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Gaan berei 

vir ons die 

Paasmaaltyd 

voor.

Ek vertel julle hierdie 

dinge sodat wanneer alles tot 

vervulling kom, julle sal glo.  Die 

Geskrifte het in Psalm 41:9 voorspel; 

“Hy wat brood saam met my eet het teen 

my gedraai.”  Ek sê vir julle dat een van 

julle, wie se hand saam met my aan 

tafel is, my sal verloën.

Nee!

So is dit 

voorheen reeds 

beplan, maar behoed 

die man wat so 'n 

ding sal doen.

Here, is dit ek? Ek 

wil u nie verloën nie. Here, dit is nie 

ek nie, is dit?

Meester, ek sal 

U nooit verloën nie.

Lukas 22:8 – 23

Voor my lyding begin 

is dit my begeerte om hierdie 

Paasmaal met julle te deel.  Ek sal 

dit eers weer vier nadat die Koninkryk 

van God na hierdie aarde gekom het.  

Julle sal dan aan my tafel eet, op 

trone sit en die twaalf stamme 

van Israel oordeel. 
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Dit is een van 

julle, hy wat sy hand 

saam met myne in 

die bak druk.

Ons het almal 

ons brood in die 

bak ingedruk.

Johannes het, met 'n 

fluisterstem, Jesus gevra 

wie hom sou verloën. Jesus 

het gesê, “Die een aan wie ek 

hierdie stukkie brood, nadat 

ek dit gedoop het, gee.”

Meester, 

is dit ek? Jy sê so.

Jesus het die 

brood gedoop en dit 

aan Judas gegee.

Dit wat jy 

doen, doen 

dit vinnig.

Waar 

gaan 

Judas?

Die Meester het aan 

hom gesê om vinnig iewers heen 

te gaan; aangesien hy die geldsak 

dra, gaan hy seker skenkings aan 

die armes gee.

Mattheus 26:23-29, Johannes 13: 26-30
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Nou sal ek 

verheerlik word.  

My kinders, ek sal nie 

veel langer met julle 

wees nie.

Here, al misken 

almal U, ek sal dit 

nooit doen nie.

Petrus, voordat 

die haan twee keer 

kraai, sal jy my drie 

keer verloën.

Ek sal saam met 

U sterf voordat ek

 U verloën.

Al sou hulle my 

martel, sal ek U 

nie verloën nie.

Daar is nie 'n 

manier dat ek U ooit 

sal verloën nie!

Die skrifte is duidelik: 

Julle almal sal my verloën.  Onthou 

wat die profeet Jesaja van my gesê 

het, “Hy was behandel asof hy 

'n oortreder was.” 

Petrus, nadat jy 

met hernude geloof in 

my terugdraai, versterk 

dan ook jou broers in 

hulle geloof.

Geseënd is U, 

O Here onse God, 

Koning van die Heelal, 

U wat brood uit die

 aarde kan voortbring.

Hierdie brood 

verteenwoordig my

 liggaam wat vir julle gebreek

 is.  So gereeld as wat julle

 die brood eet doen dit

 tot my gedagtenis.

Mattheus 26:33-35, Johannes 13:31-38, 1 Kor. 11:24-25

Deur dit te doen sal alle 

mense weet dat julle my dissipels is, 

wanneer julle mekaar liefhet.

Waar ek gaan kan julle 

nie gaan nie. Ek gee nou aan 

julle 'n nuwe opdrag, dat julle 

mekaar moet liefhê.  
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My liggaam

 sal vir julle

 gebreek word.

Neem en 

eet dit alles.

Hierdie beker wyn 

verteenwoordig die nuwe verbond 

wat verseël word met my bloed 

wat uitgegiet sal word om julle 

sondes te bedek.

Deel dit onder 

julle en drink alles. Ek 

sal nie weer van die vrug 

van die wynstok drink 

totdat ek saam met julle 

in my koninkryk is nie.

