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Liturgie       Datum : 6 April 2012 
        Plek : Swartl N 

Leer : Preek Paas 1 
         
 
Tekens by die deure: halwe bun per gesin en elke per persoon 
 
Dankoffers by die deure opneem as lidmate uitstap 
 
Kontroleer of almal tekens het. ‘n Stukkie brood per gesin of vir die persoon wat alleen 
vanoggend is. Ons gaan die brood later saam breek en die wyn later saam drink.  
 
Vandag is die dag waarop ons nadink oor die laaste tydjie van Jesus se lewe op aarde 
asook die oomblik van Sy sterwe. Daarom is dit sekerlik gepas dat die stemming van 
vanoggend se bymekaar-wees elemente verteenwoordig van hartseer, pyn, verslaentheid 
en persoonlike skuld.  
 
Mag vanoggend se ontmoeting ons elkeen weer uiters bewus maak van hoe lief God ons 
elkeen het.   
 
Kyk na Annien as teken om te begin speel. 
 
Voorlesing: Luk.22:14-22 (Simboliek van pasga laaste aand – 12 mense)  

Annien speel agtergrondmusiek/orrelspel, tydens die tafelgebeure, wat die 
dramatiese afwagting van wat gaan kom (kruisiging) inlei. 

 

“Toe dit tyd was het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met 
Hom. Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie 
paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. Ek sê vir julle: Ek sal dit 
nie weer eet voordat dit in die Koninkryk van God sy volle betekenis het 
nie. Daarna neem Hy ‘n beker, spreek die dankgebed uit en sê; Neem dit 
en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle Ek sal van nou af nie weer wyn 
drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem Hy die 
brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die 
woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my 
gedagtenis. Met die beker na die maaltydhet Hy net so gemaak en gesê: 
Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle 
vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met 
Myne hier op die tafel.”      
 
Tafelgaste kom nader 
 
Geloofsbelydenis tot voor opstanding: (Staan op) 
 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die 
aarde. 
Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
Wat ontvang is van die Heilige Gees;  
gebore is uit die maagd Maria; 
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Wat gely het onder Pontius Pilatus,  
gekruisig is,  
begrawe is en  
ter helle neergedaal het….   
 
Tafelgebed 
 
Instellingswoorde brood: 
 
Breek brood saam en deel uit - Gebruik brood 
 
Instellingswoorde wyn: 
 
Skink wyn oor in beker - Drink wyn saam  
 
Steek die kers aan. En tafelgaste gaan terug na hulle banke en ek gaan kansel toe. 
 
1. Votum Aanhaling:  

Kyk daar, kyk die Lam van God wat die wêreldsonde dra. (‘n Letterlike kyk na die 
kruis as simboliek van die lydende Jesus) 

 
Seëngroet:  
Geliefdes, wees gegroet in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, wat 
die lydensweg bewandel tot die absolute uiterste. Tot die dood. Tot die dood aan 
die kruis 
 

2. Getsemane tot Golgota: Voorganger en gemeente p.12 
2.1.    Jesus in Gestemane Luk 22:39-46 

     Gemeente sing Lied 393:2 “Middelpunt …“ sittende vir al die liedere 
 
2.2. Monique: Voorlesing van “die laaste oomblikke en die sterwe van Jesus” 
 
2.3. Petrus verloen Jesus: Luk.22:54-62 

Gemeente sing: Lied 240:1,2 “Heiland as in ootmoed…”  
 

2.4. Jesus word gespot: Luk.22:63-65 
Gemeente Lied 396:1,2 “Aanskou die …” 
 

2.5. Jesus voor die Joodse Raad: Luk.22:66-23:12 
Gemeente: Lied 391:1-5 “Vervul o Heer …” 
  

2.6. Pilatus lewer Jesus oor om gekruisig te word. Luk.23:13-25 
Monique sing 

  
3. Skriflesing: Jes.52:13 tot 53:12 Lees net Jes.53:1-5 

 
Tema: Verbrysel en verlate!! 

 
Om ‘n begrafnis te hou van iemand wat onskuldig gesterf het, is nie aan ons onbekend 
nie. 
 
Motorongeluk Grootouersen seun verogeluk  



 3 

Plaasmoorde 
Kyknet se program “Onthou” oor Brett Goldwin en Richard 
 
Konteks: Hierdie was moontlik die stewe van Serrubabel waarna verwys word. Iemand vir 
wie daar nie eers ‘n graf beskikbaar gestel is nie wat dui op die intensiteit van die 
veragting van die mense wat hom laat doodmaak het.  
  
By so onskuldige sterfte is daar ook altyd mense wat saam daaroor sou kon skuld bely. 
Mense wat sou kon se dat ons dalk ‘n direkte of indirekte aandeel in die gebeure het en 
dalk beter voorkomend kon optree. Dat dit ons skuld is, dat hy/sy gesterf het. Vs.5 iets 
daarvan. 
 
Maar hierdie historiese gebeure wat dalk oor die sterwe van Serrubabel gaan, sluit aan by 
die voorspelling dat Jesus onskuldig en twv ons verbrysel en vermoor sou word. Jes. 7 en 
9. Nt’iese lyn rakende Jesus 
 
In die NT’iese getuienis word die geskiedenis van Jesus se sterwe vertel. Hy sterf. 
Onskuldig en as Regverdige. Maar Sy sterwe is as ‘n ruiltransaksie bedoel. Dat ek en jy 
ook soos Barabbas vrygelaat kan word.  
 
Hoe word ons aan die uitwerking van ruiltransaksie verbind en kan ons as vrygespreektes 
lewe? Deur skuldbelydenis!!!! Agv my sonde het dit gebeur. Wanneer die Heilige Gees my 
by hierdie diep en egte skuldbelydenis voor God bring, begin die pad van ‘n nuwe lewe 
saam met God.  
 
En dan gebeur die wonder dat die kragtige werk van God deur en tsv die swakheid van die 
mens gesien. Moses, Gideon, Jeremia, Paulus, Timotheus 
 
Hierdie sterwe van Jesus is plaasvervangend bedoel. In jou en my plek, sodat ons 
vrygespreek kan wees.  
 
Afsluit: 
Daarom kan ons nie vanoggend selfvoldaan en met trots oor onsself hier uitstap nie. Die 
enigste sinvolle verbintenis aan hierdie kruisdood, is deur diep en egte HG geinspireerde 
skuldbelydenis. Anders is hierdie dood van Jesus bloot ‘n interresante en  grusame stuk 
onreg.. . 
 

4. Gebed 
 

5. Slotmoment:  Lees Luk.23:44-49 Jesus sterf 
Sing Lied 387:3 
 

6. Stap af en kers met doringdraad word doodgeblaas. 
   
7. Seëngroet: Mag die gekruisigde Here vir ons as Sy kerk weer nuut laat besef hoe 

lief Hy ons het.  
 

8. Lidmate stap verslae/ontredderd/sonder hoop daar uit (Gedemp en gestroop van 
enige vreugde en hoop. Jesus, die Seun van God het gesterf.) 

 
9. Offers by die deure 


