
Dinsdag 26 Mei 
 
Skrifgedeelte: Markus 15:33-39 
Fokusgedeelte: Markus 15:39 
 

Jesus Christus, Seun van God, gee vir ons oorwinning deur sy 
ontsagwekkende kruisdood 

 
yk net na die verrassende belydenis wat die offisier in beheer van Jesus 
se kruisiging is, sê: “Hierdie man was werklik die Seun van God.” 

Wat het die offisier hiervan oortuig? Die Heilige Gees moes in hom 
gewerk het. Hy het gehoor en gesien wat met Jesus gebeur en wat Hy sê. Van 
12:00 tot 15:00 was daar duisternis. Jesus het onuitspreeklike lyding beleef en 
uitgeroep na God. Die volle oordeel van God op ons sondes het op Jesus 
neergekom. Hy is sonde vir ons gemaak (2 Kor. 5:21); Hy was die vloek vir ons 
(Gal. 3:13). 

Gewoonlik sterf die gekruisigde van volslae uitputting oor ’n paar dae. Die 
mense wat so gekruisig het, het stadig maar seker gesterf. “Dit is volbring” (Joh. 
19:30). Met ’n ontsagwekkende uitroep gee Hy sy Gees oor aan die Vader: 
“Vader, in U hande gee ek my gees oor” (Luk. 23:46). Jesus besluit om op 
daardie oomblik liggaamlik te sterf en Hy blaas sy laaste asem uit. Die offisier 
het besef dat Jesus beslis nie ’n gewone mens is nie. “Hierdie man was waarlik 
die Seun van God”. 

Ek en jy ontvang nou die vrug van die laaste asem wat Jesus vir ons 
uitgeblaas het. Ons asem die genade in wat Jesus as Seun van God kom skenk 
het. Hy neem die duisternis in ons lewens weg sodat ons elke dag in sy lig lewe. 
Hy het sy gees met sy kruisdood in die Vader se hand oorgegee sodat ons weet 
ons gees is in ons Vaderhand! 

Staan vandag op en neem Jesus se hand wat Hy na jou uitsteek. Hy 
verander jou huil in die mees vervullende glimlag. 
 
Sing: Skrifberyming 8-3:1 

Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg) 
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