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Vrede door het bloed, de wonden,
door het sterven van de Heer,

 vrede want Hij droeg de zonden,
vrede want God toornt niet meer.

Vrede, want Hij is verrezen
uit het wel verzegeld graf,
vrede, er is niets te vrezen
daar Hij ons zijn vrede gaf.

Vrede deelde Hij ons mede,
vrede ondanks moeit’ en strijd.

Jezus zelf is onze vrede,
vrede tot in eeuwigheid.

  J.Ph. Buddingh
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Overdenking rond Pasen
_______________________________________________________

Joh. 13: 36-38:
Simon Petrus zeide tot Hem: Here, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde: Waar 
Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen. Petrus zeide 
tot Hem: Here, waarom kan ik U thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor U in-
zetten! Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt.

Joh. 18:1-9:
Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van 
de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging. En 
ook Judas, zijn verrader, wist die plaats, omdat Jezus daar dikwijls was samenge-
komen met zijn discipelen. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot 
zijn beschikking had gekregen en dienaars van de overpriesters en de Farizeeën, 
voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Jezus dan, alles wetende, wat over 
Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij ant-
woordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Hij zeide tot hen: Ik ben het. En ook Judas, 
zijn verrader, stond bij hen. Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij 
terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde Hij hun de vraag: Wie zoekt gij? 
En zij zeiden: Jezus, de Nazoreeër. Jezus antwoordde: Ik zeide u, dat Ik het ben. 
Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan; opdat het woord vervuld werd, 
dat Hij gesproken had: Wie Gij Mij gegeven hebt, uit hen heb Ik niemand laten 
verloren gaan.

Joh. 18:15-27:
En Simon Petrus en een andere discipel volgden Jezus. En die discipel was een 
bekende van de hogepriester en hij ging met Jezus het paleis van de hogepries-
ter binnen, maar Petrus stond buiten aan de poort. De andere discipel dan, de 
bekende van de hogepriester, kwam naar buiten, en hij sprak met de portierster 
en bracht Petrus binnen. De slavin dan, die portierster was, zeide tot Petrus: Gij 
behoort toch ook niet tot de discipelen van deze mens? Hij zeide: Ik niet! De 
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slaven en de dienaars stonden zich te warmen bij een kolenvuur, dat zij aange-
legd hadden, want het was koud, en ook Petrus stond zich bij hen te warmen. 
De hogepriester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Jezus 
antwoordde hem: Ik heb vrijuit tot de wereld gesproken; Ik heb voortdurend 
in de synagoge geleerd en in de tempel, waar al de Joden bijeenkomen, en in 
het verborgen heb Ik niets gesproken. Waarom vraagt gij Mij? Vraag hun, die 
gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd 
heb. En toen Hij dit zeide, gaf een van de dienaars, die erbij stond, Jezus een 
slag in het gelaat en zeide: Antwoordt Gij zó de hogepriester? Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien 
het goed was, waarom slaat gij Mij? Annas dan zond Hem geboeid naar Kajafas, 
de hogepriester. En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tot hem: 
Gij behoort toch ook niet tot zijn discipelen? Hij ontkende het en zeide: Ik niet! 
Een der slaven van de hogepriester, een verwant van hem, wiens oor Petrus had 
afgeslagen, zeide: Zag ik u niet in de hof met Hem? Petrus dan ontkende het 
wederom en terstond daarop kraaide een haan.

Joh. 18:38-40 en19:1-7
Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij 
weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. 
Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, 
dat ik de Koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: 
Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover.

Toen nam dan Pilatus Jezus en liet Hem geselen. En de soldaten vlochten een 
kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een purperen kleed 
om, en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, Koning der Joden! En zij 
gaven Hem slagen in het gelaat.
En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem voor 
u naar buiten, opdat gij weet, dat ik geen schuld in Hem vind. Jezus dan kwam 
naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En (Pilatus) zeide 
tot hen: Zie, de mens! Toen dan de overpriesters en hun dienaars Hem zagen, 
schreeuwden zij en zeiden: Kruisigen, kruisigen! Pilatus zeide tot hen: Neemt gij 
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Hem en kruisigt Hem: want ik vind geen schuld in Hem. De Joden antwoord-
den hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven,want Hij heeft 
Zichzelf Gods Zoon gemaakt.

