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a.  Jezus gekruisigd  
(Matth. 27: 33-38)

UITLEG VAN DE TEKST
Men komt, na een tocht door de straten van Jeruzalem, 
aan op de heuvel Golgotha. Deze naam betekent 
hoofdschedelplaats, wellicht zo genoemd naar de 
vorm van deze - buiten de stad gelegen (Joh. 19: 20 en 
Hebr. 13: 12) - heuvel. Deze heuvel lag aan een weg 
waar veel mensen voorbij kwamen (vers 39). In vers 34 
lezen we dat de soldaten Hem voor Zijn kruisiging edik 
met gal gemengd te drinken geven. Deze edik (zure 
wijn) met gal gemengd was een verdovende drank, die 
aan de ter dood veroordeelde vóór de terechtstelling 
werd gegeven om de pijn te verlichten. Als de Heere 
Jezus dit proeft, wil Hij het niet drinken. Onder het 
kruis verdelen de soldaten de kleren van de Heere Je-
zus, Die naakt aan het kruis hangt. De kleren van ver-
oordeelden mochten de soldaten zich toe-eigenen. Uit 
Joh. 19: 23-24 weten we dat Zijn kleren onder vier 
krijgsknechten worden verdeeld. De rok of het onder-
kleed, dat uit één stuk geweven was, wordt niet in vie-
ren gescheurd. Hierover wordt het lot geworpen. Zo 
gaat Ps. 22: 19 in vervulling. Het stervensproces aan 
het kruis kon heel lang duren, soms wel enkele dagen. 
Daarom ‘bewaarden’ (bewaakten) zij Hem aldaar’ (vers 
36). De soldaten hielden de wacht om elke poging om 
de gekruisigde te bevrijden te verhinderen. De evange-
list vermeldt daarna nog twee zaken die bij de kruisi-
ging van de Heere Jezus plaatsvonden, namelijk het 
opschrift aan het kruis (vers 37) en de kruisiging van 
twee misdadigers (vers 38). Het opschrift gaf Zijn be-
schuldiging weer: Deze is Jezus, de Koning der Joden. 
Ook twee misdadigers worden met Hem gekruisigd, 
elk aan een kant van Jezus. Hieruit blijkt dat Hij op één 
lijn wordt gesteld met de misdadigers.

TER OVERWEGING
Aan de oudere kinderen kan uitgelegd worden 
waarom de Heere Jezus niet moest sterven door 
steniging, verbranding of onthoofding, maar aan 
het kruis. De kruisdood is een vervloekte straf. 
Maar wie is er vervloekt? In Gal. 3: 10 staat dat een 
iegelijk vervloekt is die niet blijft in al hetgeen ge-
schreven is in het boek der wet, om dat te doen. 
Dat zijn wij allen! Wij horen dus aan dat kruis. Maar 
nu wordt Christus, Die nooit één van Gods gebo-
den heeft overtreden, tot zonde gemaakt. Hij 
neemt geheel vrijwillig de vloek op Zich om ons van 
de vloek te verlossen, zodat een ieder die in Hem 
gelooft het in verwondering mag zingen: ‘van de 
vloek maakt Hij mij vrij en Zijn sterven zaligt mij’ 
(Heidelbergse Catechismus, vraag en antw. 39). Hij 
wil ook geen edik drinken. Hij wil de toorn Gods 
zonder enige verzachting of verlichting volkomen 
ondergaan, om zo Zijn volk daar volkomen van te 
verlossen. Tevens wil Hij niet beneveld worden, zo-
dat vijanden later de waarde en betekenis van Zijn 
kruiswoorden ter discussie zouden stellen.
Vertel ook maar hoe al die profetieën uit het Oude 
Testament over het lijden van de Heere Jezus ver-
vuld worden. Met name Jes. 53: ‘Hij is met de over-
treders geteld geweest.’

b. Jezus bespot (Matth. 27: 39-49)

UITLEG VAN DE TEKST
In de verzen 39 t/m 44 beschrijft de evangelist de 
reacties van drie groepen mensen: van de voorbij-
gangers (vers 39-40), van de leiders van het volk 
(vers 41-43) en van de moordenaars (vers 44). 

