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4 Matteus 27:46
“Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: ‘Eli, Eli, lemá sabagtani?’ Dit is: My God, my God, waarom het U 
My verlaat?”

5 Johannes 19:28
“Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: ‘Ek is dors.’” 

6 Johannes 19:30
“Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: ‘Dit is volbring!’ Toe het Hy sy kop vooroor laat sak 
en die laaste asem uitgeblaas.”

7 Lukas 23:46
“Jesus het hard uitgeroep: ‘Vader, in u hande gee Ek my gees oor.’”

Die sewe kruiswoorde van Jesus Christus
In die Bybel lees ons die laaste woorde wat Jesus aan die kruis gesê het. Hierdie woorde word sy kruis-
woorde genoem. Daar is sewe kruiswoorde wat Jesus tussen sy kruisiging en sy sterwe gesê het. Ons lees 
die kruiswoorde in die Evangelies. Die Evangelies is die eerste vier boeke in die Nuwe Testament: Matteus, 
Markus, Lukas en Johannes. Drie van Jesus se kruiswoorde is in Lukas en in Johannes, en een van sy 
kruiswoorde staan in Matteus en Markus.

Jesus het die eerste drie kruiswoorde tussen nege-uur en twaalfuur gesê. 
In dié drie praat Jesus met die mense rondom Hom. Jesus wys sy liefde vir 
mense in nood.

1 Lukas 23:34
“Toe sê Jesus: ‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!’”

2 Lukas 23:43
“Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.’”

3 Johannes 19:26-27
“Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: 
‘Daar is u seun.’ Daarna sê Hy vir die dissipel: ‘Daar is jou moeder.’” 

Tussen twaalfuur en drie-uur het dit donker geword. Die Bybel sê: “Van 
twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 
drie-uur geduur” (Matteus 27:45). Met die duisternis sê Jesus niks nie.

Na drie-uur is Jesus se laaste kruiswoorde. Hy vertel van sy pyn en lyding. Onthou jy dat die Ou Testament 
al vertel wat eendag met Jesus gaan gebeur? Jesus se laaste woorde vervul wat in die Ou Testament 
geskryf is. 

Ons leer van Jesus in sy woorde: Hy dink nie net aan Homself nie, maar aan alle mense op aarde. Met sy 
laaste woorde sien ons hoe Jesus sy Vader vertrou. Jesus het gesterf soos hy gelewe het, deur homself in 
God se hande te plaas. Dit is hoe ons ook moet lewe. 
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