In die toekoms wanneer 

julle dit doen, sal julle my 

dood herdenk totdat 

ek weer kom.

Moenie bevrees 

of beswaard wees oor wat

 ek  julle vertel het nie.  In die huis 

van my Vader is daar baie wonings. 

Ek gaan om 'n plek vir julle voor 

te berei en dan kom ek terug en 

neem julle om saam met 

my te wees.

Johannes 14:1-3; 1 Kor. 11:24-26
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Maar Here, 

aangesien ons nie 

weet waar U gaan 

nie, hoe sal ons die 

weg ken?

Julle ken die weg, want Ek 

is die weg, die waarheid en die lewe.  

Niemand kan tot God kom, behalwe deur my 

nie. As julle my ken, ken julle die Vader 

en het julle Hom gesien.

Meester, wys ons 

die Vader en ons sal 

tevrede wees.

Filippus, ek is so 

lankal by julle en tog ken jy

 my nie? Hy wat my gesien het, 

het die Vader gesien.  Ek

 en die Vader is een.

Ek sal julle nie

 alleen agter laat nie.  Ek 

sal tot julle kom.  Die wêreld 

sal my nie meer sien nie, maar ek 

sal die Heilige Gees stuur om in 

julle te bly en julle te troos.  Hy 

sal in julle wees en sal julle

 in alle waarheid lei. 

As julle my liefhet, wees 

gehoorsaam aan my gebooie.  Ek 

sal julle vrede gee wat die wêreld 

nie sal kan wegneem nie.

As julle my liefgehad 

het, sou julle saam met my 

bly gewees het omdat ek na 

my Vader terugkeer.  Ek noem 

hierdie dinge aan julle voordat 

dit gebeur, sodat julle 

my sal glo.

Kom laat ons staan 

en 'n gesang sing en 

daarna na die tuin

 gaan om daar te bid.

Jesus en die elf 

dissipels het een laaste 

gesang saam gesing.

Mattheus 26:30; Johannes 14:5-10, 25-30

246



Want alhoewel julle sal 

ween, sal julle droefheid in groot 

vreugde verander.  Ek het van 

die Vader gekom, en binnekort 

sal ek na Hom terugkeer.

Volg my saggies. Ons 

gaan na ons geheime 

plek om daar te bid.

Moenie bedroef wees 

omdat ek gesê het dat ek 

binnekort weggeneem sal word 

en dat julle my dan weer na 'n 

klein rukkie sal sien nie.  

Nou praat 

U reguit en 

ons glo. Glo julle nou?  In 'n baie 

kort tydjie sal julle almal my verlaat 

en verstrooi word.  Bly hier terwyl ek 

‘n entjie vêrder gaan om te bid.

Vader, die uur het 

aangebreek.  Die taak wat 

U my gegee het, is volbring.  

Verheerlik my tot die heerlikheid 

wat ek by U geniet het voordat 

die wêreld geskape is.  Ek het 

hulle van U geleer en hulle het 

my woorde ontvang. 

Omdat ek die 

wêreld oor hulle sonde 

aangespreek het, het die 

wêreld my gehaat en daarom 

sal die wêreld hulle ook haat.  

Hulle is nie van hierdie wêreld 

nie.  Ek bid nie dat U hulle uit 

die wêreld wegneem nie, 

maar dat U hulle van die

 bose een sal bewaar.

Ek bid ook vir die wat 

deur hulle woorde, in My sal glo. Ek 

wil dathulle by my sal wees soos ek by 

U is. Vader mag die liefde waarmee 

U my liefgehad het in hulle 

wees en Ek in hulle.

My siel is geweldig 

bedroef, selfs tot die 

dood toe.

Mattheus 26:31, 38; Johannes 16:19-20, 17:1-10
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Vader, as dit moontlik 

is, laat hierdie beker van 

toorn, wat ek moet drink, my 

verbygaan. Nogtans nie my wil 

nie Vader, maar U wil.  Ek 

sal dit drink as ek moet.