Kruisiging en begrafenis
Periodethema: lijden en sterven
Matthéüs 27: 33-56
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Hij wilde de beker van Gods gramschap over de 
zonde leegdrinken tot de laatste druppel. De duis-
ternis herinnert ons aan de Egyptische duisternis. 
Zoals God toen toornde over Farao en zijn volk, zo 
toornt God nu op Zijn eigen Zoon, Die de schuld 
van Zijn volk op Zich nam. Deze duisternis moet 
ons vooral herinneren aan de buitenste duisternis, 
dat is de eeuwige Godverlatenheid, die wij door 
onze zonde verdiend  hebben. Wie gelooft dat 
Christus daar hing voor mij, in mijn plaats, zal nooit 
in die duisternis hoeven te komen en nimmermeer 
van God verlaten worden. 

c.  Jezus gestorven  
(Matth. 27: 50-56)

UITLEG VAN DE TEKST
Vers 50 vermeldt hoe Jezus met grote stem roe-
pende stierf: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 
geest’ (Luk. 23: 46). Het is opvallend dat de Heere 
Jezus dit luid roept. Laatste woorden van een ster-
vende zijn vaak nauwelijks te horen. Als Hij dit 
kruiswoord heeft uitgesproken, geeft Hij de geest 
i.p.v. dat Hij sterft. Hiermee wordt tot uitdrukking 
gebracht dat Jezus niet sterft van uitputting, maar 
dat Hij bewust Zijn leven aflegt. Zijn sterven is een 
vrijwillige daad. Zo nam Hij de dood, als de vloek 
der zonde op Zich. Het sterven van de Heere Jezus 
gaat met tekenen gepaard. Lukas noemt het voor 
Zijn sterven, Mattheüs en Markus vermelden het 
erna: het voorhangsel van de tempel scheurde 
middendoor. Van boven tot beneden schrijven de 
laatste twee evangelisten. Als door een onzichtba-
re hand uit de hemel wordt het voorhangsel dat 
hing tussen het heilige en het heilige der heiligen 
doormidden gescheurd. Dit teken maakt duidelijk 
dat er door het sterven van Christus weer toegang 
tot God mogelijk is. De offerdienst was ook niet 
meer nodig, want het grote Offer was gebracht. Als 
andere tekenen vermeldt Mattheüs een aardbe-
ving, steenrotsen scheuren en graven worden geo-
pend. In vers 52 lezen we dat vele lichamen der 
heiligen die ontslapen waren, dat is: in de Heere 
gestorven, werden opgewekt. Het is een teken dat 
door de kruisdood van de Heere Jezus de macht 
van de dood is overwonnen, voor een ieder die in 
Hem gelooft. Na de opstanding van de Heere Jezus 
komen ze pas uit de graven en vertonen zich in Je-
ruzalem. De hoofdman over honderd en de solda-
ten die samen met hem de Heere Jezus bewaakten, 
worden door dit alles zeer bevreesd. Daar klinkt een 
belijdenis: ‘waarlijk, Deze was Gods Zoon!’ Als de 
Heere Jezus sterft, zijn daar ook vele vrouwen uit 
Galilea. Ze waren Hem gevolgd om Hem te dienen 
met hetgeen ze bezaten: Maria Magdalena, Maria, 
de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van 
de zonen van Zebedeüs. 