Joh. 19:14-19:
En het was Voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij zeide 
tot de Joden:  Zie, uw koning! Zij dan schreeuwden: Weg met Hem! Weg met 
Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De 
overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, alleen de keizer! Toen 
gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus, en 
Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het 
Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij Hem kruisigden en met Hem twee 
anderen aan weerszijden één, en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een 
opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazo-
reeër, de Koning der Joden.

Joh. 19:26-30:
Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, 
zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de disci-
pel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. 
Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift 
vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan 
een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn 
mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! 
En hij boog het hoofd en gaf de geest.

Joh. 20:19-20:
Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de dis-
cipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam 
Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd 
te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren 
verblijd, toen zij de Here zagen.
--------
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Er zijn in het verleden vele duizenden mensen gekruisigd. Het was een 
bijzonder wrede dood, die een strafmethode bij de Romeinen was ge-
worden en ze waren er niet zuinig mee. Velen zijn gekruisigd en onder 
al die duizenden wordt de boodschap van die Ene die gekruisigd is, nu 
al tweeduizend jaren gepredikt, verkondigd en geloofd. 

Paulus schrijft in 1 Kor. 2:2: “Want ik had niet besloten iets te weten onder 
u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” Paulus is eigenlijk een heel bijzon-
dere man, want hij was een bittere vijand van Jezus van Nazareth. In 
het boek Handelingen lezen we dat hij degenen die in Jezus geloofden, 
heftig heeft vervolgd (Hand. 9:1). Er zijn ongetwijfeld door zijn toe-
doen velen omgebracht. Maar God heeft hem doen omkeren op zijn 
weg. En hoe is hij omgekeerd! Zo ijverig als hij geweest was om Jezus 
te vervolgen [zoals de Here dat zelf heeft gezegd: “Saul, Saul, waarom 
vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, 
die gij vervolgt.” (Hand. 9:4,5)], zo ijverig is hij daarna geweest om te 
prediken, tot het einde van zijn leven. En wat was de inhoud van zijn 
prediking? Dat hebben we net gelezen in 1 Kor. 2:2: “Jezus Christus en 
die gekruisigd”.  

Er staat niet: ik heb niets anders gepredikt of niets anders geweten dan 
de kruisiging van Jezus Christus. We zouden denken dat dat hetzelfde 
is. Bijna wel maar niet helemaal, want wie zal zijn hele leven lang over 
een dode prediken? Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Hij heeft ook niet 
gepredikt dat Jezus Christus gestorven is; hij heeft Jezus Christus gepre-
dikt, een levende Here, maar wel Eén die gekruisigd was; dat betekent 
dat hij Jezus Christus gepredikt heeft met de wonden in Zijn handen, 
Zijn zijde en Zijn voeten. Dat is dus niet alleen een prediking over het 
kruis maar ook over de opstanding. Maar ook dat was nog niet de kern 
van zijn prediking, de kern was de persoon Jezus Christus en Die ge-
kruisigd en opgestaan. 
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Wat is het een voorrecht als wij die prediking gehoord hebben. Nog 
groter voorrecht is het als wij die prediking geloofd hebben. 
De naam ‘Jezus’ betekent ‘Jehova verlost’. En we geloven niet in een 
Verlosser die in het graf ligt maar in een Verlosser die leeft! Hij is de 
levende Heer. 

De schrijver van de Hebreeënbrief begint deze brief met de woorden: 
“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 
had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de 
Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de 
wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van 
zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de rei-
ninging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand 
van de majesteit in de hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij 
uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft... 
Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom 
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten...
Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.” (1:1-4,9,12b) 
In zo’n grote, machtige en levende Heer geloven we, maar bovenal 
is Hij ook Degene die straks de zijnen allemaal het Vaderhuis binnen 
voert: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd heb-
ben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben 
en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 
moogt, waar Ik ben.” (Joh. 14:1-3) Niet de dood, maar het Vaderhuis is 
de bestemming voor een ieder die Jezus Christus aangenomen heeft als 
zijn Verlosser.

