Les 37
Teks: Johannes 19: 1 - 42

1. Inleiding
Vandag se gedeelte oor die kruisiging gebeure is nie maklik om deur te lees nie. Die
uitbeelding van geweld is nie mooi nie. Tog is dit maar net ’n deel van die vervloekte
lyding wat Christus hier op aarde moes deurgaan.
In vandag se studie kyk ons na enkele van hierdie elemente van van die kruisiging. Hierdie
studie maak vir ons ’n deur oop, op die wrede straf van kriminele wat ons nie meer
vandag ken en ervaar nie. kom ons bestudeer saam wat hier gebeur?

2. Die proses van gesel
Die vraag is dus hoe hierdie geseling verband hou met die openbaring in Markus 15:15
(vgl. Matt. 27:26), wat bevestig dat Pilatus Jesus laat gesel het nadat die hoof vonnis
opgelê is.
Geseling wat deur die Romeine toegedien word, kon een van die drie vorme aanneem:
a) die fustigatio, 'n minder ernstige slae vir relatief ligte oortredings soos
rampokkery, en dikwels gepaard met 'n ernstige waarskuwing;
b) die flagellatio, 'n wrede geseling wat toegedien word aan misdadigers wie se
oortredings ernstiger was;
c) en die verberatio, die verskriklikste geseling van almal, en een wat altyd
geassosieer word met ander strawwe, insluitend kruisiging.
In hierdie laaste vorm is die slagoﬀer gestroop van sy klere en aan 'n paal vasgebind en
daarna deur verskeie amptenare geslaan (in die Romeinse provinsies was hulle soldate)
totdat hulle uitgeput was, of hul bevelvoerder hulle gestop het. Vir die slagoﬀers wat, net
soos Jesus, nie Romeinse burger of soldaat was nie, was die gunsteling instrument 'n
sweep waarvan die leerrieme met stukke been of lood of ander metaal toegerus was. Die
houe was so woes dat die slagoﬀers soms gesterf het. Ooggetuieverslae berig dat sulke
wrede gesel slagoﬀers soms met hul bene en binnegoed ontbloot gelaat is.

3. Wie lewer Jesus oor en dra dus die groter skuld?
Die teks onthef nie Pilatus nie; sy sonde is relatief minder as die persoon wat Jesus aan hom
oorgegee het. Die feit dat hy geen gesag oor Jesus sou gehad het behalwe vir die hemel se
sanksie, dit onthef hom dus nie van alle verantwoordelikheid nie.

Die identiteit van die persoon wat hom aan 'n groter sonde skuldig maak, is onseker.
Omdat hy beskryf word as die een wat [Jesus] aan Pilatus oorgegee het, en omdat die
werkwoord, wat dikwels in een of ander vorm van die werkwoord 'verraai' weergegee
word, gereeld aan Judas geheg word is dit natuurlik om aan Iskariot te dink. Maar aan die
ander kant speel Judas na 18:13 geen rol nie, en tegnies gesproke was hy nie
verantwoordelik om Jesus aan Pilatus oor te gee nie.
Oor die algemeen lyk dit die beste om Kajafas vas te maak, aangesien hy nie net 'n
aktiewe eintlik ’n bepalende rol gespeel het in die komplot teen Jesus nie en dat hy as
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hoëpriester die voorsitterskap van die Sanhedrin 'n leidende rol gespeel het. in die
formulering van die aanklagte teen Jesus

4. Teks met Teksvergelykings
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Eksodus 12:46
Numeri 9:12;
Saggaria 12:10
Psalm 69:21
Johannes 13:18
1 Korinthïers 5:7
Openbaring 1:7

5. Vrae
1.

Hoe laat die wreedheid van die kruisiging ’n mens voel, en hoekom?

2. Was God steeds in beheer in hierdie moeilike wrede omstandighede?

3. Wat dink ons as moderne mens oor die proses van geseling.

4. Hoe moet die gelowige gesag sien en hanteer?

5. Wie oefen uiteindelik alle gesag oor Christus uit?
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