Degenen die voorbijgingen lasterden Hem. Het 
hoofd schudden is een uiting van laster en spot die 
al uit het Oude Testament bekend is (Jes. 37: 22; 
Klaagl. 2: 15). Ze dagen Hem, ‘Die de tempel af-
breekt en in drie dagen opbouwt’ (de beschuldi-
ging van het Sanhedrin, Matth. 26: 61) uit Zichzelf 
te verlossen: ‘indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom 
af van het kruis.’ Zo spotten ook de leiders van het 
volk: de overpriesters met de Schriftgeleerden en 
ouderlingen en Farizeeën. Opvallend is dat zij Hem 
niet rechtstreeks aanspreken. Dat is beneden hun 
waardigheid. Daarom spreken ze in de derde per-
soon: ‘anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelf 
niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat 
Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem ge-
loven.’ Het kruis is in hun ogen het duidelijkste be-
wijs dat Hij de Messias niet kan zijn. In vers 43 
wordt Zijn Godsvertrouwen bespot: ‘Hij heeft op 
God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse…’ Daar 
merken ze nu ook niets van. Ze dagen Hem a.h.w. 
uit om te laten zien dat Hij werkelijk de Christus is, 
waarop Hij aanspraak maakte. Ook de beide moor-
denaars, die met Hem gekruisigd waren, bespot-
ten Hem. Kort daarna komt er één tot bekering, 
wat we kunnen lezen in Luk. 23: 39-43. 
Rond het zesde uur, midden op de dag, naar onze 
tijd omgerekend twaalf uur op de middag, komt er 
duisternis over de gehele aarde (vers 45). Voor deze 
duisternis is geen natuurlijke verklaring te geven. Er 
is met Pascha geen zonsverduistering mogelijk (om-
dat het dan volle maan is). Deze duisternis duurt 
drie uren lang. Deze duisternis, waar God voor zorgt, 
is een teken van Zijn toorn over de zonde. Hoe diep 
en hoe zwaar het lijden van de Heere Jezus was in 
deze uren, is niet in woorden uit te drukken. Hij is nu 
niet alleen van mensen verlaten, maar bovenal van 
Zijn Vader. Dat blijkt wel uit het kruiswoord dat Hij, 
bijna aan het eind van de duisternis rond het negen-
de uur met een grote stem uitroept: ‘Eli, Eli, Lama 
Sabachthani, dat is: Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten?’ (vers 46) Het zijn woorden uit 
de Schrift, uit Psalm 22, waarmee Zijn zielenlijden 
wordt uitgedrukt. Sommigen die het horen, zeggen 
spottend dat Hij Elia aanroept. Iemand neemt dan 
een spons, vult deze met edik, steekt ze op een riet-
stok en geeft de Heere Jezus dat te drinken als ver-
zachting. Anderen zeggen dat hij daarmee moet op-
houden en willen wachten tot Elia komt om Hem te 
verlossen. De Joden geloofden dat Elia, die niet was 
gestorven, maar levend opgenomen, ieder ogenblik 
de rechtvaardigen te hulp kon komen.

TER OVERWEGING
Wat is de bespotting verschrikkelijk geweest voor 
de Heere Jezus! Hij heeft dit ondergaan, terwijl Hij 
bij machte was om van het kruis af te komen. Maar 
wanneer Hij dat had gedaan, zou er niemand zalig 
kunnen worden. 
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In vers 55 staat ‘van verre aanschouwende’. Mis-
schien durfden ze niet dichterbij te komen, omdat 
ze bang waren om als volgelingen van Jezus ook ge-
straft te worden. Deze afstand geeft ook aan dat de 
Heere Jezus eveneens van hen verlaten was. Wat zal 
er veel in hen zijn omgegaan om hun Geliefde zo te 
zien lijden en sterven.

TER OVERWEGING
Vanuit dit gedeelte mag u de kinderen erop wijzen 
dat het laatste kruiswoord een overwinnings-
woord is. Met onze Dordtse vaders belijden we 
immers ‘dat de dood van de Zoon van God de eni-
ge en volmaakte offerande en genoegdoening 
voor de zondaren is; van oneindige kracht en 
waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot ver-
zoening van de zonden der ganse wereld’. Dit 
kruiswoord wordt luid geroepen, opdat een ieder 
het zou horen. 

