aan die een kant, en tog ook van Jesus se goddelikheid aan die ander 



kant.  Dit is woorde wat van pyn en ellende getuig, maar ook van ŉ oorwinning en ŉ 

triomf. 

Daar is egter nog een Kruiswoord wat ons nog nie aangeraak het nie.  Ons gaan in 

vandag se prediking spesifiek die Kruiswoord aanspreek.  Ons vind die kruiswoord 

in Markus en in Matteus. 

Daar is sekerlik geen ander woorde van Jesus wat so aangrypend en skokkend is 

soos die woorde nie.  Geen ander woorde van Jesus sny so diep, spreuk die mens 

so in sy volle menslikheid aan, soos die woorde waaroor ons vanoggend besin nie.  

Dit is woorde wat ons onkant vang, wat nie aldag vir ons sin maak nie. 

Die woorde wat Jesus saam met sy laaste asem uiter vind ons in Markus 15 vanaf 

vers 33 tot 37.  Kom ons lees die teksgedeelte saam.  ŉ Teksgedeelte, en dit is 

baie belangrik, wat spesifiek vir ŉ Joodse gehoor geskryf is.   

 

Skriflesing:  

Markus 15: 33-37 en Ps. 22 

 

Stilte:  (sittend) 

Kom ons luiste nou in stilte na Lied 398.  Kyk daar, kyk die Lam van God, wat die 

wêreldsonde dra. 

 

Prediking: 

2. 

Die teksgedeelte vertel ons dat daar ŉ onverklaarbare duisternis oor die hele land 

gekom het.  As ŉ mens vandag sou terug kyk na die gebeure sal ons onself nie kan 

help om die gebeure met die hulp van die wetenskap te probeer verduidelik nie.  En 

baie mense het dit ook probeer doen.   

 Sommige het al gesê dat dit sonverduistering was.   



 Ander kundiges het weer op hul beurt voorgestel dat daar miskien ŉ groot 

brand was en dat die rook die son kon verduister het.   

 Sommige mense het selfs al so ver gegaan om te probeer bewys dat daar om 

en by die tyd ŉ vulkaniese uitbarsting was, en dat die as wat in die lug was 

die son kon verduister het. 

Indien ons egter probeer verklaar wat op hierdie dag gebeur het, is ons besig om die 

punt te mis.  Die teksgedeelte wil nie vir ons ŉ wetenskaplike punt bewys nie.  

Definitief nie. 

Maar wat is die bedoeling dan vir die onverklaarbare sonsverduistering?   

Met die sonverduistering wil die skrywer aan die eerste hoorders en aan ons baie 

duidelik wys dat iets ongeloofliks besig was om te gebeur.  Iets wat ons nie kan 

verklaar nie was besig om af te speel.  Maar nog meer as dit.  Hierdeur wil die 

skrywer vir ons wys dat God self besig was om op die oomblik in die wêreld in te 

gryp. 

Die verwysing na die sonverduistering toon nie net vir ons aan dat God op die 

oomblik ingegryp het in die wêreld nie.  Dit is ook vir ons simbolies.  Op die 

oomblik, terwyl die tragedie afspeel van Jesus se moord, het dit om mense swart 

geword – netso swart soos hulle harte. 

En verbeel vir jou ŉ oomblik binne die situasie.  Ek dink die mense wat daar om die 

kruis, op Golgota gestaan het moes baie bang geword het.  Hulle het sekerlik gedink 

dit is die einde van die wêreld.  ŉ Mens kan die reaksie amper begryp. 

3. 

Lees die Jode vir wie die evangelie van Markus geskryf is die teksgedeelte sou hulle 

tot ŉ ander gevolgtrekking kom.  Hulle sou by hulle self gedink het dat die 

sonsverduistering nie die einde van die aarde aankondig nie.  Nee, hulle sou eerder 

besef dat die gebeure wat om die kruis afspeel al voorheen in hul geskiedenis 

plaasgevind het. 

