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- INLEIDING-
Hoewel ons die lyding en kruisiging van Jesus herdenk, gaan dit nie oor die wreedheid 
van mense of die kruisdood van Jesus as sodanig nie.  Dit gaan ook nie oor die oordeel 

van God oor die sonde van die mens nie, maar dit gaan oor die feit dat Jesus na die 
wêreld toe gestuur is, sodat ons deur Sy kruisdood verlos kan word.

Die bloed van die kruis herinner ons aan die prys wat Jesus bereid was om te betaal, sodat 
ek en jy verlos kan word.  Die kruisdood gaan nie oor Jesus nie, maar oor jou en my.  

Gedurende vanjaar se heilige week kom staan elkeen van ons by die verskillende 
stasies voor die kruis van Jesus en raak bewus van wat Hy vir my gedoen het.  Die 

Johannes-evangelie maak dit baie duidelik dat Jesus se verlossing alle mense in 
alle omstandighede insluit.  Stasies 1-6 herinner ons dat Jesus vir alle mense in alle 

omstandighede gely en gesterf het.  Stasies 7 en 8 vra hoe ons gaan reageer op die verlossing 
wat ons van Jesus ontvang.  Met stasie 9 vier ons Jesus se oorwinning oor die dood. 

Spandeer minstens 5 minute by elke stasie en gee die Heilige Gees kans om met 
jou te praat.   

    

“God het immers nie sy Seun na die wêreld

toe gestuur om die wêreld te oordeel nie,

maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word”

- Joh 3:17
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STASIE EEN:

 Jesus, die gekruisigde verlos... die wat verwerp word 

Jesus verwerp niemand.

Na die ballingskap [Esra 4] het die Samaritane aangebied om die Jode te 
help om die tempel in Jerusalem te herbou.  Die Jode het dit van die hand 
gewys.  Van toe af is daar vyandskap tussen die Jode en die Samaritane.

Joh 4:1-7 en 13-14 

Jesus en die Samaritaanse vrou

Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes—
2Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy dissipels.—3Toe Jesus dit 
verneem, het Hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. 4Hy moes deur 

Samaria gaan.
5Hy kom toe by ’n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat 

Jakob aan sy seun Josef gegee het. 6Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, 
omdat Hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 

twaalfuur die middag.  7Daar kom toe ’n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra 
vir haar: “Gee My ’n bietjie water om te drink.”

13Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 
14maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit 
dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water 

wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

Jesus is gekruisig vir alle mense, ongeag wat tussen jou en

ander mense gebeur het.  

Jesus aanvaar jou soos jy is. Hy het aan die kruis gesterf om

jou Verlosser te wees.  

Gebruik die nagmaal as jy gereed is. 
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STASIE TWEE:

Jesus, die gekruisigde verlos... die wat siek is 

Jesus genees die wat siek is.  

Joh 5:1-9 

Die genesing op die sabbatdag by Betesda

Hierna was daar weer ’n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe 
gegaan. 2By die Skaappoort in Jerusalem was daar ’n bad met die Hebreeuse naam 

Betesda. Dit het vyf pilaargange gehad, 3waar daar baie gestremdes gelê het: 
blindes, kreupeles en lammes. 4,5Onder hulle was daar ’n sekere man wat al ag en 
dertig jaar lank siek was. 6Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank 

siek was. Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?”
7Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die 

water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.”
8Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.”

9Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop.

Dit was ’n sabbatdag. 

Waarvoor wil jy genesing ontvang?  Bid tot Jesus, die gekruisigde. 

Bid vir iemand wat siek is, sodat hy/sy die genesende krag van Jesus, 
die gekruisigde sal ervaar.  
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STASIE DRIE:

Jesus die gekruisigde verlos... die wat honger is 

Jesus ken ons liggaamlike en geestelike honger. 

Joh 6:5-11
5Toe Jesus rondkyk en sien dat ’n groot klomp mense na Hom toe aankom, sê Hy vir 

Filippus: “Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?”
6Dit het Hy net gesê om hom op die proef te stel, want Hy het self goed geweet wat 

Hy gaan doen.
7Filippus antwoord Hom toe: “Twee honderd mense se dagloon is nie eers genoeg 

om elkeen van hulle ’n stukkie brood te laat kry nie.”
8’n Ander dissipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir Hom: 9“Hier is ’n 

seuntjie met vyf garsbrode en twee vissies; maar wat is dit vir so baie mense?”
10Toe sê Jesus: “Laat die mense gaan sit.”

Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was 
omtrent vyf duisend. 11Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank 

en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as 
wat hulle wou hê.

Joh 6:34-37   
34Hulle sê toe vir Hom: “Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood.”

35Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal 
nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie. 36Maar wat 

julle betref, Ek het reeds gesê: Julle sien My, en tog glo julle nie in My nie.
37“Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe 

kom, nooit verwerp nie.

Wat is jou fisiese nood? 

Waarom volg jy Jesus?  Uit nuuskierigheid?  Persoonlike voordeel? 

Wat is jou geestelike honger?   
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STASIE VIER:

Jesus, die gekruisigde verlos... sondaars 
  

Jesus veroordeel nie sondaars nie.

Joh 8:2-11
2Die volgende môre vroeg was Hy weer in die tempel en die hele volk het na Hom 

toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer.
3Die skrifgeleerdes en die Fariseërs bring toe ’n vrou wat op owerspel betrap is, 
en laat haar in die middel van die kring mense staan. 4Hulle het vir Hom gesê: 

“Meneer, hierdie vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. 5Moses 
het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?”

6Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom 
kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. 7Toe 

hulle aanhou om Hom te vra, het Hy regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een 
van julle wat ’n skoon gewete het, eerste ’n klip op haar gooi.”

8Daarna het Hy weer gebuk en op die grond geskrywe. 9Toe hulle hoor wat Hy 
sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen 

agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. 10Toe het Hy 
regop gekom en vir haar gevra: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die 

oordeel oor jou voltrek nie?”
11“Niemand nie, Here,” sê sy.

Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde 
doen nie.”

Joh 8:12
12Op ’n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My 

volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Jesus sal jou ook nie veroordeel nie.   Waarvoor wil jy vergifnis vra?  

Vir wie moet jy vergewe? 
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STASIE VYF:

Jesus die gekruisigde verlos... die wat blind is 

Jesus verlos diegene wat deur godsdienstigheid verblind word.  
[Geestelike blindheid]. 

Joh 9:1-7   

Jesus genees ’n man wat blind gebore is

 Terwyl Jesus wegstap, sien Hy ’n man wat van sy geboorte af blind was. 2Sy dissipels 
vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie 

of sy ouers s’n?”
3En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, 
maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. 4So lank 
as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom, 

wanneer niemand kan werk nie. 5Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.”
6Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg ’n bietjie klei 
aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë 7en sê vir hom: “Gaan was jou in die 

Siloambad.” Siloam beteken die een wat gestuur is.

Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien.

Joh 9:35-41 

Geestelike blindheid

35Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir 
hom: “Glo jy in die Seun van die mens?” 36Hy het geantwoord: “Wie is dit, Meneer, 

sodat ek in Hom kan glo?” 37Jesus het vir hom gesê: “Jy sien Hom. Dit is Hy wat met 
jou praat.” 38Die man sê toe: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid.

39Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op ’n beslissing, 
sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word.” 40Party 

Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: “Ons is mos nie blind 
nie!” 41Jesus antwoord hulle: “As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het 

nie; maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle skuldig.”

Wie is almal geestelik blind? 

Van watter geestelike blindheid moet Jesus, die gekruisigde jou verlos?
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STASIE SES:

Jesus, die gekruisigde verlos... ons van die dood.  

Jesus wek Lasarus uit die dood op. 

Joh 11:33-44

Jesus laat Lasarus uit die dood opstaan
33Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook 
huil, het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan. 34Hy vra toe: “Waar het julle 

hom begrawe?”

Hulle het vir Hom gesê: “Here, kom kyk.”
35Jesus het gehuil. 36Die Jode sê toe: “Kyk hoe lief het hy hom gehad!”

37Party van hulle het ook gesê: “Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, 
nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?”

38Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe Hy by die graf kom. Dit was ’n rotsgraf, 
en daar was ’n klip voor die ingang gerol. 39Jesus sê toe: “Rol die klip weg.”

Maar Marta, die suster van die oorledene, sê vir Hom: “Here, hy ruik al, want dit is 
al die vierde dag.”

40Jesus sê toe vir haar: “Het Ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van 
die wonderbaarlike mag van God sien nie?”

41Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: “Vader, Ek 
dank U dat U My verhoor het. 42Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter 
wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.”

43Nadat Hy dit gesê het, roep Hy met ’n harde stem: “Lasarus, kom uit!”
44Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met 

grafdoeke en sy gesig toegebind met ’n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: “Maak 
hom los dat hy kan huis toe gaan.”

 

Jesus, die gekruisigde, wil ook vir jou die openbaring van die mag van 
God laat sien.  

Uit watter doodsheid moet Hy jou verlos? 
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STASIE SEWE:

Maria salf die voete van Jesus 

‘n Teken van dankbaarheid en diens.

  Joh 12:1-8

Jesus word in Betanië met nardusolie gesalf

 Ses dae voor die paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lasarus wat Hy uit 
die dood opgewek het, gewoon het. 2Daar het hulle vir Jesus ’n ete gegee. Marta het 
bedien, en Lasarus was een van dié wat saam met Hom aan tafel was. 3Toe het Maria 

’n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy 
voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie.

4Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: 5“Waarom 
is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir 

die armes gegee nie?”
6Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat 

hy ’n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat.
7Toe sê Jesus: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my 

begrafnis. 8Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

Waarvoor wil jy Jesus, die gekruisigde dankie sê? 

Op watter manier spreek Maria se daad jou aan?  

Waar moet jou diens aan die Here soos die geur van reukolie “die hele 
huis” deurtrek?
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STASIE AG:

Jesus was die voete van die dissipels 

Jesus, die gekruisigde gee ‘n nuwe gebod.

Joh 13:2-5 en 12-14
2Jesus en sy dissipels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van 
Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. 3Jesus het geweet dat 
die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God 
teruggaan. 4Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n 

handdoek gevat en om Hom vasgemaak. 5Daarna het Hy water in ’n wasskottel 
gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die 

handdoek wat Hy omgehad het.
12Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, 
sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? 13Julle noem My julle 

Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. 14As Ek, wat julle Here en julle 
Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 

Joh 13:34,35 
34Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, 

moet julle mekaar ook liefhê. 35As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle 
dissipels van My is.”

Jesus, die Leermeester was die dissipels se voete …….

Was die persoon wat saam met jou is se voete of plaas jou eie voete 
in die water. 

Jesus, die gekruisigde het jou verlos.  Wie se voete moet/wil jy gaan was? 
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STASIE NEGE:

Jesus, die gekruisigde het opgestaan uit die dood 

Jesus is die Oorwinnaar

Joh 20:11-18 

Jesus verskyn aan Maria Magdalena
11Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor 
gebuk om in die graf in te kyk. 12Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit 
waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. 

13Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil jy?”

Sy antwoord hulle: “Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle 
Hom nou begrawe het nie.”

14Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie 
geweet dat dit Hy is nie. 15Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?”

Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom 
weggevat het, sê vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.”

16Jesus het vir haar gesê: “Maria!”

Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken 
leermeester.

17Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader 
toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my 

Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’”
18Maria Magdalena het toe vir die dissipels gaan sê: “Ek het die Here gesien!” En sy 

het ook vertel wat Hy vir haar gesê het.

Jesus, die gekruisigde is nou Jesus, die Opgestane Here.  Die dood het 
geen houvas meer op jou nie.  Jy is nou verlos en ‘n oorwinnaar saam 

met Christus.  Alle bande van sonde en doodsheid is verbreek.  

Jesus, ek gaan U oorwinning leef, deur   
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Afsluiting

Wat is die een gedagte waarmee jy hierdie reis saam met Jesus, die 
gekruisigde kan saamvat. 
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Joh 3:17 – “God het immers nie sy Seun na 
die wêreld toe gestuur om die wêreld te 
oordeel nie, maar sodat die wêreld deur 

Hom verlos kan word.” 