Met de oudere kinderen kan worden ingegaan op 
de betekenis van het gescheurde voorhangsel. Eén 
keer per jaar op de Grote Verzoendag werd dit 
door de hogepriester geopend. Met het sterven 
van de enige Hogepriester gaat het definitief open. 
Zo is er toegang tot God. Alleen door Zijn offer. 
Het is ook belangrijk dat de kinderen weten waar-
om de sterfdag van Christus Goede Vrijdag wordt 
genoemd. Als iemand sterft, is het een intens ver-
drietige dag. Maar als de Heere Jezus sterft, is dat 
een Goede Vrijdag voor een ieder die in Hem ge-
looft, omdat Hij onze schuld heeft voldaan.

GELOOFSLEER
In zondag 15 en 16 van de Heidelbergse Catechis-
mus wordt ingegaan op de betekenis van het lijden 
en sterven van Christus. Zijn nederdalen ter helle 
wordt betrokken op de uren van diepe duisternis 
die onze Heere aan het kruishout doormaakte. 
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Vertelschets B1.41

KERNTEKSTEN
‘Opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is’
(Matth. 27: 35b)
‘Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?’ 
(Matth. 27: 46b) 

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN 
Alles wat de profeten over Jezus gezegd hebben, 
wordt in en door Hem vervuld. In ’t bijzonder wel 
hier aan het kruis. In diepe verlatenheid en nood 
roept Jezus het uit naar Zijn Vader.

BEGINSITUATIE
De vorige keer hebben we gehoord dat Pilatus Je-
zus onschuldig heeft overgegeven tot de kruis-
dood, hoe de soldaten Jezus tot spotkoning maak-
ten en hoe Simon van Cyréne het kruis droeg.

DOELSTELLINGEN
•  We leren dat het lijden en sterven van de Heere 

Jezus moest gebeuren.
•  We horen dat heel veel dingen die nu gebeuren 

al stonden beschreven in het Oude Testament.
•  We zien dat Jezus de weg vrijwillig en alleen ging 

tot in de diepste diepte. Tot in de hel, zodat wij 
het eeuwige leven kunnen ontvangen.

INDELING
•  Golgotha.
•  De kruisiging.
•  De klederen verdeeld.
•  Beschuldiging.
•  Spot.
•  Misdadigers.
•  Kruiswoorden.
•  Duisternis.

•  Tekenen.
•  Belijdenis hoofdman en soldaten.

OPMERKINGEN 
Deze geschiedenis is ook te vinden in Markus 15, 
Lukas 23 en Johannes 19. Het is een uitgebreide 
geschiedenis. Ik heb geprobeerd om alle kruis-
woorden erin te verwerken. Ze staan echter niet 
op chronologische volgorde. 

ZINGEN
Psalm 22: 1; 54: 1
‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ (OTH 114)
‘Is dat, is dat mijn Koning’ (OTH 116)
‘Zo lief had God de Vader ons’ (OTH 133)
‘O hoofd bedekt met wonden’ (OTH 126)
‘Via Dolorosa’ (OTH)
‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’ (OTH 125)
‘In Bethlehems stal’ (OTH 84: 1 en 3)

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 54:1 Het is een gebed van David om verlos-
sing. Hij vraagt om redding in de Naam van God. 
Hij vraagt of God recht wil doen en naar zijn gebe-
den wil horen. Of de sterke arm van God hem hel-
pen wil. David weet: alleen zo word ik gered uit 
diepe nood en angst. 

MATERIALEN
Plaat van een leeg kruis.

BORDPLAN
Zeven kruiswoorden (als ze goed kunnen lezen).
Tekening van kribbe en kruis.

Kruisiging en begrafenis
Periodethema: lijden en sterven
Matthéüs 27: 33-56
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INTRODUCTIE
Kies uit de volgende mogelijkheden.
•  Zing het lied ‘In Bethlehems stal (…) Zijn wieg was 

een kribbe, Zijn troon was een kruis.’ Waarom 
zingen we dit lied?