Jesus het in die wêreld gekom om ons sondelas 

te dra, maar toe die oomblik aanbreek, het Hy 

die skande van die kruis verafsku. Dit het 

beteken dat Hy in daardie oomblik sonde 

moes word vir ons almal en vir alle tye.

Vader, as dit moontlik 

is laat hierdie beker by 

my verbygaan.

Maar nogtans

 nie my wil nie;

 maar laat U 

wil geskied.

Jesus het groot 

druppels bloed 

gesweet.

Skielik het 'n engel uit

 die hemel aan Jesus 

verskyn en hom versterk.

Heilige Een, 

U uur van lyding het 

aangebreek maar die Vader 

is met U.  Die hemelse 

leërmag sal môre toekyk 

wanneer U die sondes van 

die wêreld op U neem. 

Ons was daar toe U 

die wêreld geskape het;

 ons sal daar wees wanneer

 U die wêreld red.

Môre sal Satan 

oorwin word en die 

sondeskuld ten volle 

betaal wees. 

Abraham en al die heiliges 

wag op U koms. 'n Tafel is vir U 

voorberei in die teenwoordigheid 

van U teëstanders;  U beker loop 

oor. Sekerlik sal goedheid en 

guns U volg en U sal in die 

huis van die Here bly tot

 in alle ewigheid. 

Staan op. Judas, 

die seun van die 

verderf, is op pad 

om U te verraai.

Psalm 23:5-6; Lukas 22:41-44; Heb. 6:6; 12:2
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Vader, dit is 

om hierdie doel dat

ek in die wêreld 

gekom het.

Julle is almal aan die slaap.  

Kon julle nie eers vir een uur saam met 

my gewaak het nie?  Staan op, die uur is 

naby dat ek verraai en in die hande van 

sondaars oorgegee word.

Meester, dit is 

goed om U hier te sien.  

Maar ek is bevrees dat 

ek gevolg was.

Judas, verraai 

jy my dan met 

'n soen?

Judas! Jou 

vuil verraaier!

Maak hulle 

dood as hulle 

weerstand bied.

Wag!  

Na wie soek 

julle?

Mattheus 26:40; 45-50; Johannes 12:27; 18:1-4
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Jesus van 

Nasaret.

Dit is ek.

Pasop!  Hy 

het kragte!

Die soldate was 

bang vir Jesus en 

het agteruit getree 

en neergeval.

Dit is hy. 

Waarvoor is julle

 bang? Vang hom!

Julle sal 

my meester nie 

neem nie.

Eeiinaaa!

Johannes 18:4-6; 10

Shwiesss!

Shwiesss!
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Hou op!  Daar sal nie 

vêrder bloed vergiet word nie. Petrus, 

sit jou swaard terug in sy plek.  As ek 

wou, kon ek my Vader vra en 10,000 

engele sou tot my hulp kom. Nou 

is die uur van donkerte hier.

Asof ek 'n misdadiger 

is kom julle my met swaarde 

arresteer.  Was ek nie met julle in die 

tempel gewees nie? Hoekom het julle 

my nie toe geneem nie? Ek sal julle 

sê hoekom. Dit is sodat die Skrif

 vervul mag word.

God help my! Daarso, dit 

is so goed soos 'n 

nuwe een.

Dit is vir my wat

 julle wil hê. Ons sal 

geen weerstand bied 

nie.  Neem my en laat 

hierdie ander gaan.

Dit is 'n wonderwerk! 

 Hy het my oor gesond gemaak!  

Hy het my oor gesond 

gemaak!

Gryp hulle!  

Vang hulle almal!  

Laat nie een 

wegkom nie!

Al die dissipels het 

die nag ingevlug.

Laat ons op 

pad wees.