‘Jezus Christus en die gekruisigd’, is voor ons de deur geworden waar-
door wij het Vaderhuis in mogen gaan. Hij, de Man met de doorboorde 
handen en voeten en met de doorstoken zijde. Hij, Degene van wie 
Pilatus alleen maar kon getuigen dat hij niets schuldigs bij Hem vond, 
niet één keer maar meerdere malen. Hij, die absoluut geen schuld had, 
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de enige Rechtvaardige, heeft de schuld op zich genomen, zodat straks 
de deuren van de hemel opengaan en allen die geschuild hebben ach-
ter het bloed van die Onschuldige, voor God gerechtvaardigd kunnen 
verschijnen. Het Vaderhuis is de bestemming! Lezers, ik hoop dat dat 
voor een ieder van u waar is.

Dit is wel zo’n grote waarheid dat Paulus het de moeite waard vond, 
om, nadat hij bekeerd was, zijn hele leven te besteden aan de prediking 
hiervan. Wat had hij daar voor belang bij, hij was toch al behouden? Ja, 
maar de liefde van God had zijn hart vervuld. Hij, die een vervolger en 
een moordenaar was, had ontferming ontvangen en hem was genade 
bewezen. Hij had het leven gekregen, terwijl hij de dood en het oordeel 
verdiend had; Gods liefde was in zijn hart gekomen en die drong hem: 
“Want de liefde van Christus dringt ons, ... Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: 
laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” 
(2 Kor. 5: 14, 20-23) 

Tot zover over Paulus, we hebben ook gelezen over de discipelen van 
de Here Jezus. Het evangelie naar Johannes is het evangelie met heel 
wat gesprekken. Daar komen de mensen als het ware naar voren in 
hun karakter, hun optreden en hun houding. Ook de discipelen. Wat 
we gelezen hebben over de discipelen had eigenlijk al een voorge-
schiedenis in hoofdstuk 12. Daar vinden we de zalving door Maria van 
Bethanië. Dat was geweldig. Maria was, de enige durf ik niet te zeggen, 
maar wel één van de weinigen die heeft begrepen wat er zou gebeuren. 
Misschien dat Simeon het ook geweten heeft, helemaal in het begin al 
toen hij zei: “Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël 
en tot een teken, dat weersproken wordt - en door uw eigen ziel zal een zwaard 
gaan -,...” (Luc. 2:34,35). Maar de discipelen die het meest met de Here 
verbonden waren en drie jaar met hem opgetrokken hadden, snapten er 
niets van. Maria wel. Hoe kwam dat? 
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Er wordt van Maria niet veel gezegd. Met het sterven van Lazarus leest 
u natuurlijk wel het één en ander over Maria, maar verder lezen we niet 
veel over haar. Twee dingen weten we wel van haar: ze zat aan de voe-
ten van de Here en ze luisterde. En dat was een heel goede zaak. Maria 
luisterde en door te luisteren heeft zij begrepen wat er zou gebeuren 
en zalfde ze de Here Jezus met een pond echte, kostbare nardusmirre.

En nu de reactie van de discipelen: “Waarom is deze mirre niet voor drie-
honderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven?” (Joh. 12:5) Hier in 
het evangelie naar Johannes lezen we dat het Judas was die dit zei en 
ook dat hij het zei omdat hij een dief was en als beheerder van de kas 
de inkomsten wegnam (vers 6) maar in de evangeliën naar Mattheüs 
en Marcus lezen we dat de andere discipelen er net zo over dachten 
(Matth. 26:6-13 en Marc. 14:3-9). Ze vonden het allemaal verspilling, 
want nu was dat kostbare product niet meer te verkopen. Dat was geld 
weggooien, volgens hen. De Here dacht er echter anders over: “Waarom 
valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan Mij verricht. De 
armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. Want toen zij 
deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft zij dat gedaan om mijn begrafenis 
voor te bereiden. Voorwaar, Ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal 
worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van 
wat zij gedaan heeft.” (Matth. 26:10-13)

