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Maandag 

Joh.1: 29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Tema: 

'Jesus is God die Vader se Lam en Dienaar - nie ons sondebok nie.' Johannes die 

Doper kondig Jesus aan as God se Dienaar en Lam wat God gee. Dit stel ons voor 

die vraag: wie is Jesus Christus vandag? Is Christus vandag die Lam van God of ons 

sondebok? Om God se Lam én mense se sondebok te wees kan nooit een en 

dieselfde wees nie, die een sluit die ander uit. Want die Lam wat God gee is die offer 

wat ons van sonde vrymaak. Die sondebok wat mense maak en slag is ŉ persoon 

wat mense slag om vry te wees van die GEVOLGE van hul sonde, nie van hulle eie 

sonde nie, sodat hulle met hul eiemagtigheid kan voortgaan. Christene was al baie 

kere sondebokke wat geslag was dat magtiges in hul magsdrif met hul eiemagtigheid 

kon voortgaan. Een so ŉ voorbeeld is keiser Nero wat Christene die skuldiges van sy 

brandstigting van die stad Rome gemaak het, sodat húlle gemoor kon word terwyl hy 

sy nuwe stad  gebou het. Deur Christene te vermoor kon hy sy aanspreeklikheid 

ontduik en met sy magsvisie vir die stad ongehinderd voortgaan. Vandag is 

Afrikaners en landhouers die regering en massas van die land se sondebok. In hulle 

magsdrif van oor die twintig jaar het hulle die land geplunder en verniel sodat dit nou 

stadig besig is om tot stilstand te kom. Nou dat die GEVOLGE van hierdie plundering 

wys, word ons wat gewerk en belasting betaal het uitgemaak as die oorsaak van 

hulle plundering. Openlik verkondig hulle nou dat as ons geslag word, sal daar weer 

voorspoed in die land kom. Deur ons as sondebokke te slag glo hulle, hulle vry van 

die aanspreeklikheid van hulle plundering en kan in hulle in die waan van voorspoed 

wat gaan kom, net met die mag waarmee hulle die land geplunder het voortgaan. 

Met Paasvrydag  is dit daarom ŉ wesenlike vraag wat ons moet vra en antwoord: is 

Christus God se Lam of mense se sondebok? Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Dinsdag 

Joh.1: 29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Tema: 

'Jesus is God die Vader se Lam en Dienaar - nie ons sondebok nie.' Johannes die 

Doper kondig Jesus aan as die Lam van God om te wys Hy is die Dienaar van 

Jesaja 53: 1 – 12 wat ons sondes op Hom sal neem. Jesus openbaar Homself in 

Johannes 18 tot 20 as hierdie Dienaar van God wat die Lam is. 

1. Jesus het voor Pontius Pilatus stil gebly en niks gesê oor Hy vals aangekla en 

beskuldig word nie. Op hierdie wyse is Jesus die Dienaar en Lam wat stil is, geduldig 

bly en nie kla nie omdat Hy sy werk om die straf van sondaars te dra vervul. Joh.19: 

8 – Jes. 53: 4,7,8. 

2. Pontius Pilatus bevind Jesus onskuldig en gee Hom dan tog oor om gekruisig te 

word. Op hierdie wyse is Jesus die Dienaar en Lam wat geen misdaad gepleeg het 

en nooit vals was nie, maar as misdadiger mishandel is, gely het en gestraf is. Joh. 

19: 6 – Jes. 53: 9 

3. Pontius Pilatus probeer Jesus vrylaat as onskuldige, maar Jesus wys hom dat dit 
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God die Vader is wat Hom nou as die Dienaar en Lam verbrysel en Hom die pyn van 

ŉ sondaar laat ly. Daarom kan Pilatus dit nie regkry om Jesus vry te laat nie! Joh. 19: 

11, 12 – Jes. 53: 10 

4. Voor Pontius Pilatus word Jesus deur die Jode as Dienaar van God verstoot en 

verag, omdat Hy nie die skoonheid en prag gehad het sodat mense van Hom sou 

hou nie. Joh. 18: 40, 19: 15 – Jes. 53: 2-4. 

