
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 3 

Jesus het 
geweet Sy 
dissipels 

sou Hom in 
die steek 

laat, verloën 
en verraai 
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PERSOONLIKE STUDIE 

 

Lees Markus 14:26-31 en Markus 14: 43-51  

 

INLEIDENDE OPMERKINGS: 

 

Tydens die Laaste Avondmaal saam met Sy dissipels 

kondig Jesus aan dat een van die twaalf dissipels Hom 

gaan verraai. Jesus maak hierdie aankondiging om Sy 

dissipels te verseker dat Hy in beheer is van alle dinge, 

selfs die gebeure wat nou op die punt was om plaas te 

vind. Ook om die verraaier te waarsku dat Hy bewus was 

van sy planne en dat hy 'n laaste geleentheid het om dit te 

heroorweeg en te bekeer. Na die Laaste Avondmaal het 

Jesus en die dissipels na die Olyfberg gegaan. 

  

Die Olyfberg het oor 'n taamlike uitgestrekte gebied 

gestrek. Dit het baie geskikte kampplekke gebied vir 

pelgrims wat die fees bygewoon het. Om in die nag enige 

groep daar te vind, selfs op 'n helder maanverligte nag, 

sou nie maklik gewees het nie. Jesus en sy dissipels het 

hulle gunstelingplek gehad wat hulle voorheen op ander 

nagte gebruik het, die tuin van Getsemane. 

 

Dit is hier waar Jesus se arrestasie sou plaasvind. 
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STUDIEVRAE: 

 

Markus 14: 27-31 

 

Lees Markus 14:27 en Sagaria 13:7. Tydens die Laaste 

Avondmaal het Jesus aangekondig dat daar 'n verraaier 

onder hulle was (sien Markus 4:18). Nou maak Hy nog 'n 

verbysterende aankondiging. Wat is dit? Hoekom sal dit 

gebeur? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Na hierdie aankondiging gee Jesus vir hulle 'n belofte. 

 

Lees Markus 14: 28. Wat is hierdie belofte en wat sê dit vir 

ons van Jesus? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Lees Markus 14: 29. Hoe reageer Petrus op Jesus se 

verbysterende aankondiging? Wat sê dit vir ons van 

Petrus?     

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Lees Markus 14: 30. Jesus gee vir die dissipels 'n 

voorspelling oor Petrus en die gebeure wat sou plaasvind. 

Wat was hierdie voorspelling? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Lees Markus 14:31. Petrus het die groep gelei om op 

Jesus se voorspelling te reageer deur wat aan te kondig? 

Wat het die res van die groep saam met Petrus gedoen?   

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Markus 14:43-51 

 

Lees Markus 14:43.  Wie daag op juis terwyl Jesus vir die 

groep sê dat Hy op die punt staan om verraai te word? En 

wie is by hom?   

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Lees Markus 14:44-46. Wat was die teken wat Judas aan 

die groep sou gee om te identifiseer wie die een is waarna 

hulle soek? Wat het met Jesus gebeur? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Lees Markus 14:47. Wat was een van die groep dissipels 

se reaksie toe Jesus gearresteer is?  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Lees Markus 14:48. Jesus begin die groep uitvra oor sy 

arrestasie. Wat het Hy vir hulle gevra? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Lees Markus 14:49. Jesus het gesê dat daar 'n spesifieke 

rede was waarom Hy op hierdie manier gearresteer is. Wat 

was hierdie rede? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Wat leer die volgende verse oor Jesus se arrestasie en 

verhoor? 

 

Psalm 22:12-18 

 

 

 

 

Psalm 41:9 
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Jesaja 53:7 

 

 

 

 

 

 

Lees Markus 14:50. Wat het daarna gebeur om te vervul 

wat Jesus vroeër daardie aand voorspel het dat Sy 

dissipels sou doen?  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Lees Markus 14:51. Wat het geword van die jong man wat 

die groep gevolg het? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

 

SLOTOPMERKINGS: 

 

Lank voor hierdie nag het Jesus reeds geweet dat Judas 

Hom sou verraai. Jesus het so ‘n normale voorkoms gehad 

dat dit vir Judas nodig was om Hom te identifiseer. Hy het 
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gekies om Jesus te identifiseer deur Hom met 'n soen te 

groet. 

 

Judas het Jesus aangespreek as "Rabbi", 'n titel van 

respek, en toe het hy Hom gesoen. Markus gebruik 'n 

beklemtoonde vorm van soen, 'n woord wat 'n soen aan ‘n 

'n geliefde, beteken. "Gesoen" is dieselfde woord wat 

gebruik word toe die vader van die verlore seun sy seun 

soen toe hy by die huis kom, of toe die ouderlinge van 

Efese die apostel Paulus tot siens soen. So 'n soen moes 

lojaliteit, toegeneentheid, vriendskap en vertroue getoon 

het, maar Judas het al daardie eienskappe omgekeer. 

 

Jesus was verwonderd dat hulle 'n klein leër gestuur het 

om Hom te arresteer. Tog was Hy in beheer; met 'n woord 

kon Hy almal vernietig wat Hom kom arresteer het. Tog 

het Jesus dit toegelaat sodat die Skrif vervul kon word. 

 

Op hierdie stadium het al die dissipels uitmekaar gespat 

en vir hul eie veiligheid gevlug. 'n Paar (ten minste Petrus 

en Johannes) het op ‘n afstand gevolg om te sien wat met 

Jesus sou gebeur. Nie een van hulle het by Jesus gestaan 

en gesê: “Ek het my lewe aan hierdie Man toegewy. 

Waarvan jy Hom beskuldig, kan jy my ook van beskuldig.” 

In plaas daarvan is Jesus se word vervul: Julle sal almal 

van My afvallig word (Markus 14:27). 
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Om die vervolging van vyande te verduur is een ding, om 

deur vriende verlaat te word, is iets heeltemal anders. 

Eersgenoemde verwag ons, maar laasgenoemde vang 

ons altyd onkant. Jesus is nie net deur een van Sy eie 

dissipels verraai nie, maar ook deur die ander verlaat en 

deur een van sy naaste vriende verloën. 

 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

 

 

 

Terugblik 

Deel met die groeplede hoe God hierdie week in 

jou lewe gewerk het. 

 

 

Skriflesing: 

Markus 14:26-31, 43-51  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 

 

Lees Markus 14:27 en Sagaria 13:7. Tydens die Laaste 

Avondmaal het Jesus aangekondig dat daar 'n verraaier 

onder hulle was (sien Markus 4:18). Nou maak Hy nog 'n 

verbysterende aankondiging. Wat is hierdie 

aankondiging?  Hoekom sal dit gebeur?   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Lees Markus 14:28-31. Wat was Petrus se reaksie? Wat 

het Jesus oor hierdie reaksie gesê? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Lees Markus 14:43-45. Hoe het Judas se agenda (rede 

om daar te wees) verskil van dié van die gewapende 

mans?    

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Lees Markus 14:46-49. Hoe reageer Jesus op hierdie 

verraad?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Wat beteken dit vir jou om lojaal te wees? Bespreek in die 

groep.   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Watter druk in jou lewe toets jou lojaliteit aan Jesus 

Christus? Bespreek in die groep.    

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Sluit in gebed 

 