De discipelen waren toch, mag ik het eens gek zeggen, de besten, dat 
waren toch zijn trouwe volgelingen (behalve Judas)? In Marc. 10:28 
lezen we dat Petrus tegen de Here zegt: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven 
en zijn u gevolgd.” 
Ja, maar zij die de besten waren, ach, die vielen toch nog zo tegen. 
Hoewel de Here een paar keer gezegd had wat er zou gebeuren, had-
den ze het niet begrepen. En dat niet alleen; Petrus sprak de Here ook 
nog tegen: “Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat 
Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en over-
priesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dage opgewekt 
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worden. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: 
Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen!” (Matth. 16:21,22) 
En in Johannes 12 hebben we gelezen dat ze Maria verwijten maakten 
omdat ze de Here gezalfd had en dat bijna op het laatst van zijn leven; 
in de dagen dat de Here het lijden hoe langer hoe dichter naar zich toe 
zag komen. Nee, zij die in hem geloofden, waren niet tot veel troost 
voor de Here. 

En dan komt wat we helemaal aan het begin gelezen hebben: “Simon 
Petrus zeide tot Hem: Here, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde: Waar Ik 
heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen. Petrus zeide 
tot Hem: Here, waarom kan ik U thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor U 
inzetten!” Petrus had de Here lief, daar mogen we ook absoluut niet aan 
twijfelen, maar hij was overmoedig. Hij overschatte zichzelf, het ergste 
was echter dat hij het woord van de Here gewoon tegensprak. De Here 
zei: ‘nu niet’ en Petrus zei: ‘nu wel’. Dat moeten we nooit doen. De 
Here heeft geen overbodige woorden gesproken. In het dagelijks leven 
hoeven we lang niet altijd alle woorden serieus te nemen, want lang 
niet alles is belangrijk, maar Gods woorden zijn allemaal belangrijk en 
heel erg serieus te nemen. En als de Here zegt: je kunt me nu niet vol-
gen, dan kan dat inderdaad niet. Dat geloofde Petrus niet, dus sprak hij 
tegen, maar dat was niet alles, hij handelde er ook naar. Want toen de 
Here gevangen was, volgde hij Hem. De Here had gezegd: jij kunt me 
nu niet volgen. Petrus volgde. Hoe dat is aflopen, hebben we gelezen. 
En de Here wist het. 

In Johannes 18 vinden we dat aangrijpende vers 4: “Jezus dan, alles we-
tende, wat over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt 
gij?” Hij kwam naar voren. In het eerste vers van dit hoofdstuk lezen we 
dat de Here Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek 
Kedron ging, waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging.  
Waarom? Omdat hij wist dat Judas daar zou komen met de bende. Daar 
moest Hij heen, want dan konden ze Hem gevangen nemen. 
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In Marc. 14:32-42 lezen we over de gebedsstrijd van de Here in de hof 
van Getsémane en in vers 42 staat dan: “Staat op laten wij gaan. Zie, die 
Mij overlevert, is nabij.” Hij loopt zijn vijanden als het ware tegemoet. 
Wie doet dat nou, als je alles weet wat over je komen zal, als je weet 
dat ze er aan komen om je gevangen te nemen, dan loop je toch weg? 
De Heer niet, Hij was gekomen om de wil van de Vader te doen. Hij 
wist van al die zwaarden en stokken, Hij wist van Judas die hem met 
een kus zou verraden, Hij wist van Petrus die in de verte achter Hem 
aan zou lopen en Hij wist dat er een dienstmeisje zou zeggen: “Gij be-
hoort toch ook niet tot de discipelen van deze mens?” (Joh. 18:17) 
Het gedrag van Pilatus, de verloochening van Petrus, het feit dat ze hem 
allemaal in de steek gelaten hebben: “Zie, de ure komt en is gekomen, dat 
gij verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen laat.” (Joh. 16:32); 
Hij heeft het alles geweten. En als Hij dan aan het kruis hangt en zijn 
moeder ziet, is Hij met haar begaan: “Toen dan Jezus zijn moeder zag en de 
discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, 
uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af 
nam de discipel haar bij zich in huis.” (Joh. 19:26,27) “Hierna zeide Jezus, daar 
Hij wist, dat alles reeds volbracht was (Hij wist wat komen zou en Hij wist 
ook wanneer het volbracht was), opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij 
dorst! ... Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! 
En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Joh. 19:28-30)