 In Egipte was die negende plaag ook ŉ duisternis wat oor die land gekom het.   



 Dit was die teken dat God besig was om finaal sy oordeel oor Egipte te vel.   

 Dit was die teken aan die mense van Egipte dat God se geduld finaal 

uitgeloop het, en dat hulle slegs die angswekkende straf van God kan verwag. 

Dalk het die einste toeskouers, en eerste hoorders, die Jode, besef dat na die 

sonverduistering die tiende plaag gevolg het – naamlik die dood van die 

eersgeborenes.  Al wat die eersgeborenes van die volk Israel van daardie 

verskriklike straf kon red was dat hulle ŉ Paaslam moes slag waarna hulle die 

bloed van die lam met ŉ hisoptakkie aan die deurkosyne van hul huise moes 

smeer.  So sou hulle beskerm word van die dood. 

En hier, in ons teksgedeelte, hang God se Eersgeborene, Sy enigste Seun, wie 

herhaaldelik na verwys word as die Lam van God. 

4. 

In hierdie duisternis wat oor die land hang klink ŉ uitroep, ŉ kreet van ŉ paar 

woorde: 

“Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” Dit beteken: My God, my God, waarom het U My 

verlaat? 

Ons kan saamstem dat die woorde wat Jesus saam met sy laaste asem uiter 

sekerlik die mees aangrypende woorde moontlik was.  Dit was donker woorde wat 

getuig van die donkerte wat tot in Jesus se hart gekom het.   

My Vader het my verlaat. 

 Nie net Jesus se vriende, sy dissipels het Hom verlaat nie.  Nie net Jesus se 

dissipels het gesê:  “Ek ken nie hierdie man nie”.   

 Nie net Jesus se vriende het hom veraai en verloën nie, maar nou is Jesus 

ook deur sy Vader verlaat. 

Die woorde van Jesus getuig van Sy volkome alleenheid.  In die oomblik, waar Hy 

daar aan die kruis in die lug hang, is hy nie net verwyderd van mense op die aarde 

nie, maar ook verlaat deur God in die hemele.  Daar hang Jesus tussen die hemel 

en die aarde  -  alleen. 



Daar word vertel dat Martin Luther vir drie dae oor die woorde van Jesus nagedink 

het.  So intens dat hy vir drie dae niks geëet het nie.  Die woorde het hom so 

verbyster dat hy na drie dae net kon sê:  “God deur God verlaat, wie kan dit 

verstaan.” 

5. 

Broers en susters. 

Juis as gevolg van die woorde van Jesus (My God, My God, waarom het U my 

verlaat) wil baie mense niks met God te doen hê nie.  Ek het dit al self beleef. 

Sulke mense sal sê:   

 “Maar ek wil niks te doen hê met ŉ God wat so wreed is om sy eie Seun dood 

te laat maak nie.”   

 So ŉ persoon wil niks weet van ŉ God wat sy enigste kind in die steek laat 

wanneer Hy Hom die meeste nodig het nie.   

Die aantyging wat die mense maak is:   

 “Hoe kan julle God ŉ God van liefde noem wanneer Hy daarvan in staat is om 

sy gesig van sy enigste Seun te draai”. 

Miskien het jy dalk ook die woorde van Jesus gelees en die selfde goed gewonder.  

Miskien het ons dalk nie so ver soos die ongelowige mense gegaan deur te sê “ek 

wil niks met die God te make hê nie”.  Maar dalk soos Luther gesê “God deur God 

verlaat, wie kan dit verstaan”.  Wie kan dit verstaan. 

6. 

Indien ons egter tot die gevolgtrekking kom, dat die woorde van Jesus getuig  

 van ŉ God wat Sy Seun verlaat,  

 van ŉ God wat leiding apaties goedkeur,  

 van verlies,  

 van vernedering,  

 van ŉ situasie sonder ŉ toekoms  



maak ons ŉ groot fout.  Hierdie woorde van Jesus is nie woorde van ŉ nederlaag 

nie, maar eerde woorde van die grootste oorwinning wat die wêreld nog 

gesien het. 

