
 

 

 

Lees: Markus 15:1-39 

 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 
het by jou opgekom? 
 

Raakvat vrae:  

 Jesus is word hier beskuldig. (v 3,4 & 5) Waarom verdedig Hy homself 
nie? 

 Iemand wat moord gepleeg het word in Jesus se plek vrygelaat. (v 15) 
Hoe laat dit jou dink / voel oor wat Jesus se kruisiging vir jou beteken? 

 Wat ontdek die mense nadat Jesus dood is? (v 39) 

Elkeen in die huis kan hierdie 
week ’n kruis maak. (van pa-
pier/ stokkies / hout ens) 
 
Skryf jou naam op die kruis 
sodat julle kan onthou dat Je-
sus vir elkeen aan die kruis 
gesterf het. 

Met Paasnaweek is fami-
lies of vriende soms 
saam. Kyk in julle 
omgewing uit vir iemand 
wat dalk alleen is in 
hierdie tyd. Gaan maak ’n 
draai by hulle en kuier ’n 
paar minute saam. 

So: Markus 15:1-39 
Ma - Di: Psalm 118:1-2, 19-29 
Wo - Do: Markus 11:1-11 of Johannes 
12:12-16  
Vr - Sat: Jesaja 50: 4-9a; of Filippense 
2:5-11; 

Jesus het alleen gevoel aan die kruis. Miskien was hy ook bang aan die 
kruis. Mens voel soms bang. Selfs grootmense. Laat elkeen sê waar of 
wanneer hulle bang voel.  
 
Kyk of julle ’n vir elkeen iets kan uitdink om te doen (’n oproep of whatsapp) 
of te sê ( ’n gebed of teksvers) wanneer hulle so voel. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here, dankie dat U vir ons sorg. Dankie vir lekker kos om te eet. 
Oorgee-gebed 
Jesus ek wil help om U kruis te dra. 
Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag ervaar dat God naby jou is. 

    Jesus voel alleen 

Toe skree Jesus hard: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” oftewel:  

“My God, my God, waarom het U My alleen gelaat?” Markus 15:34 
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