•  Vraaggesprek: 
 -  Hoe kun je zien dat de Heere Jezus al moest lij-

den toen Hij geboren werd? 
 -  Op welke manier heeft de Heere Jezus geleden 

toen Hij wonderen deed? 
 -  Op welke manier heeft de Heere Jezus geleden 

toen Hij in de hof van Gethsémané was? 
 -  Petrus heeft de Heere Jezus verloochend. Waar-

om was dit erg voor de Heere Jezus? 
 -  Op welke manier kon deze zonde van Petrus 

toch vergeven worden?
 -  Waarom zei de Heere Jezus niet dat Hij onschul-

dig was, toen Hij voor Pilatus stond en de men-
sen riepen: ‘kruisig Hem’?

 - Wie troostte Jezus in Zijn lijden?

BRUGZIN OF BEGINZIN
Helemaal alleen…

Vertelschets

GOLGOTHA
Kruisig Hem, kruisig Hem! De woorden galmen nog 
na in de straten van Jeruzalem. Ze achtervolgen de 
stoet die door Jeruzalem gaat. Ze achtervolgen Je-
zus Die weet wat er gaat gebeuren en toch de weg 
gaat. Ze achtervolgen Simon van Cyréne  die loopt 
met het kruis op zijn rug. Ze achtervolgen de solda-
ten die dit werkje wel even zullen opknappen van-
daag. Op naar Golgotha. Naar de kruisheuvel. Bui-
ten de stad, daar moet Jezus gekruisigd worden. 
Weg met Hem! Zo ver mogelijk weg! Weg uit het 
leven van de overpriesters en de Schriftgeleerden, 
weg uit het leven van het volk. Dan is Golgotha de 
beste plaats! 

DE KRUISIGING
Daar aangekomen staan de drie kruispalen al te 
wachten in de brandende zon. Een voor Jezus, de 
Zoon van God en twee voor misdadigers, moorde-
naars. Een van de soldaten komt met een beker 
aanlopen. ‘Hier drink!’ Maar zodra Jezus proeft wat 
Hij drinkt, schudt Hij Zijn hoofd. ‘Nee, voor Hem 
geen edik (Ps. 69: 22). Daar word je suf van. Jezus 
wil het lijden helemaal dragen. Niemand en niets 
kan en mag Hem daarbij helpen. Ook geen edik. 
Snel doen de soldaten hun werk. Met ruwe bewe-
gingen maken ze Jezus en de beide moordenaars 
aan de kruispaal vast. Wat een verschil. Jezus Die 
levens redt, levend maakt, wordt gelijk gekruisigd 
met misdagers die levens hebben genomen, men-
sen hebben gedood. Begrijp jij het? 

Toch stond dat al lang geleden in de Bijbel geschre-
ven. De profeet Jesaja voorspelde al dat de Heere 
Jezus precies als een misdadiger behandeld zou 
worden (Jes. 53: 12, wijs aan in de Bijbel).

DE KLEDEREN VERDEELD
Als de soldaten klaar zijn met hun klus komt het 
wachten, wachten totdat de kruiselingen sterven. 
Maar eerst nog een leuk klusje. Het verdelen van 
de kleren. Dat is hun buit, hun extraatje. Eén voor 
één worden de kledingstukken verdeeld. Iedere 
soldaat evenveel totdat ze het onderkleed van de 
Heere Jezus hebben. Prachtige fijne stof, geen 
naadje erin. Om eerlijk te verdelen zouden ze het 
in stukken moeten scheuren, maar dat is jammer 
van zoiets moois. Ze hebben een beter plan. Ze zul-
len er om loten. Terwijl de soldaten het zich ge-
makkelijk maken aan de voet van het kruis en het 
spel spelen om Zijn onderkleed, hangt de Heere 
Jezus daar zonder kleren aan het kruis. Vreselijk 
toch? Ook dat stond al geschreven in de Bijbel. 
Lees maar in Psalm 22: 19. ‘Zij verdeelden Mijn kle-
ding onder elkaar en wierpen het lot.’ 