Mattheus Lukas 26:52-57; Mark 14:51-52;  22:50-51

Hy het my 

oor afgesny!
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Hou aan beweeg, 

hulle wil hierdie ding 

verby kry voordat die

 mense daarvan hoor.

Hulle het Jesus gebring 

tot waar die priesters en 

getuies bymekaar was.

Hulle sê dat jy 

beweer dat jy die 

Messias is en ook dat 

God jou vader is. Jy sê dat 

jy nie van hierdie wêreld

 is nie. Waarvandaan 

kom jy dan?

Ek het oral in sinagoges en in 

die tempel onderrig.  Ek het niemand in 

die geheim geleer nie.  Hoekom vra jy my?  

Vra die wat my gehoor het want hulle 

weet wat ek gesê het.

Jy antwoord nie 

die hoëpriester op 

daardie manier nie.

As ek verkeerd 

gepraat het, gee dan 

getuienis van daardie 

verkeerdheid.  Maar as ek 

reg gepraat het, hoekom 

slaan jy my.

Bring die 

getuies teen 

die man in.

Johannes 18:19-23

Klap!
Klap!
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Hy het gesê dat hy 

die tempel kan verwoes 

en dit weer in drie dae 

sal kan herbou.

Nee, hy het 

gesê dat as iemand 

anders die tempel 

verwoes, dan sal 

hy dit herbou.

Jy was nie eers daar gewees nie.  

Ek het gehoor wat hy gesê het.  Hy het na 

homself gewys toe hy daarvan gepraat het 

om die tempel te verwoes.  Ek dink hy was 

besig om van sy eie liggaam te praat 

wat verwoes sal word.

Dit is belaglik. Hoe 

kan hy sy eie liggaam in 

drie dae herbou?

Ek weet nie. Hoe 

kan hy die tempel in 

drie dae oprig?

Hoor jy nie hoe 

beskuldig hulle jou nie?  

Gaan jy nie jouself 

verdedig nie?

Jesus het 

stil gebly.

Die dwaas sal 

nie antwoord nie.

Ek besweer 

U by die lewende 

God dat U vir ons sê 

of U die Christus is, 

die seun van die 

lewende God.

Ek is die seun van 

God.  En u almal sal my sien sit 

aan die regterhand van die krag van 

God en waar ek op die wolke sal 

terugkom na hierdie aarde.

Ons het geen meer getuies 

nodig nie. Ons het hom met ons 

eie ore gehoor.  Hy laster omdat hy 

beweer dat hy die seun van God 

is.  Hy verdien die dood!

Blinddoek hom, 

dan sal ons sien 

watter gehalte 

profeet hy is.

As 'n teken van sy groot 

smart het die priester 

sy klere geskeur.

Mattheus 26:59-65

253



Slaan hom!  Hy 

het my besigheid in die 

tempel verwoes.

Kyk of hy nog 

kan profeteer.

Laat hom nou 'n 

wonderwerk verrig.

Slaan hom weer!

Profeteer en 

sê vir ons wie jou 

geslaan het. Jy sê 

mos jy is 'n profeet.

Genees jou 

wonde. Wys ons 'n 

wonderwerk.

Kyk net 

hoe swak 

is hy!

Ek ken jou!  

Ek het jou saam 

met daai man Jesus 

gesien. Jy is een 

van sy dissipels,

 is jy nie?

Ek ken Jesus 

nie.  Ek wil net sien 

wat aangaan.

Ek het jou 

vanaand in die 

tuin gesien! Jy 

is die een…

Man, is jy laf?  

Ek is maar net 'n arm 

visserman.  Ek ken nie 

hierdie Jesus nie.

Intussen, buite die tempel, het Petrus 

Jesus van 'n afstand af gevolg.

Mattheus Lukas 26:67-70; 22:64-65

KLAP!
KLAP!

KRAAK!
KRAAK!

WHOEP!WHOEP!
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Ja, jy is waarlik een 

van sy dissipels.  Ek het 

jou al 'n paar keer saam 

met hom gesien.