5. Jesus is met twee misdadigers gekruisig om as Dienaar en Lam van God ŉ plek 

saam met sondaars en goddeloses in sy dood te kry. Joh. 18: 30, 19:18 – Jes. 53: 9 

6. Jesus se verklaring aan die kruis: “Dit is volbring”, is die woorde waarmee Hy 

openbaar dat Hy alles nou gedoen het wat die Dienaar en Lam van God moes doen: 

om vir sondaars se sondes deurboor te word sodat Hy sondaars kan regverdig 

maak. Joh. 19: 30 – Jes. 53: 10,11. 

7. Jesus se opstanding uit die dood is die wyse waarop Hy as Dienaar en Lam weer 

die lig sien om sondaars regverdig te maak as die Christus wat vir hulle sondes 

deurboor is. Joh. 20 – Jes. 53: 11. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Woensdag 

Joh.1: 29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Tema: 

'Jesus is God die Vader se Lam en Dienaar - nie ons sondebok nie.' Johannes wys 

in sy evangelievertelling hoe Jesus se werklike lyding en sterwe self openbaar dat 

Hy die Lam van God is. In Joh. 19: 13 – 16 word vertel dat Pilatus op die regbank 

gaan sit het om Jesus aan die Jode oor te lewer om te kruisig. Johannes wys dat 

hierdie regspraak presies saamval met die begin van die slag van die Paaslammers. 

“Dit was die voorbereiding vir die Paasfees, en dit was omtrent sesuur die môre.” 

Hierdie voorbereiding beteken dat Jesus se veroordeling presies plaasvind op die 

tyd van die slag van die Paaslammers. Hy is die Paaslam van God. In Joh. 19: 28 – 

30 is daar hierdie besondere verwysing toe Jesus geweet het alles wat die Dienaar 

en Lam moes wees, het Hy volbring – dat die soldate die spons vol wyn vir Hom op 

ŉ hisoptakkie gesit het. Dit is ook op ŉ hisoptakkie dat die bloed van die Paaslam in 

Exodus 12: 22 teen die deurkosyne gesmeer is. “Neem ŉ bossie hisop, doop dit in ŉ 

bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en sykante van die 

deurkosyn.” Jesus se dood is in hierdie teken die dood van die Paaslam wie se 

bloed die straf van God by jou laat verby gaan, soos die straf oor Egipte se 

eersgeborenes by die Israeliete verbygegaan het. In Joh. 19: 33 – 36 wys Johannes 

dat Jesus reeds dood was toe hulle sy bene wou breek, en daarom het Hy gesterf 

sonder dat hulle sy bene gebreek het: “Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat Hy 

al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie … Dit het gebeur sodat die Skrif 

vervul sou word: “Geen been van Hom sal gebreek word nie.” Dit is hoe die Paaslam 

ook geslag was: “Geen been van die Paaslam mag gebreek word nie.” - Ex. 12: 46. 

Jesus is die Paaslam wat God gee wat ons van alle sondeskuld skoonwas en God 

se oordeel by ons laat verbygaan. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 
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Donderdag 

Joh.1: 29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Tema: 

'Jesus is God die Vader se Lam en Dienaar - nie ons sondebok nie.' Die Joodse 

geestelikes probeer Jesus hulle eie sondebok maak in die hoëpriester Kajafas se 

magsverklaring: “Dit was Kajafas wat vir die Jode die raad gegee het dat dit tot hulle 

voordeel is dat een man vir die volk sterwe.”(Joh. 18: 14) Hierdie soort 

magsverklaring sal vandag só aan die massas voorgehou word: “Dit is tot die 

voordeel van die massa dat net die Afrikaners en boere vir die nasie moet sterwe.” 

