
Mat 27:57-66   Dit is volbring! Saterdag en Jesus is in die graf!   
Saterdag 11 Apr 2020 

 

Gister was dit Paasvrydag.   Jesus Christus is 2000 jaar gelede gekruisig en begrawe.   Vir drie 
dae was Hy in die graf.  Ons bely elke Sondagoggend saam in die Apostoliese Geloofsbelydenis:  
“Wat neergedaal het na die hel,” of soos die Sinode van 2003 die volgende formulering vir 
toetsing deurgegee het:  “Wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het.” 
 

Was Jesus dus in die hel of nie?    Kom ons gaan kyk ook na die sesde kruiswoord soos wat 
ons dit lees in Joh 19:30   “Dit is volbring.” 
 

Wyle Prof Tjaart vd Walt verklaar dit as volg:    “As Jesus se lyding aan die kruis byna verby is, 
sê Christus:  “Dit is volbring!”  Dit beteken nie bloot dat sy lyde nou klaar is nie, maar veral dat 
die doel daarvan bereik is.  Die woord in die oorspronklike taal, grieks vir volbring is τελέω - 
teleō - τετελεσται – is op die rekenings geskryf as dit vereffen is.   Christus sê dus hiermee:  Die 
rekening vir julle sondes, is betaal;  die straf is gedra;  die saak is afgehandel.   Waarom sou 
Jesus nou nog hel toe moet gaan – die hel was reeds in al sy verskriklike afgryslikheid by Hom!”    

                                                                                   (Taart vd Walt. 2006. Die Messias het gekom. p.292) 
 

Jesus se laaste kruiswoorde was:  Luk 23:46         “Vader in U hande gee ek my gees oor” 
 

Hierdie is ‘n duidelike bewys dat Jesus Christus self, sy lewe aan die Vader oorgegee het. 
Ons Hemelse Vader sit tog in die hemel, dus Jesus sou verseker nie in die hel kon wees nie. 
 

Maar geliefdes, vandag was dan Sabbatdag in Jesus se tyd.  Jesus se liggaam lê in die graf.    
Maar Jesus se vyande, die  priesterhoofde en die Fariseërs kry nie rus nie, ook nie op hierdie 
Sabbatdag wat deel van die Paasfees was nie.   Hulle wil seker maak dat dit wat Jesus verkondig 
het, nie sal gebeur nie.   Daarom gaan vra hulle vir Pilatus om Jesus se graf te verseël, sodat 
niemand sy liggaam kan steel nie. 
 

God gebruik egter ook die mens se slimmigheid en sy bose planne om Sy Heilsplan te bevestig 
en te versterk en te openbaar.     Want die heidense Romeinse owerheid verseël die graf, die 
heidense owerheid bewaak die graf en dit openbaar dat Jesus werklik dood is, dat sy liggaam in 
die graf is. Die hele doel en betekenis daarvan bely ons in die Heid. Kategismus Sondag 16. 
 

Geliefdes, op hierdie Saterdag, tussen die kruisiging en die opstanding van Sondagmôre vroeg, is 
ons stil voor God.   Stil omdat Jesus Christus, in ons plek betaal het, omdat ons sondig is.   Jesus 
Christus het ons bevry van die oordeel van die sonde.  Jesus Christus het alles volbring.    Hy het 
vir ons betaal. 
 

Maar rus en afsondering beteken nie niksdoen nie.    Ook hierdie tyd van Inperking, of 
“Lockdown” moet ons nie net gebruik om te slaap en te speel en te rus nie, maar veral ook om 
God te aanbid deur Hom te en te loof en te prys.     Rus beteken om God te verheerlik.   Mag ons 
soos Pelgrims wat op pad is na die Hemelse Jerusalem, met lofliedere God dien en uitsien daarna 
om vir ewig by Hom te wees.           (Ds. Gerrit Kruger Gereformeerde kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 

AMEN 



Gebed 
 
Ons Vader in die hemel, ons harte is stil vanmôre.   Ons dink terug aan ons Here Jesus Christus 
wat tot in die dood toe gehoorsaam was.   Hy wat vir al ons sondes betaal het.   Ons dank U vir 
die volkome verlossing wat Jesus Christus vir ons bewerk het.  Ons dank U vir U volkome 
liefde.  Ons dank U da tons aan U die Lof kan toebring.   Daar is niemand soos U nie, daar is 
geen ander lewende God soos U nie.   Ons prys U Here.     Ons prys U omdat U God is en vir al 
u magtige dade.   Ons prys U grootheid.  Ons jubel tot U eer alleen.      
 

AMEN 
 
 
 
 
 
 

Sewe Kruiswoorde van Jesus Christus 
 
(1)   Luk 23:34          “Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wa hulle doen nie!” 
 
(2)   Luk 23:43          “Ek verseker jou:  Vandag sal jy saam met My in  die paradys wees” 
 
(3)   Joh 19:26,27     “Daar is u seun…Daar is jou moeder” 
 
(4)   Mat 27:45,46    “My, God, My God, waarom het U my verlaat?” 
 
(5)   Joh 19:28-30     “Ek is dors” 
 
(6)   Joh 19:30          “Dit is volbring!” 
 
(7)   Luk 23:46         “Vader in U hande gee ek my gees oor” 

 
 