Vervlaks, 

vroumens, ek het nog 

nooit tevore hierdie 

man gesien nie.

Die haan… Hy kraai 'n 

bietjie vroeg, of hoe?

Daar bring hulle 

Hom uit. Lyk my hulle 

het Hom 'n harde 

tyd gegee.

Hulle sê ons 

moet Hom na die 

owerstes neem om 

gevonnis te word.

Die vet skynheiliges,

 hulle wil hê ander moet hulle 

vuil werk vir hulle doen.

Slaan hom 

met 'n sweep!

Petrus hoor die haan kraai en onthou toe 

die woorde van Jesus, dat hy Hom drie keer 

sal verloën nog voor die haan 'n tweede keer 

kraai.  Hy was skaam oor sy lafhartigheid.

Mattheus Lukas 26:71-75; 27:1-2; 22:58-62; 23:1

Koekelekoe - Koekelekoe.
Koekelekoe - Koekelekoe.

Koekelekoe - Koekelekoe.
Koekelekoe - Koekelekoe.
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Slaan 

hom met die 

karwats.

God, wat het ek 

gedoen. Drie keer het ek 

Hom verloën, nes Hy gesê 

het. Hoekom gebeur al 

hierdie dinge? Hoekom 

moet Hy so ly?

Kom, kom. Ons 

het nie heel nag 

tyd nie.

Vader, gee 

my krag.

Wat soek jy hier. Het ons 

jou nie genoeg betaal om jou 

meester te verraai nie?

Ek het van besluit 

verander.  Laat Hom 

gaan en ek sal julle 

die geld teruggee.

Dit is bloed geld, vuil; ons wil nie daaraan 

raak nie.  Nog voor hierdie dag verby is sal jou Meester 

dood wees.  Jy het niks te vrees nie.  Miskien kan ons

 jou dienste gebruik om die ander ook te vang.

Vat julle geld.  

Ek wil dit nie hê nie.  

Ek kan nie met my 

gewete lewe nie.

Die arme 

dwaas.

Ek kan nie verder 

hiermee lewe nie.

Mattheus 27:3-6

KLINK!  

KLINK!  

KLIN
K!  

KLIN
K!  
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God, wat 

is met my 

verkeerd?

Ek het hom 

gesien maar daar 

was niks wat ek kon 

doen om hom te 

keer nie. Maak gou, 

sny die tou, miskien 

lewe hy nog!

Maar terwyl hulle nog 

besig was om die boom 

te klim het Judas se 

siel neergedaal na die 

vuur van verdoemenis.

Wanneer hy val 

sal jy hom moet vang, 

anders gaan hy die 

afgrond in val.

Mattheus 27:5

Waarom kon 

ek nie my 

gierigheid 

beheer nie?

Miskien in die 

dood sal ek vrede 

vind……….
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Hy is te 

vêr weg!

Dit is vreeslik! 

 Sy ingewande en 

bloed is oral oor die 

veld versprei!

Ag sies – 

ek voel siek.

Wie het julle nou weer voor my 

gebring, nog 'n lasteraar?  Neem hom weg 

en oordeel hom volgens julle eie wette.

Wat het Hy 

verkeerd 

gedoen?

Hy maak daarop 

aanspraak dat Hy 

'n koning is.
Is jy 

die koning 

van die 

Jode?

My koninkryk is nie van 

die wêreld nie.  As dit so was, 

sou my dienaars geveg het om 

my lewe te bewaar.

Is jy dan 'n 

koning?

Ek het in die wêreld

 gekom om van die waarheid 

te getuig.  Elkeen wat in 

die waarheid glo, luister

 na wat ek sê.

Hy het geen 

misdaad gepleeg waarvoor 

Hy die doodstraf verdien nie.  

Wat wil julle hê moet ek 

met hom maak?

Kruisig hom, 

kruisig hom!

Vat hom weg 

en gésel hom.

