
“Jesus word onregverdig verhoor en gekruisig!” 

Dondag 14 April 2022 

Lees:  Mat 26,27 

Hierdie week, 2000 jaar gelede is die belangrikste week in die wêreldgeskiedenis.   Dit is in hierdie week 

wat Jesus gevange geneem is en gekruisig is. 

 

Sondag      is die dag v/d triomfantlike intog in Jerusalem (Sag 9:9 Mat 21:5) 

Maandag    is die dag v/d tempelreiniging en die vervloeking v/d  vyeboom (Jer 7:11 Luk 19:46) 

Dinsdag      is die dag v/d stryd met die godsdienstige leiers van Israel.  (Luk 22:66ev) 

Woensdag   rus Jesus in Betanië. 

Donderdag  is die dag (of liewers die aand) v/d Pasga en die Nagmaal, Mat 26 

                     daarna die nag van Getsemane en sy inhegtenisneming 

Vrydag       is die dag v/d verhore en die kruisiging  Luk 22:14ev, 39ev 

Saterdag     rus die liggaam van Jesus in die graf; sy gees is by sy Vader. Luk 23:55 

Sondag       die graf is leeg:  Hy het opgestaan!” (Luk 24:3  Van der Walt J.2006:233)    

 

Op hierdie Donderdagaand, 2000 jaar gelede, het Jesus die Pasga gevier en die Nagmaal ingestel. 

Tydens die instelling van die nagmaal het Jesus nog die vuil voete van die dissipels gewas... 

• Jesus self het die nederigste werk gedoen en die voete van almal gewas en daardeur getoon dat as 

Hy iemand gewas het, dit nooit weer nodig sou wees om gewas te word nie. 

’n Kommentator hierop sê dat ons dit kan vergelyk met die wedergeboorte wat net eenmaal in die 

lewe plaasvind.  Jesus het hulle voete simbolies klaar gewas. (V/d Walt. 2006:267) 

 

Direk na die instelling van die Nagmaal gaan hulle Getsemane toe. 

Jerusalem slaap, maar Jesus en sy dissipels stap die pad wat hulle nou al so goed ken na die tuin van 

Getsemane. (Joh 18:2) (V/d Walt.2006:270) 

 

Vrydag breek aan. Goeie Vrydag, Verhore en die kruisiging.   Hoekom noem ons dit Goeie Vrydag? 

Dit is ’n verskriklike dag gewees vir onse Here Jesus Christus.  Hy moes die allerverskriklikste 

lyding, onvoorstel-baar afgryslik, hel in die ergste sin van die woord ervaar, omdat Hy in ons plek 

die helse en vervloekte kruisdood ondergaan het.   Hy, die totaal onskuldige, sonder sonde, het in 

ons plek die skuldige geword en die prys ten volle betaal. 

Daarom noem ons dit Goeie Vrydag, alhoewel dit vir Jesus Christus ’n VERSKRIKLIKE, 

VERSKRIKLIKE DAG WAS, het Hy plaasvervangend in ons plek vir ons sondes aan die kruis 

betaal. 

 

Jesus word soos ’n boef ’n misdadiger aangekeer.   Die tempelwag (Luk 22:52) wat veronderstel was 

om net in die tempel diens te doen en orde te handhaaf, word nou gestuur deur die Hoëpriester, 

Skrifgeleerdes, Fariseërs, Sadduseërs en die hoofde van die invloedryke families om Jesus gevange te 

neem.   Selfs ’n klompie Romeinse soldate word saamgestuur. 

 

Jesus word nou SES MAAL voor die regbank gebring. 

Kom ons kyk eers hoe die normale regsprosedure verloop het as ’n persoon voor die reg gedaag is. 

 

Normale regsprosedure. 

• ’n Persoon moet ’n oortreding pleeg. 

• Dan word hy gevang. 

• Dan word hy aangekla. 

• Dan word hy wettiglik verhoor met getuies en verdediging. 



• Daarna word die vonnis opgelê. 

• Dan is daar tyd vir appélle of beswaarmakings. 

• As iemand gevonnnis is tot kruisiging moes daar gewoonlik ten minste twee dae verloop vanaf 

die skuldigbevinding tot en met die vonnis-voltrekking. 

• Dan word die vonnis voltrek. 

 

Jesus se skynheilige en valse verhoor. 

As ons in ag neem dat Jesus teen ongeveer 09:00 die môre gekruisig is, is dit duidelik watter klug die ses 

verhore was. 

• Ses verhore met onderbrekings. 

• Ses keer is die reg liederlik verkeerd toegepas. 

• Jesus is skuldig bevind voor Hy verhoor is. 

• Pilatus bevind Hom drie maal onskuldig. 

• Nogtans word Hy oorgegee om gekruisig te word. 

 

Hierin lê daar vir ons verlossing in opgesluit. 

• Jesus alleen kon die toorn van God dra. 

• Jesus, die onskuldige het in ons plek die skuld gedra. 

• Jesus het dit alles ondergaan sodat ons die ewige lewe kan hê. 

 

Dit erken en bely ons met dankbaarheid, maar ook met ’n diepe bewoënheid. 

 

Dankie ons Hemelse Vader vir Jesus Christus. 

Dankie dat Hy in ons plek gesterf het. 

Dankie dat Hy die onskuldige, ons skuld op Hom geneem het. 

Dankie dat ons deurdat Jesus Christus betaal het, die ewige lewe beërf het. 

 

Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde  Kerk Centurion: Sel 082 964 5595:  gskruger1@gmail.com 
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