Schriftlezingen : Markus 14:32-42 en 15:33-41 en 2
Kor. 5:11-21. Tekst: 2 Kor. 5: 21
Thema: Jezus’ lijden Zingen: Ps. 22: 1 en 2, Ps. 22:
14. Ps. 6:1 en 2, Ps. 85:1 en 4, Ps. 69:14
Hoofdpunten van de preek
Wat maakt Jezus’ lijden tot lijden?
Jezus’ lijden [15.37]
Jezus lijdt niet in de eerste plaats onder mensen,
maar onder de toorn van God vanwege de zonde
van de mens (de inhoud van de drinkbeker waarmee
Hij in Gethsemane mee worstelt).
Op Golgotha is deze plaatsverwisseling ten volle
aan een feit, we horen dat aan Jezus’ uitroep: Mijn
God, waarom…? Gods toorn is Gods heilige en
rechtvaardige reactie op de zonde. Dat betekent de
hel: God Die Zijn Zoon verstoot alsof Hij zondaar is.
De HC belijdt: zo was het heel Zijn leven. Zo wijst
Johannes de Doper Jezus aan als het ‘zondewegdragende Lam:’ over Jezus’ hele leven valt de
schaduw van het kruis.
Jezus draagt de zonde ‘van het hele menselijke
geslacht.’ Dat zegt alles over:
 de reikwijdte van de verzoening. Gods liefde is
voor de wereld;
 het karakter van de zonde (enkelv.). Gods
heerschappij wordt niet erkend. Zelf heer en
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meester zijn. Ik doe wat ik wil…
het wonder van plaatsvervanging. De HEERE
heeft de ongerechtigheid (enkelv.) van ons allen
op Hem doen aanlopen. Dit is Gods wil en
wens! Zó worden wij verlost – door het geloof in
Jezus.
Jezus alleen. Niets en niemand anders kan ons
verlossen van de eeuwige verdoemenis.
Jezus verlost ons helemaal: met lichaam en ziel.
Het hele bestaan is zondig, ons hele bestaan
wordt gered.

Pontius Pilatus [15.38]
Zijn naam klinkt niet met ere, maar om als
historische persoon Jezus’ lijden te verankeren in de
geschiedenis.
Pilatus is als overheidspersoon ‘dienares van God’
en voltrekt het onrechtvaardige vonnis over deze
Onschuldige van Godswege. Dit vreemde vonnis
toont het vreemde van de plaatsvervanging.
Het kruis [15.39]
Waarom het kruis? Maakt het vloekkarakter van de
straf zichtbaar: deze persoon is een vervloekte, een
onmens die tussen hemel en aarde hangt:
uitgestoten door mensen, geweigerd door God.
Opvallend verschil met Deut. 21 is dat Jezus als
levend en niet als gestorvene aan het hout hangt.
De HC nodigt u uit om te zeggen: Hij voor mij…

