
 
 
 
 
 

 Kruiswoord V: Johannes 19:28: “Ek is dors” 
Die Kruis is ons kraan! 

 

Water:  
Ons het almal water stories en die 
Johannes evangelie is juis ’n “water” 
storie. Johannes 7:38: “Met die een 
wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: 
Strome lewende water sal uit sy 
binneste vloei.” 
 
Die 5de kruiswoord gaan oor water.  
Johannes 19:28: “Ek is dors.” [vgl. 
Psalm 69:22 en Ps. 22:16]. 
 
 
 
 
 
Twee dinge is baie duidelik uit die 
kruiswoord: 
1. Dit wat Jesus weet oor wie hy is 

en wat hy moet doen aan die 
kruis bevestig sy goddelikheid 

2. Dit wat Jesus sê aan die kruis 
bevestig sy menslikheid. 

 
Die kruis is ons kraan.  Dit is die plek 
waar ons diepste dors geles kan 
word. ’n Engelse kommentator maak 
die opmerking dat daar gewoonlik 4 
plekke is waar ons verkeerdelik kan 
probeer om ons dors te les.   

• People (mense of verhoudings) 

• Possessions (besittings) 

• Places (plekke) 

• Positions (posisies) 
 

 
 
 
 
Die kruiswoord kom sê daar is net 
een enkele plek waar julle dors geles 
kan word en dit is by die kruis-kraan.   
 
Is jy gedehidreerd? Gaan les jou dors 
by die kruis-kraan want dan sal jy 
nooit weer gedehidreerd raak nie. 
 
Die ongelooflike is dat die fontein, 
die rivier van lewende water so sterk 
vloei dat ons weer krane kan word 
waar ’n gedehidreerde same-lewing 
hulle dors kan kom les. 
 
Vrae: 
1. Gesels sommer net oor water en 

deel met mekaar wat die woord 
in julle wakker maak. 

2. Hoe dink julle probeer mense 
vandag om hulle “dors” te les? 

3. Hoe kan ons ons eie “dors” les.  
Wees prakties. 

4. Wat dink julle keer ons dat 
“strome lewende water” 
(Johannes 7:38) nie uit ons vloei 
nie? 

5. Gesels oor die grafika op die blad 
en wat jou aanspreek. 

6. Bid saam vir mekaar sodat ons 
daagliks ons dors by die kruis kan 
gaan les. 

“While Jesus was doing His greatest 
work on earth, He was uttering His 
greatest words on earth”. 

Mense sterf verskillend, want hulle 
leef verskillend. 