Sag. 11:12-13; 27:8; Mark. 15:14; 23:1-4; 18:29-38; Hand. 1:18 Mattheus Lukas Johannes 

Hierdie gebeure was ook 

deur die profete voorspel.

Hy verdien om te 

sterf, anders sou ons Hom nie 

na u gebring het nie. U het ons mag 

weggeneem om 'n lasteraar dood te 

stenig, daarom kom vra ons 

toestemming.
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Hoeveel

 houe met die 

Karwats?

'n Karwats is 'n sweep met 'n agtien 

duim lange hout handvatsel, met nege leer 

toutjies, ongeveer 'n meter lank, waaraan 

skerp klippies, of  bene of  metaal aan die 

eindpunte daarvan vasgemaak is.

Hulle het gesê 

Hy moet die maksimum 

houe kry, nege en 

dertig sweepslae.

Nou sal ons sien

 hoe sterk en magtig

 die prediker is.

Slaan harder.

Waar is sy 

vriende nou? 

Hy het nog 

nie om genade 

gesmeek nie.

Hy sal waarskynlik 

hiervan sterf, en dan sal 

ons klaar wees met sy 

wonderwerke.

Vyf en dertig.

Ses en dertig. Sewe en dertig. Agt en dertig. Nege en dertig.

Lukas Johannes 23:11; 19:1 

Auuuuuu!Auuuuuu!

KLAP!KLAP!
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Hy het mos 

gesê dat Hy 'n 

koning is. Hang 

hierdie purper 

kleed om Hom.

Ja, en 'n koning 

moet 'n kroon hê.

Ha Ha Ha.  

Dit sal 'n goeie 

kroon maak.

Eina!

Hier, vat jou

 septer, O Magtige 

Een. Ha, Ha, Ha!
Druk die kroon 

goed en styf op

 Sy kop vas.

Ons kroon U, 

Koning van die 

hele wêreld.

Aahhhhh!

Toe, staan 

nou mooi 

regop!

Hou U septer 

op, Koning.

Ha, Ha, 

lank lewe die 

koning.

Ja, tot sononder 

as hy gelukkig is.

Johannes 19:1-3

Ek wou nog 

altyd a koning met ŉ

 sweep slaan.

Kry 'n kroon  

vir die 

Koning!
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'n Romeinse 

koning het nie 'n 

baard nie.

So ja, dit 

lyk nou meer 

na 'n koning.

Hy is geen 

pret nie, wil nie eers 

om genade smeek nie.  

Kom ons vat hom terug 

na Pilatus toe.

Kyk, julle 

koning.

Ons het geen koning, 

behalwe Keiser 

Augustus, nie.

Kyk na die 

man. Wat wil julle 

hê moet ek met 

hom doen?

Kruisig hom, 

kruisig hom!

Julle kan hom 

vat en hom kruisig 

maar ek vind geen 

fout in hom nie.

Wat bedoel jy,

 geen fout nie? Hy maak 

daarop aanspraak dat Hy 

die seun van God is.

Die seun van 

God? Bring die 

man na my.

Psalm 22; Jes. 50:6, 53:5, 7; 23:13-22; 19:4-8Lukas Johannes 
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Wie is U? Waarom wil 

U my nie antwoord nie? Weet 

U nie dat ek die mag het om U

 te laat dood maak nie?

U sou geen 

krag gehad het, as dit 

nie deur my Vader in 

die hemel aan u

 gegee was nie.

Ek sê vir julle 

ek vind geen skuld in 

die man nie. Ek gaan 

hom vrylaat.

As jy 

hom vrylaat, is 

jy geen vriend 

van die Keiser 

nie.

Kruisig hom, 

kruisig hom!
Vat hom weg en 

maak soos julle wil. Ek 

sal neerskryf watter misdade hy 

gepleeg het.  Maar ek is onskuldig 

van die bloed van hierdie 

regverdige man.