HET OPSCHRIFT
Is dat alles wat op Golgotha te zien is? Nee kijk, bo-
ven de hoofden van de gekruisigde mannen ma-
ken de soldaten een bordje vast. Pilatus heeft erop 
laten schrijven wat iedere misdadiger fout heeft 
gedaan. Maar dat ene bordje, dat van die middel-
ste Kruiseling, dat bordje boven Jezus’ hoofd, daar 
staat toch zoiets vreemd op. ‘Jezus de Nazarener, 
de koning der Joden.’ Het staat wel in drie talen. 
Bevreemd halen de soldaten hun schouders op. 
Daar hoef je toch niet voor ter dood veroordeeld te 
worden? Och, het zal hun een zorg zijn wat er bo-
ven die stervelingen hangt. 

SPOT
In drie talen! Nou, dat is te merken. Alle mensen 
kunnen lezen wat Jezus misdeed. Ook de mensen 
die voorbij gaan. De mensen die onderweg langs 
Golgotha komen, de mensen die zomaar even blij-
ven staan. ‘Nee zeg, is dat Jezus? Diezelfde Jezus 
Die zei dat Hij de tempel zou afbreken en in drie 
dagen weer op zou bouwen?’ Wat is er nu van Zijn 
woorden terecht gekomen? Jezus Die zieken genas 
en doden opwekte? ‘Koning, verlos dan nu Uzelf? 
Als U dan de Zoon van God bent, kom dan van het 
kruis af!’ Ook de overpriesters, de Schriftgeleerden 
en de oudsten, de regering van het volk, aangesto-
ken door het volk, spotten met Jezus. Het is een 
heel koor van spotters daar aan de voet van het 
kruis en ze gaan maar door. ‘Anderen heeft Hij ver-
lost, maar Zichzelf kan Hij niet verlossen. Hij heeft 
toch op God vertrouwd. Hij is toch Gods Zoon, 
heeft Hij gezegd. Nou, als God Zijn Vader is, laat Die 
Hem dan verlossen.’ Zo spotten ze maar door. 
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‘Als U dan de Koning van Israël bent, kom dan van 
het kruis!’ Vreselijk, wat een woorden, wat een lij-
den voor de Heere Jezus. Begrijpt dan niemand 
waarom Hij hier hangt? Van het kruis af? Stel dat 
Jezus dat zou doen, dan zou Zijn lijden en pijn voor-
bij zijn. Hij zou vrij zijn! En wij? Voor eeuwig verlo-
ren. Wie zou dan de straf voor de zonden dragen? 
Niemand! Nee voorbijgangers, nee overpriesters, 
jullie weten niet wat je vraagt! En Jezus, Hij lijdt! Hij 
lijdt tot alles, alles is volbracht.

MISDADIGERS
Ook de misdadigers naast Jezus bemoeien zich er-
mee. ‘Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en 
ons.’ Dat zou heerlijk zijn. Verlost van zo’n pijnlijke 
dood. Maar wees eens eerlijk. Niemand komt le-
vend van het kruis! Of toch wel? Zit het misschien 
toch anders dan hij dacht? Die man naast hem, Die 
Jezus, wat voor kwaad heeft Hij eigenlijk gedaan? Ja, 
hij en zijn maat, zij hebben straf verdiend. Over een 
paar uur zal hij sterven aan het kruis, verdiend en 
dan… Dan staat hij voor God! Als de misdadiger 
daaraan denkt! Stel dat deze Man hier aan het kruis 
Gods Zoon is? Ineens kan hij het niet meer verdra-
gen dat zijn maat zo spot. ‘Zeg, ben jij niet bang voor 
God. Jij die binnen een paar uur net als ik zal sterven 
en God zal ontmoeten? Wij verdienen deze straf, 
maar deze Man heeft niets gedaan waardoor Hij 
straf verdient.’ Het lijkt wel of de ogen van de misda-
diger ineens open gaan. ‘Heere’, zegt hij, ‘denk aan 
mij als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.’ Dat is zijn 
enige hoop! En hoor eens wat Jezus zegt: ‘voorwaar 
zeg ik u, het is echt waar, heden zult u met Mij in het 
paradijs zijn!’ Ik zal niet alleen aan je denken, je mag 
met Mij zijn. Ik hang hier ook voor jou, vanaf nu ben 
je van Mij. Want Ik betaal voor jou. 

