Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een
aan sy regter- en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle
doen nie!” Lukas 23:34

1. Hoekom het Jesus deur die kruisiging gegaan?






Liefde
o Johannes 3:16
o Romeine 5:8 - Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog
sondaars was.
o Johannes 15:12-17
Vrygespreek
o 2 Korintiërs 5:21 - Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel
sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.
o Romeine 4:25 - Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan
word
o Efesiërs 1:7 - Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke
genade van God
Voorbeeld
o Lukas 6:27-29
o Johannes 15:12-17

2. Hulle weet nie wat hulle doen nie.


Lukas 23:44 – 48

3. Hulle weet wat hulle doen.






Lukas 7:36 -48
Psalm 103:12 – 12 - So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.
2 Korintiërs 5:19 - Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself
versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie
Jesaja 43:25 - En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe.
Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes nie.
Jesaja 30:18 - Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is 'n God
wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou

