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KONING VAN KONINGS 

DEEL 2: DIE KONING VAN SPYKERS 

EN HARTE 
WELKOM BY VANOGGEND SE DIENS. 

Ons stap vandag saam met Jesus die pad tot by Sy kruis… 

 

DIE KONING VAN SPYKERS EN HARTE SE 

GOEIE VRYDAG TAKE-A-LOT BOKSIE: 
 

JESUS, DIE KONING VAN SPYKERS…DIE KONING VAN LYDING  
Die swart “spades” met die skerp punte laat my dink aan die 
spykers wat Jesus se liggaam vasgehou het aan die kruis.  
  
Wanneer ons vandag hierdie stukkies weer saam beleef en 
hoor mag on sweet dat Jesus ook ons lyding en seer en pyn 
ken.  Nie net die fisiese pyn nie, maar ook die spykers van 
vriende wat jou in die steek laat en in die rug steek.  Die 
emosionele spykers van mense wat jou vals beskuldig, wat 
jou spot, mense wat jou nie kies nie, maar eerder vir Barabas, 
die spykers en lyding van dood gaan, van dors wees… 

 

In Jesus se Take-a-lot pakkie (wat in Sy geval eerder 'n 

TOOK-IT-ALL of EERDER TOOK-HIS-LIFE pakkie was!) is alles die 

volgende dinge...Dit help ons al die belangrike dinge onthou 

wat oppad na Golgota gebeur het... 

  
Die Lip Ice/Lip stiffie: Die kus van verraad - SKRIFVERTELLING 

(Markus 14:43 - 51) 
Die Post-it papiertjies: Die valse aantygings - SKRIFVERTELLING 

(Markus 14:53 - 65) 
 Die Hoendereier: Petrus die "chicken" - SKRIFVERTELLING 

(Markus 14:66 - 72) 
 Die Roomysstokkie : Pilatus se plannetjie kry 'n stokkie in die 

wiel - SKRIFVERTELLING (Markus 15:1 - 15) 
 Die Dorings: Die soldate maak met Jesus wat hulle wil - 

SKRIFVERTELLING (Markus 15:16 - 20) 
 Die Spykerkruisie: Die seer van die kruis - SKRIFVERTELLING 

(Markus 15:21 - 39)  
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Die LiefdeWen plakker  - Die rede vir alles! 

JESUS DIE KONING VAN HARTE…DIE KONING VAN LIEFDE! 

  
In Johannes 3:16 lees ons die bekende vers dat Jesus aarde 
toe gekom het en juis hierdie pad kom loop het omdat Hy 
lief is vir ons. 
  
Baie van ons sukkel om te besef hoe lief Jesus ons het.  As 
ons vandag hier by die kruis staan moet ons besef hier is die 
die grootste teken daarvan dat liefde wen…dat Jesus se 
liefde Wen… 
  
Hierdie seer pad het Hy kom loop vir jou, ongeag wie jy is en 
wat jy doen, hoe jy aangejaag het…Jesus het jou so lief dat 
Hy hier hang vir jou en my… 
  
Hy is die Koning van harte, die Koning van liefde… 
  
Die NAGMAAL is teken en seël daarvan…van Sy liefde vir ons 
as mense… 
 

VOOR ONS DIE NAGMAAL GEBRUIK - KOM ONS DINK WEER 

AAN JESUS SE LAASTE WOORDE ~  

 

Aan die Kruis het Jesus gesê: 

 

“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen 

nie!”  (Luk 23:34) 

“Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys 

wees.”  (Luk 23:43) 

“Daar is u seun…Daar is jou moeder.”  (Joh 19:26-27) 

“My God, my God, waarom het U My verlaat?”  (Mark 15:34; 

Matt 27:46) 

“Ek is dors.” (Joh 19:28) 

“Dit is volbring!” (Joh 19:30) 

“Vader, in U hande gee Ek my gees oor.” (Luk 23:46) 
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Luister/Lees/Sing: FLAM 51 Koning van my hart 
Koning van my hart 
Koning van my lewe 

U wil ek bemin 
U lof besing vir ewig 

U het my bevry 
My sondeskuld vergewe 

Koning van my lewe 
Koning van my hart. 

  
Ek nooi jou uit om gerus saam my vandag weer die 
Nagmaal te gebruik…en raak weer veral bewus van hoe 
groot en kosbaar Jesus se offer was vir ons… 
  

NAGMAAL: 
Die Nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het: 

•       Hy het aan die kruis vir ons gesterf, en Hy het ook 
opgestaan uit die graf en Hy lewe! 

•       Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaarkry 
en die dood van Jesus aan die kruis. 

•       Die druiwesap wat ons drink, laat dink ons aan die 
bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. 

•       Wanneer ons die brood eet en die druiwesap drink, sê 
ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is, en 

•       ons sê ook so vir die Here dankie vir alles wat Hy vir ons 
doen en gedoen het, en dat ons baie bly is oor dit alles 

  

Instellings woorde: 
By die brood: Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan 
dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en weet ons dat Hy 

al ons sondes weggevat het. 
  

Sê vir mekaar soos julle mekaar in die oë kyk:  “Hierdie is 

Jesus se liggaam wat vir jou gebreek is.” 