KRUISWOORDEN
Maar wie nu denkt dat de Heere Jezus dit allemaal 
zomaar laat gebeuren, heeft het mis. Wie goed ge-
luisterd heeft, heeft gehoord dat de Heere Jezus 
heeft gebeden voor de soldaten die Hem kruisig-
den. ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen.’ Wie bidt er nu voor zijn moorde-
naars? Dat deed Jezus! Voor de soldaten is dit een 
klusje wat hoort bij het Romeins soldaat zijn, zij 
weten niet dat zij de Messias, de Zoon van de le-
vende God de vloekdood laten sterven. Zij weten 
niet dat dit moest gebeuren om zo de straf op de 
zonden, ook hun zonden te dragen. Niet alleen de 
soldaten staan bij het kruis. Ook Jezus’ moeder 
met nog drie vrouwen. Wat een verdriet. ‘Zie een 
zwaard zal door uw ziel gaan.’ Welke moeder kan 
het verdragen als haar zoon aan het kruis wordt 
gedood. Onschuldig nog wel! Of eigenlijk met de 
schuld van allen die Hem lief zijn op Zich. Als Jezus 
opkijkt en Zijn moeder zo ziet staan, dan kan Hij 
niet anders dan voor haar zorgen. 

Naast haar staat Johannes, de discipel die Jezus 
liefhad. ‘Vrouw’, zegt Hij, ‘zie uw zoon, en zoon zie 
uw moeder.’ Vanaf die dag neemt Johannes de 
moeder van de Heere Jezus op in zijn huis. Zo zorgt 
de Heere Jezus zelfs bij Zijn sterven nog voor Zijn 
moeder. 

DUISTERNIS
Dan wordt het stil, heel stil op de heuvel Golgotha. 
En wat nog nooit eerder gebeurde als er iemand 
gekruisigd werd, gebeurt nu. De zon wordt donker, 
het wordt zwart als de nacht. De soldaten staken 
hun spel, de overpriesters zwijgen, de spotters 
houden hun mond, de vrouwen die in de verte toe-
keken, kunnen niet troosten. Niemand, maar dan 
ook niemand kijkt nog om naar Jezus, de Zoon van 
de allerhoogste God. Zelfs Zijn Vader in de hemel 
heeft Zijn handen van Hem afgetrokken, Zijn hoofd 
omgedraaid. De Heere Jezus is verlaten van God en 
mens, dat is de hel. Na drie eindeloze donkere 
uren klinkt plotseling de roep over Golgotha. ‘Eli, 
Eli, lama sabachtani, Mijn God, Mijn God waarom 
hebt Gij Mij verlaten!’ Mijn Vader… waar is Mijn Va-
der! Nee, geen Vader meer, maar de volle toorn, de 
volle boosheid van God komt op Jezus neer. Vrese-
lijk, als God je Vader niet meer is! Langzaam wordt 
het weer licht rondom het kruis. Na drie uur stilte 
durven de spotters weer. ‘Hoor, Hij roept Elia.’ Dan 
klinkt ook Jezus’ stem: ‘Ik heb dorst!’ Snel springt 
één van de soldaten op, doopt een spons in de 
zure wijn, steekt hem op een rietstok en houdt 
hem aan de lippen van Jezus. ‘Niet doen!’ roepen 
de mensen. ‘Laat wij kijken of Elia komt om Hem te 
verlossen.’ Hoe is ’t mogelijk! Nog geen half uur ge-
leden stonden ze stil en bang in het donker aan de 
voet van het kruis. Drie uur lang hebben ze angstig 
hun mond gehouden en nu? Begrijpen ze er dan 
helemaal niets van? Is er dan niemand die stil zijn 
hoofd buigt? Hoor dan toch wat Jezus roept! Vol en 
krachtig klinkt Zijn stem over Golgotha: ‘Het is vol-
bracht!’ De strijd is voorbij. ‘Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn Geest.’ Vader, Ik heb Uw wil gedaan, 
Ik heb de straf gedragen voor allen die in Mij gelo-
ven! Vader, Ik ben gevangengenomen, Ik heb gele-
den, Ik ben gekruisigd en in de hel geweest en nu 
zal Ik sterven. Ik leg Mijn leven terug in Uw handen. 
En dan wordt het stil aan het middelste kruis. De 
Heere Jezus buigt het hoofd en sterft. De Zoon van 
God, de Verlosser heeft het volbracht.