Kruisig die 

bedrieër!

Waar is jou 

wonderwerke nou?

Mattheus Johannes 27:24; 19:9-17
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Ek dink 

hy is byna 

gedaan.

Staan op, of ek 

slaan jou weer met 

die sweep.

Haai, jy! Help 

hierdie man om sy 

kruis te dra.

Hoekom ek?

Wat het hy 

gedoen?

Hy het almal 

liefgehad.

Oe, Jesus, ons

 is so jammer.

Dogters van Jerusalem, 

moenie oor my huil nie.  Ween oor julle  

kinders en julself, want daar gaan 'n 

tyd, vir dié in Jerusalem, kom dat hulle 

vreesbevange gaan wegkruip en sal 

bid om liewer  te sterf.

Baie mense was nog lief vir 

Jesus en het Hom gerespekteer, 

maar hulle was te bang om 

namens Hom te praat.

Mattheus 27:32; Lukas 23:26-33

KARPLAKS
KARPLAKS

KRAAK.
KRAAK.

Jesus het Sy kruis na die plek van die 

dood gedra.  Op daardie dag was daar 

twee diewe en moordenaars wat ook 

hulle kruise na Golgota gedra het.
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Hier, drink dit,

 dit sal die pyn 

verdoof.

Nee, ek 

moet doen wat my 

Vader verlang.

Hy dink 

nou nog hy is

 die Seun van 

God.

Spalk 

Hom oop.

Bring die 

hammer en 

spykers.

Hou hom styf vas. 

 Hulle spartel vreeslik met

 die eerste hou. Jy moet hom 

stil hou totdat die spyker tussen 

die bene tot in die hout ingaan.

Nee! My 

seun!

Waarom 

dink jy Hy 

verbeel Hom hy 

is die Seun 

van God?

Iets te doen 

met ou profesieë.

 Maar wie weet?

Psalm 22; Jesaja 52; 27:33-34Mattheus 

DOEF!
DOEF!

KRAAK!
KRAAK!
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Druk Sy bene styf vas.  

Gewoonlik vat dit 'n paar houe 

om die spyker tussen die 

beendere in te slaan.

Ag, Maria, 

ek glo nie ek 

kan meer veel 

verdra nie.
Ek sou 

nooit kon dink 

dat dit so sou 

uitdraai nie.

Trek, julle 

idiote.

Ek kan doen met 

so 'n bietjie hulp,

 jou lui swaap.

Johannes, 

ek is so bly dat

 jy hier is.  Dit is 

net te vreeslik.

Ons het 

Hom almal 

verloën.

Vader, 

vergewe hulle, 

want hulle weet 

nie wat hulle 

doen nie.

Sagaria 13:6; Lukas 23:32-34
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Hier is sy klere.  

Ek gaan die een 

neem.

Nee jy sal nie.  

Ons kan dit in 

vier deel.

Ons kan nie hierdie 

een verdeel nie, dit is 

aanmekaar geweef….
Ons sal die 

dobbelsteen rol vir 

daardie een.

Die skrif het voorspel dat hulle 

een kledingstuk sal verdeel en 

die lot sal werp vir die ander.

Hoogste 

nommer

 kry als.

Pasop Leo, 

daar drup

 bloed op jou.

Hy het ander gered, 

maar Hy kan homself 

nie red nie.
Haai, Jesus, jy 

het gesê dat jy die tempel 

kan verwoes en binne drie 

dae weer kan herbou. Red 

jouself nou en kom van 

die kruis af.

Laat die 

Christus, die Koning 

van Israel nou van die 

kruis af kom, sodat ons 

kan sien en glo.

Hy het geglo dat 

God hom sou verlos.

 Laat  God hom dan nou 

verlos, siende dat hy

 behae in Hom gehad het.
Bedrieër!

Psalm 22:18; 27:39-43; 19:23-24Mattheus Johannes 
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Hier, drink 

dit, dit sal jou 

pyn verlig.

