
Personeelkamer Opening

12. Paasfees 7: Die Wetenskaplike dood van Jesus

Op die ouderdom van 33 is Jesus tot die doodstraf veroordeel. Destyds was kruisiging die 

"ergste" dood wat daar was. Net die ergste misdadigers is veroordeel om gekruisig te word.

Jesus sou deur Sy hande en voete aan die kruis vasgespyker word. Elke spyker was 6 tot 8 

duim lank. Die spykers is in Sy pols ingeslaan. Nie in Sy handpalms soos wat algemeen 

uitgebeeld word nie. Daar is 'n sening in die pols wat tot by die skouer strek.

Die Romeinse wagte het geweet dat wanneer die spykers in die pols geslaan word, daardie 

sening sou skeur en breek, wat Jesus sou dwing om Sy rugspiere te gebruik om homself te 

ondersteun sodat Hy kon asemhaal.

Albei Sy voete was aanmekaar vasgespyker. So was Hy gedwing om Homself te ondersteun 

op die enkele spyker wat Sy voete aan die kruis vasgespel het. Jesus kon homself nie met Sy

bene ondersteun nie as gevolg van die pyn, so Hy was gedwing om af te wissel tussen om sy

rug te buig en dan sy bene te gebruik net om aan te hou asemhaal. 

Stel jou die stryd, die pyn, die lyding, die moed voor. Jesus het hierdie werklikheid vir meer 

as 3 ure verduur. Ja, meer as 3 ure! Kan jy jou hierdie soort lyding voorstel? 

’n Paar minute voor Hy gesterf het, het Jesus opgehou bloei. Daar het net water uit sy 

wonde gekom.

Van algemene beelde sien ons wonde aan Sy hande en voete en selfs die spieswond aan Sy 

sy, maar besef ons Sy wonde is eintlik in sy liggaam gemaak? 

'n Hamer wat groot spykers deur die pols slaan, die voete het oorvleuel, en 'n ewe groot 

spyker het deur die boë gehamer, toe het 'n Romeinse wag Sy sy met 'n spies deurboor. 

Maar voor die spykers en die spies is Jesus geslaan en geslaan. Die sweepslag was so erg dat

dit die vlees van Sy liggaam geskeur het.

Die doringkroon het diep in Sy kopvel gesny. Die meeste mans sou nie hierdie marteling 

oorleef het nie. Hy het nie meer bloed gehad om uit te bloei nie, net water het uit Sy wonde

geloop. 

Die menslike volwasse liggaam bevat ongeveer 5 liter bloed. Jesus het al 5 liter van sy bloed

uitgegooi. Hy het drie spykers in Sy lede laat slaan; 'n doringkroon op Sy kop en verder, 'n 

Romeinse soldaat wat 'n spies in Sy sy gesteek het.

Hy het Sy lyding en vernedering aanvaar soos 'n lam gelei om geslag te word. Hy het sy eie 

kruis vir amper 2 kilometer gedra het, terwyl die skare in sy gesig gespoeg en klippe gegooi 

het (die kruis was amper 30 kg gewig, net vir dwarsbalk, waar Sy hande vasgespyker was).

Jesus moes hierdie ervaring verduur, sodat ons vrye toegang tot God kan hê. Sodat ons 

sondes “weggewas” kon word.  Almal van ons, met geen uitsondering nie!



JESUS CHRISTUS HET VIR ONS GESTERF!

Wat maak JY met hierdie groot offer, hierdie groot geskenk wat Jesus vir JOU kom gee het?