DE TEKENEN
En de wereld zal het weten. De aarde beeft, de rot-
sen scheuren, graven gaan open, doden worden 
opgewekt! Straks zullen ze zich laten zien in Jeruza-
lem. Jezus overwon dood en hel! En de wereld 
beeft! Er is nooit meer een druppel bloed nodig om 
de zonden te vergeven. Alles, alles is volbracht! En 
de tempel dan met al zijn offers? 
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Daar gebeuren zulke wonderlijke dingen.  De pries-
ter, die net het avondoffer wil gaan brengen, weet 
niet wat hij ziet als hij het heilige binnenstapt met 
zijn vuurschaal in de hand. Het is net of een on-
zichtbare hand vanuit de hemel het voorhangsel 
van boven vastgepakt heeft en zomaar doormid-
den heeft gescheurd. Hij kijkt zo het heilige der hei-
ligen in! Vreselijk, maar dat mag niet! Ja, dat mag 
wel. Door het offer van de Heere Jezus is al het 
bloed gestort, er is geen offer van een bokje of kalf-
je meer nodig! Iedereen kan zo tot de Heere gaan. 
Priester, jouw werk zit erop! Het is niet meer nodig, 
Jezus heeft alles volbracht. Ik weet niet zeker hoe 
het gegaan is, maar ik denk dat ze heel snel het 
gordijn weer gemaakt hebben. En zou een van de 
priesters aan Jezus gedacht hebben?

DE HOOFDMAN
De hoofdman en zijn soldaten wel. Zij deden hun 
werk. Zij stonden bij het kruis, zij hielden de wacht, 
zij hoorden Jezus’ stem, zij zaten in het donker van 
de nacht terwijl het dag was. Zij voelden de aarde 
beven en zagen de rosten splijten toen Jezus stierf. 
En zij werden angstig en bevreesd. ‘Waarlijk, echt 

waar, Deze was Gods Zoon!’ De Zoon van God, Die 
zij gekruisigd hebben! 

VERWERKING
•  Gebruik de zeven kruiswoorden. Deel ze uit en 

probeer ze op volgorde te laten leggen. 
•  Zeven kruiswoorden in volgorde om het lege 

kruis laten plakken.
•  Pak de plaat van de trappen van vernedering van 

de vorige keer erbij en vul de ontbrekende trap-
pen in. 

•  Pak alle platen over het lijden erbij en laat deze 
in de goede volgorde leggen. 

•  Gebruik de plattegrond van de lijdensweg van de 
vorige keer. Volg nogmaals de lijdensweg. 

•  Vraaggesprek: waarom was het lijden nodig?
•  Waarom zou het zo erg zijn geweest als de Heere 

Jezus van het kruis was gekomen?
•  Waarom wilde Jezus de edik niet drinken? (Zure 

wijn met gal gemengd.) 
•  Welke mensen bogen wel hun hoofd voor Jezus?
•  Waarom is het zo erg als God de Vader niet is?
•  Op welke manier kan God onze Vader zijn?
•  Zing de liederen en praat erover door.