  
By die sap/wyn: Wanneer ons die wyn/druiwesap drink, dink 
ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei 
het, en is ons bly omdat Hy ons God se kinders gemaak het 

vir altyd en altyd. 
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Sê vir mekaar soos julle mekaar in die oë kyk:  “Hierdie is 

Jesus se bloed wat vir jou gevloei het.” 

  

Lees Efesiërs 3: 16 – 21 as gebed: 
16Ek bid dat God, wat so wonderlik en sterk is, deur sy Gees 
vir julle die krag sal gee wat julle nodig het om geestelik julle 

man te kan staan. 17So sal Christus deel van julle lewens 
word omdat julle op Hom vertrou. Julle lewens sal gebou 

wees op liefde. Deur ander met liefde te behandel sal julle 
lewens die vastigheid kry wat julle nodig het. 

18Ek bid ook dat julle, saam met al die ander Christene, sal 
kan ervaar hoe lief Christus ons regtig het. Sy liefde kan ons 
nie met woorde beskryf nie: dit is te groot en wonderlik. G’n 

mens kan dit met sy verstand uitredeneer nie, want dit is baie 
groter as wat ons as mense is. 

Maar ek bid tog dat julle so ’n ietsie daarvan sal snap. 
19Mag God julle lewens met sy teenwoordigheid oorspoel 

sodat daar nie ’n stukkie van julle lewens is wat nie deur God 
se teenwoordigheid geraak word nie. 

20God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy 
ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons 
nie eens kon droom nie. 21Hy verdien daarom al die eer wat 

die kerk het om te gee, veral as ons dink aan wat Christus 
Jesus vir ons gedoen het. Almal moet Hom so eer, nou, môre 

en tot in ewigheid. Mag dit so wees. 
Amen 

  

SKRIFVERTELLING (Markus 15:42 - 47) 

  

Lees/luister die woorde van Flam 60: Liefdeslied vir my: 
1.      U liefde kleur die blou-blou helder hemel. 

U goedheid rys die dagbreek oor die see. 
U almag blink in maanlig oor die berge. 

Die skoonheid van U skepping sleur my mee 
U glorie sprei in vlerke van 'n arend. 

Genade sweef in wolke hoog en vry. 
Die skepping sing vir my gewone sterfling. 

Die Skepper God se liefdeslied weerklink in my. 
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2.      Ek sien die kruis, ek volg U spoor na Golgota. 

Ek sien die kroon, die dorings wat U dra 
Ek kniel hier neer om nederig en dankbaar 

vergifnis vir my sondeskuld te vra. 
Ek ken die kruis, ek ken die Man van smarte. 

Ek voel U pyn. U liefdesbloed bevry. 
En van die kruishoutkoppie styg die note. 

Die Lam van God se liefdeslied weerklink in my. 
  

3.      Wat is die mens dat U oor hom sou glimlag, 
En wie is ek dat U vir my sou kom? 

Hoe groot u liefde, grenslose genade! 
Die Lam van God se liefdeslied weerklink in my 

Hoe groot u liefde, grenslose genade! 
Die Lam van God se liefdeslied weerklink in my 
Van krip tot kruis weerklink U liefdeslied vir my! 

  

Gebed:  
Here Jesus, vandag word ons weer in verbystering stil voor u 
liefde: dat U gekom het na die wêreld toe om te sterf. Ons is 
verbyster daaroor, Here, want dis nie soos ons is nie. Dankie 
dat U nie soos ons is nie, Here. Dankie dat U Uself gegee het 

tot in die dood. Dankie dat U ons Verlosser geword het. 
Ons aanbid U, Here Jesus, Koning van die kerk en van ons 

lewe. Wil U tog op hierdie dag opnuut Uself aan ons verbind; 
wil U ons asseblief deur u Heilige Gees verander dat ons soos 
U kan word, U kan navolg, onsself kan aflê. Word U tog meer 
in ons, Here Jesus, sodat dit nie meer ons sal wees wat lewe 

nie, maar U in ons! 
Seun van God wat gekom het om u lewe vir ons af te lê, 

hoor ons gebed! Skenk ons die visie, o Vader, om soos U na 
die wêreld te kyk. Om nie die wêreld te sien as ’n probleem 
nie, maar as mense wat u liefde en u genade nodig het, as 

mense wat iewers langs die pad die spoor byster geraak het, 
sodat  U in Christus Jesus hulle weer kom soek het. Vergewe 
ons dat ons net dié liefhet wat vir ons liefhet, dat ons net vir 

hulle bid wat naby ons staan, dat ons tevrede is om met ons 
eie klein kringetjie gelowiges voort te gaan. 
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O Vader wat nie behae het in die dood van die sondaar nie, 
maar daarin dat hy hom bekeer en kan lewe, hoor ons 

gebed! 
En nou, o Gees van God, bid ons dat U in ons sal werk, sodat 
Christus in ons lewe verheerlik sal word. Bly met ons besig, o 

Gees, totdat die dag kom waarop elke knie voor Christus sal 
buig en elke tong sal bely: Jesus is Here! 

Dit alles vra ons met die gebed dat U verheerlik sal word in 
ons. 

Here, 
stort u oorvloedige seën oor u mense uit 

wat met toewyding die dood van u Seun herdenk het 
in die vaste hoop van die opstanding: 

skenk hulle vergifnis, en troos hulle: 
mag hulle geloof sterker word 

en hulle ewige verlossing verseker wees. 

AMEN. 
 


