
For the message of the cross is 
foolishness to those who are perishing, 
but to us who are being saved it is the 

power of God. 

- 1 Cor 1:18 -

Wat beteken die KRUIS vir jou?



 

 

 

 

 

Voorbeeld
Jesus  het vir ons ‘n voorbeeld gestel  

deur onselfsugtig te lewe en 
gehoorsaam te wees tot in die dood. Sy 
kruis is vir ons ‘n spieël – kyk daarin  en 

vra jouself of mense in jou lewe Sy liefde 
en nederigheid kan sien? 

oorwinning

Maak elkeen ‘n ink vingerafdruk of teken 'n hart met 'n 
whiteboard marker op 'n spieël in jul huis as ‘n teken van jou/

julle commitment om ‘n voorbeeld vir ander te

wees. 

 

Jesus het deur die kruis en Sy opstanding die 

bose, sonde en die 

dood oorwin! 

Skryf hier met potlood die dinge in jou/julle lewe 

waar jy oorwinning nodig het (bv. sonde, bose, 

uitdagings, verkeerde gedagtes, slegte gewoontes, 

ens). Vee dit daarna uit met 'n uitveër as 'n simbool 
daarvan dat Jesus jou help oorwin. Julle kan dit ook 

elkeen op 'n aparte papier doen.



 

 

Die kruis is ‘n teken van diensbaarheid 
omdat Jesus sy lewe gegee het vir God 

in gehoorsaamheid aan Hom. Die  
handdoek en water herinner jou aan 
Jesus wat die voete van sy dissipels 

gewas het. 

diensbaarheid

losprys
Jesus het jou vrygekoop van die 

sonde wat jou vasbind deur sy lewe 
in jou plek te gee aan die kruis en jou 
straf op Hom te neem. Daarom kan jy 
deur in Hom te glo, die sleutels van 

die ewige lewe kry.

Was een persoon in jou huis se hande
as ‘n teken van jou diensbaarheid (of 
was mekaar se hande). Gebruik die 

handdoek om die persoon/mekaar se hande af te 
droog. Jy kan ook vir hulle bid as jy wil.

Plak ‘n ou sleutel hier in die boekie of op die yskas. Sê 
vir Jesus dankie dat Hy met Sy lewe jou/julle 
vrygekoop het en die ewige lewe vir jou/julle 

oopgesluit het.



 

 
versoening

Op die oomblik wat Jesus dood is aan die 
kruis het die voorhangsel in die tempel  

geskeur. Die voorhangsel het die 
Allerheiligste geskei van die res van die 

tempel. God se teenwoordigheid was in die 
Allerheiligste. Dit beteken dat deur Jesus 
se kruisdood niks jou kan skei van God se 

teenwoordigheid en liefde nie. Die ring  
herinner jou daaraan dat God in ‘n 

verhouding met jou wil leef. 

T eken met 'n khoki ‘n ring aan jou of 
elkeen in die familie se ringvinger as ‘n 

teken van God se liefde en trou. 

eenheid
Jy is deel van Jesus se Liggaam. Jy word 

opgeroep om as ‘n eenheid met ander te leef en 

mekaar lief te hê. Dink aan iemand wat jy moet 

vergewe of iets wat jy aan iemand gedoen het 

waarvoor jy vergifnis moet vra en skryf dit hier 
neer.

 Breek ‘n stukkie brood af en eet dit as 

teken van vergifnis en eenheid. 

Die brood herinner jou aan Jesus se 

Liggaam wat gebreek is vir jou. 



 

 

 

Teenwoordig in 
lyding

Die doringtak en doringkroon herinner 

jou daaraan dat Jesus gekies het om 

mens te word en menslike pyn en 

lyding te ervaar. In die kruis 

vereenselwig Hy hom met jou nood en 

is Hy teenwoordig te midde van jou 

swaarkry. 

Dink aan jou eie swaarkry of 

bekommernis of iemand naby aan 

jou wat nood ervaar en bid 

daarvoor. 

Bind daarna ‘n rooi lint/tou aan 'n
doringtak as simbool van jou/julle
gebed dat Jesus naby is in lyding. 
As jy nie 'n lint/tak het nie, kan jy/

julle 'n doringkroon teken.

genesing

 Dink aan iemand wat siek is of deur ‘n 

swaar tyd gaan en skryf hul naam op 'n 

pleister en plak dit iewers as simbool van 

God se genesing. Bid vir hulle. 