Jesus word die Jode se sondebok want hulle maak Hom die skuldige vir die onrus 

en opstand van die Joodse volk teen die Romeinse mag asof dit Jésus is wat in 

verset is teen die mag van Rome, en húlle kamstig net die Keiser as hul koning 

erken, terwyl dit net andersom is. (Joh. 19: 12) Deur Jesus sondebok te maak behou 

die priesters hulle mag oor die volk van God en kan voortgaan met hul godsbedryf in 

die tempel. Die sondige wêreld (die keiser / Pontius Pilatus) in sy sug na absolute 

mag oor alles en almal soek nie ŉ Lam wat hulle teen hulle eie sonde laat stry nie of 

ŉ Dienaar wat hulle lewe diens aan God en hul naaste maak nie. Hul soek 

gedienstigheid en onderwerping aan hul mag. Hulle soek die sondebok wat 

geestelike hoëpriesters vir die geestelike massas gee. Hoe? Só dat die geestelike 

leiers hul mag oor die volk van God én die gemeenskap kan behou en die massa 

nooit vir die gevolge van hulle eie wandade aangespreek sal word nie.  

Dit is wie Jesus vandag vir die geestelikes moet wees:  

1. Hy is die Een wat die GEVOLGE moet dra van mense se wandade,  

2. Hy moet geslag word om die swaarkry en ellende van mense se eie wandade weg 

te neem, en  

3. Hy moet geslag word sodat mense weer geluk, voorspoed en gesondheid kan kry.  

Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Vrydag 

Joh.1: 29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Tema: 

'Jesus is God die Vader se Lam en Dienaar nie ons sondebok nie.' Mense slag 

Jesus vandag as hul sondebok nes politieke leiers vandag die boere wil slag: Jy vat 

hulle plek, werk en grond! Wanneer hulle dit met boere doen, is boere van hul hele 

bestaan afgesny vir hul gewaande skuld en die massas se gewaande voorspoed. 

Wêreldwyd slag geestelikes Jesus as hul sondebok vandag só: hulle vat sy plek, sy 

werk en sy goed om eie geestelike mag te kry en te behou.  

1. Jy vat Jesus se plek as Lam en Dienaar van God deur jou eie hart en lewe vir God 

as offer te gee om jou van jou sondes skoon te maak.  

2. Jy vat Jesus se werk deur jouself vir God te kruisig en dood te maak, dit is deur 

jou eie-ek, jou eie-wil, jou eie-belange en jou eie-identiteit op te gee en in jouself te 

ontken.  

3. En dan vat jy Jesus se goed, sy krag, sy mag, sy wil, sy raadsplan, sy lewe en sy 

Persoon en maak asof dit jou eie.  

Só vat jy alles wat Jesus se eie is as Seun van God en maak dit jou eie! En as jy 

Hom só klaar geslag het, dan moet jy glo dat jy gelukkig, voorspoedig, gesond en 
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vooruitstrewend sal wees. Só is dit werklik tot voordeel van die geestelikes se 

kultusse dat Een man vir die voordeel van almal sterf. Die ontdekking wat ons op 

Paasvrydag moet maak is dat Jesus nie ons sondebok is nie, maar God die Vader 

se Lam en Dienaar. Hy vat nie die gevolge van ons wandade weg nie. Hy koop ons 

los van ons sonde. Christus is die Dienaar en Lam wat ons van ons sonde en die 

sondestraf verlos, nie instaan vir die gevolge van ons sonde nie. Só maak Hy ons 

KONINGS wat stry teen ons eie sonde en nie magtiges wat sondebokke maak vir die 

gevolge van ons sondes nie. Só maak Hy ons PRIESTERS wat ons liefde aan die 

Here wy en nie ánder mense as sondebokke slag vir óns sondes nie. Open, 5: 9,10. 

Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 