Nee.

As jy die Seun 

van God is, kry ons 

hier af sodat ons van 

hierdie Romeine kan 

doodmaak.

Hoekom vloek 

jy so? Al weet jy 

dat jy op sterwe 

staan, vrees jy 

God nog nie?

Hierdie is ons 

verdiende loon, maar 

dit is Jesus. Hy

 het niks verkeerd

 gedoen nie.

Jesus dink 

aan my wanneer 

U in U Koninkryk 

kom.

Hierdie einste 

dag sal jy nog 

saam met my in die 

paradys wees.

Johannes, 

sien om na my 

moeder.

Ek sal.

Ag Jesus, 

waarom?

Psalm 69:21; Lukas 23:36-43; 19:25-27Johannes 
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Dit het donker geword en vir drie uur lank so gebly 

terwyl Jesus aan die kruis gehang het.  Dit was die 

uur van duisternis.  Die mens Christus Jesus was 

besig om te ly en sterf vir die sondes van die wêreld.

Toe  die volle gewig van die 

wêreld se sonde op Jesus 

neerkom, roep Hy uit:

My God, My 

God, waarom het U 

my verlaat?

Vader, in U 

hande gee ek my 

gees oor.

Ag Johannes, Hy 

sterf!  Ek kan regtig 

nie glo dat dit Sy 

einde is nie!

Dit is 

volbring!

Toe sterf Hy.

Mattheus Johannes27:45-50; Lukas 23:44-46;  19:30; 2 Kor. 5:21

VIR ONS HET GOD HOM SONDE GEMAAK.VIR ONS HET GOD HOM SONDE GEMAAK.
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Skielik was daar 'n 

groot aardbewing.

Wat gaan 

aan? Eers verander 

die dag in nag en nou 

skud die grond.

Dit is hierdie 

Jesus, die Koning

 van die Jode.  Hy 

was 'n man wat 

wonderwerke 

gedoen het.

Hy doen nou 

geen wonderwerke 

nie. Hy is dood.

Dit word 

weer lig. Wat 'n 

vreemde dag.

Ja, en dit gebeur 

net nadat hierdie man 

gesterf het.

Waarlik, dit 

was die Seun 

van God.

Ons bevel is om hulle bene 

te breek.  Hulle wil hulle dood

 en van die kruise af hê nog 

voor sononder.  Môre is een 

van hulle heilige dae.

Dit is nie nodig om syne te 

breek nie.  Hy is reeds dood.  Weet jy 

wat hy gesê het net voor hy gesterf het?  

Hy het sy Vader gevra om ons te vergewe 

omdat ons hom doodgemaak het.  Hulle sê 

my dat hy 'n heilige man was wat 

wonderwerke gedoen het.

Dit was so voorspel dat Hy 

op 'n kruis sou sterf en dat 

geen been in sy liggaam 

gebreek sou word nie.

Psalm 34:20; Sagaria 12:10; 27:54; 19:31-37Mattheus Johannes 

Die Soldate het Jesus 

verbygegaan en net die bene 

van die rowers gebreek..

KRAAK!
KRAAK!
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Ten minste 

het hulle nie

 sy bene gebreek 

nie.

Maria, ek sal kyk

 of ek hulp kan kry om 

Hom vir sy begrafnis 

voor te berei.

Die Sabbat sou teen sononder 

begin en dit was reeds laat.  

Hulle moes gou maak om die 

liggaam te begrawe.

Josef, 'n ryk man, hy 

was nie een van die 

twaalf dissipels nie, 

het aangebied om sy 

eie graf af te staan 

sodat Jesus daarin 

begrawe kon word.

Binnekort sal 

die Sabbat aanbreek. 

Ons kan Hom in my 

eie nuwe graf 

begrawe.

Dit is so gaaf 

van jou, Josef.  Jy

 is 'n goeie vriend.

Johannes 19:31, 38
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