Pleisters herinner ons daaraan dat 
Jesus deur sy wonde en swaarkry ook 
siekte en dood oorwin het en vir ons 
genesing (innerlik en uiterlik) bring. 



 

 

 

 

 
fees

Jesus het deur Sy kruis en opstanding dit vir jou moontlik gemaak om die lewe in 
oorvloed te ontvang. Hy nooi jou uit om by sy feestafel te kom aansit. 

Gaan sit by die tafel en lees die uitnodigingskaartjie en eet iets soet as 

‘n teken van die Fees. Skryf jou/elkeen se reaksie in 'n brief terug aan die Here.

Uitnodig ingskaartjie: 

Liewe v riend 

Ek wil jo u baie graag uitnooi na my Feesmaal. 

Datum:   elke dag, vir ewig 

Tyd: hee ltyd 

Plek: hier en nou, oral en ook in die hemel 

Drag: net  soos jy is 

RSVP: asb        so gou moontlik dat die FEES kan begin! 

Groete,   

Jou Vriend Jesus  

roeping
Jesus is geroep en gestuur aarde toe 
om mens te word en aan die kruis te 
sterf en die dood te oorwin. Hy het 

daardeur gewys dat sy roeping is om 
mense lief te hê en te roep om Hom te 

volg. 

Skryf jou/julle as familie se roeping 
("life motto") neer op 'n plakkaat wat 
jy wil uitbasuin na die wêreld toe. Dit 
kan ook 'n eienskap van God (soos 
liefde) wees wat jy/julle wil uitleef. 

Versier die plakkaat.



 

 

 

 

Koninkryk
Soek Matt 13:31-32 in jou Bybel op 

en lees dit. Deel met mekaar (of 
skryf neer) wat dit vir jou beteken 

dat jy deel is van God se 
Koninkryk? Gaan staan nou buite 

en kyk na die plante en bome. 
Elkeen van hulle het vanaf 'n klein 

saadjie gegroei. 

Soek 'n klein saadjie om te plaas by hierdie teks 
in jou Bybel (jy kan dit ook vasplak) om jou te 

herinner dat jy deel is van God se Koninkryk. As 
jy nie een het nie, teken een langs die teks.
Die saadjie moet eers begrawe word (sterf) 

voordat dit kan groei (opstaan). Is jy bereid om 
aan jouself te sterf om deel te wees van God se 

Koninkryk? 

Hoop 

Steek ’n kersie aan terwyl jy/julle bid vir donkerte en 
swaarkry in die wêreld. Die kersie herinner jou/julle 

daaraan dat Jesus die LIG en HOOP gebring het deur Sy 
kruisdood en opstanding.



Kruis challenge 
Maak ‘n k ruisie met goed wat jy kan vind in jou huis 

(karton, 2 stokkies, koerantpapier). Dit moet jou herinner

daaraan om die verskillende betekenisse van die kruis 

met ander te deel. 

Plak ‘n p lakker in hierdie boekie by die betekenis van die
kruis wat vir jou verras het en by die een wat vir jou 

spesiaal is. 

Net soos ‘n diamant 

baie kleure reflekteer, 

so het die kruis ook 

baie betekenisse. Mag 

jy die rykdom daarvan 

ontdek. 
Voorbeeld 

Fil 2:5 “ “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was... het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die 
dood, ja, die dood aan die kruis. “

Oorwinning 

Ef 1: 22 “Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk” 

Diensbaarheid 

Matt 16:24 “Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg.” 

Fil 2:17 “Julle geloof is 'n offer in diens van God” 

Losprys 

Rom 3:23 “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie” 

Gal 3:13  “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word.” 

Versoening 

Matt 27:51 “op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur” 

Kol 1:20 “deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde met homself versoen” 

Eenheid 

Ef 2:16 “Deur sy dood aan die kruis het Hy ‘n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee (Jode en nie-Jode) met God versoen en tot een liggaam 
verenig” 

Teenwoordig in lyding 

Jes 53: 3-4 Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het... Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het 
hy gedra.  

Genesing 

1 Pet 2: 24b “Deur sy wonde is julle genees.” 

Rom 8:37 “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars” 

Roeping 

Luk 4: 18-19 “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir 
gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.” 

Fees 

Luk 15: 32 “Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, 
en ons het hom teruggekry.” 

Matt 22:9 “Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teëkom, na die bruilosfees toe” 

Koninkryk 

Matt 13:31 “die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie...” 
Phil 3:10  “I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death… 

Hoop 

Joh 1:5 “Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.” 