U wonder seker hoe dit moontlik is om so ŉ uitspraak te maak nadat Jesus self uiter 

“My God my God waarom het U my verlaat”. 

7. 

Ons sal die oorwinningswoorde van Jesus beter begryp wanneer ons onthou dat 

Jesus hier in Sy ellende Psalm 22 aanhaal. 

Psalm 22 is ŉ klaagpsalm wat begin met ŉ gelowige se belewenis dat God is sy 

krisis hom in die steek gelaat het.  Dat God nie luiter nie, dat God nie help nie.  

Hoor net hoe verwoord die persoon, die gelowige, sy ontnugtering met die Here.  Hy 

roep uit: 

(2) My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om 

hulp roep? (3) My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, 

maar ek kry geen rus nie. 

(7) Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot 

en deur die volk verag. (8) Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my 

tong uit en knik met voldoening die kop en sê: (9) “Laat dit aan die Here 

oor! Laat Hý hom red, laat Hý hom bevry as Hy dan so baie van hom 

hou.” (10) U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan 

die bors van my moeder. (11) Van my geboorte af is ek onder u sorg, van 

die begin van my lewe af is U my God. (12) Moet tog nie so ver van my af 

weg bly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 

Dalk het jy dit ook al beleef.   

 Daar waar jy so siek is en glo daar is geen hoop op herstel nie,  

 daar waar jou lewe in gevaar is,  

 daar waar jy jouself in so ŉ aaklige situasie bevind dat jy glo dat God jy verlaat 

het. 



8. 

Die Psalm eindig egter nie met die woorde nie.  Wanneer Jesus die openingsreëltjie 

van die Psalm aanhaal gebruik hy nie net die sinnetjie in isolasie nie.  Deurdat hy 

die begin versie gebruik trek hy die hele Psalm 22 in die situasie daar aan die 

kruis in.   

Hoe kan ek dit verduidelik.  As ek die woordjies “siembamba, mamma se kindjie” 

vir jou sou sê sal jy dadelik die hele lied in jou kop kan verbeel.   

 In daardie oomblik spring al die hartseer wat die konsentrasie kampe van die 

tweede vryheidsoorlog in jou kop na vore.   

 Deur net die kort sinnetjie te noem getuig dit van hartseer, pyn en 

verlatentheid.   

 Van ma’s wat hulle kinders aan die dood afstaan. 

En dit is presies wat Jesus aan die kruis doen.  Deurdat hy die beginreëltjie van 

Psalm 22 noem trek hy die hele Psalm die situasie in. 

Die Psalm verskil egter geheel en al van Siembamba.  Die lied begin as klaaglied 

en eindig as ŉ klaaglied – met geen hoop in sig nie.  Psalm 22 begin dalk die 

selfde, as ŉ klaagpsalm, maar dit eindig as ŉ oorwinningslied. 

Kom ons lees net ŉ bietjie verder. Vanaf vers 24. 

(24) Julle wat die Here dien, prys Hom! Vereer Hom, nageslag van 

Jakob! Betoon Hom eerbied, nageslag van Israel! (25) Die nood van 

die hulpelose het Hy nie verontagsaam en gering geskat nie, Hom 

daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na Hom het Hy 

gehoor. (26) My loflied in die volle vergadering kom van Hom af, my 

geloftes sal ek nakom voor die mense wat Hom dien. (27) By dié 

offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal dié wat na die 

wil van die Here vra, Hom prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. (28) 

Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot Hom 

bekeer. Alle volke sal Hom as koning erken, (29) want die koningskap 

behoort aan die Here; Hy heers oor die volke. (30) Al die rykes van die 



wêreld sal ook aan dié maaltyd deelneem en Hom as koning erken, ja, 

alle mense, sterflik en verganklik, sal voor Hom kniel. (31) Die 

nageslag sal Hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die 

volgende geslag. (32) Dié sal dan aan die volk wat nog gebore moet 

word van hierdie verlossingsdaad getuig: die Here het dit gedoen. 

9. 

ŉ Psalm wat begin met die belewenis van verlatenheid.   

 Van ŉ God ver is en wat nie hoor nie, verander in ŉ loflied van ŉ God wat 

ingryp en teenwoordig is.   

 Dit vertel hoe God, wat hulpeloses nie aan hul eie lot oor laat nie, maar ten 

spyte van wat mense gedink het en geglo het, ŉ God is wat tog gehoor het en 

gereageer het.   

 Dit verander van ŉ klaagpsalm na ŉ lied waarin die verlossingswerk van God 

besing word.   

 En wat mense daarop wil wys dat die ommeswaai, die redding, nie deur die 

mens bewerkstellig is nie, maar deur God – die Here het dit gedoen. 

As Jesus dit in sy pyn en in sy diepste nood die woorde sê “My God, My God, 

waarom het U my verlaat”, dan moet ons nie in daardie woorde iets hoor van ŉ 

verlate, hulpelose mens sonder hoop nie.  Nee. 

Ons moet eerder hoor dat Jesus sê:   

 Al lyk dit asof God vergeet het,  

 en al lyk dit van die buitekant af asof God nie hoor nie,  

 en al lyk dit vir die bystanders daar om die kruis asof God nie teenwoordig is 

nie, is die teenoorgestelde juis besig om te gebeur.   

 Juis hier op Golgota, daar in die duisternis, is God teenwoordig, besig om te 

werk.   

 Juis op hierdie oomblik, op hierdie manier is God besig om uit te ryk, en Sy 

hand oor die hulpeloses en die afhanklikes te hou waarvan in Psalm 22 vertel 

word.   



 Hier op Golgota, hier aan die kruis is God nie afwesig nie, maar juis besig om 

die mensdom se verlossing te bewerk. 

In die donkerte is dit die Paaslam wie se bloed gestort word, maar dit is juis deur Sy 

bloed waardeur daar lewe en oorwinning vir Sy volk kom.  Golgota is nie ŉ moment 

van mislukking nie.  Dit is nie ŉ getuienis van ŉ apatiese, wrede God nie, soos 

party mense dink nie.  En die kruis in nie ŉ teken van hopeloosheid en die 

afwesigheid van God nie.  Definitief nie.   

Die woorde van Jesus getuig eerder van die verlossings werk van ŉ liefdevolle, 

teenwoordige, luisterende God.  In die oomblik is die woorde van Jesus, selfs al 

dink ons verkeerdelik so, nie woorde van verlies nie, maar eerde ŉ oorwinningslied.  

Hier op Golgota behaal God ter wille van ons die oorwinning.   

10. 

My broers en susters, ek sluit af. 

Die boodskap moet ons ook onthou in die tye wanneer ons ver van God af voel.  

Wanneer ons ook soos die digter van Psalm 22 uitroep “My God, my God, waarom 

het U my verlaat”.   

Dan moet ons ook die res van Psalm 22 onthou.   

 Dan moet ons raaksien dat God soms so afwesig lyk, maar alles behalwe 

is, soos daar op Golgota.   

 Dan moet ons raaksien dat God somtyds vir my apaties voel, maar alles 

behalwe is, soos daar aan die kruis. 

En dalk sal ons selfs ontdek dat God in die diepte van ons krisis teenwoordig is, so 

teenwoordig is, so liefdevol betrokke is, dat my krisis dalk selfs die moment word 

waar God se ingrepe en sy teenwoordigheid so duidelik word dat ek nie meer 

die openingsreël van Psalm 22 wil fluister nie, maar eerder die slotreël van Psalm 

22 as loflied wil sing.   

“Ek sal van die verlossingsdaad getuig en sê die Here het dit gedoen, God was deur 

dit alles hier aan die werk. 



Dit is presies wat Jesus daar aan die kruis, vir die omstanders, en vir my en jou wou 

sê. 

Amen 

 