‘Het is volbracht!’ Dat zal bij wijze van spreken in de eeuwigheid nog 
doorklinken. Er zijn enkele ontzettend belangrijke woorden van Gods 
wege gesproken. Een heel belangrijk woord vinden we in Gen. 3:9 waar 
God de mens riep na de zondeval: “waar zijt gij?” Waarom riep God dat? 
Wist Hij niet waar Adam en Eva waren? Ja, dat wist hij heel goed, maar 
die twee moesten ontdekken waar ze terecht gekomen waren. En ook 
vandaag klinkt nog die vraag van God: ‘waar ben je?’ Waarom vraagt 
God dat? Ook vandaag weet God heel goed waar iedereen is en hoe we 
ervoor staan. Maar Hij wil dat wij dat ook weten; niet om te oordelen 
maar om te behouden. Kom te voorschijn. Want Hij is een God die redt. 
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‘Waar zijt gij?’ is dus een heel belangrijk woord, maar ver daar boven 
uit gaat nog wat we hier gelezen hebben: ‘Het is volbracht!’ Want dat 
zegt ons dat het werk dat nodig was om ons te verlossen, te redden, 
verricht was en dat heeft de Here Jezus uitgeroepen: ‘Het is volbracht!’ 
Voor wie heeft Hij dat volbracht? Voor een ieder die in Hem wil gelo-
ven, de Here stelt geen voorwaarden.

Een prachtig beeld daarvan vinden we in de Bijbel vlak voor de uittocht 
uit Egypte, toen God zelf door Egypte is gegaan en elke eerstgeborene 
in Egypteland heeft gedood. De Israëlieten hadden het gebod gekregen 
dat ze een lam moesten slachten en het bloed aan de zijposten en bo-
venpost van de deur moesten strijken. Gods woord was: “...wanneer Ik 
het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u 
zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.” (Ex. 12:13) Zo is het gegaan, ze zijn 
gespaard, terwijl de Here ook door het land ging waar de Israëlieten 
woonden. Maar daar is niemand omgekomen omdat ze veilig waren 
achter het bloed. 
Maar wie schuilden daar nu achter dat bloed? Allerlei soorten mensen: 
ouderen, jongeren, kinderen, baby’s. Er waren er die opgewekt, moedig 
waren, die wisten dat er niets zou gebeuren omdat God het gezegd 
had. Maar er waren er ook bij die bezorgd waren en anderen waren 
angstig, ronduit bang. Er waren er die zich realiseerden: als God dit 
zo zegt, dan betekent dat, dat ook wij het oordeel verdiend hebben en 
als we daarover nadenken, is dat juist, want wij mogen dan wel geen 
Egyptenaren zijn, maar we zijn geen haar beter, ook wij zijn schuldig 
voor God; afgezien van al het andere kwaad, hebben we hier ook nog 
de afgoden gediend. (Ezech. 20:7,8) Er waren er die om die reden mis-
schien wel heel diep in de put zaten. Diep berouw hadden. Er zullen 
er ook geweest zijn die wel wisten dat ze niet foutloos waren, maar 
die zich beslist beter voelden dan de Egyptenaren en er zullen er ook 
geweest zijn die het allemaal niet zo goed begrepen omdat ze toch het 
nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob waren, maar die, omdat God 
gesproken had, het bloed wel aangebracht hadden. 

Overdenking rond Pasen
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En dan komt de vraag: wie waren er nu veilig? En het antwoord is: al-
lemaal! Hoe komt dat? Door het bloed! Het gaat niet om ons, maar 
of we geloven wat God zegt. Wij zullen zelf nooit de diepte van onze 
zonden kennen, maar de Here wist het precies en desondanks heeft Hij 
dat werk ook voor u en mij volbracht. 

Wanneer we in Lucas lezen over de Emmaüsgangers, dan valt op dat 
wanneer ze terugkeren naar Jeruzalem om te vertellen over hun ont-
moeting met de Here Jezus, ze worden verwelkomd met de woorden: 
“De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen.” (Luc. 24:34) Si-
mon Petrus, waarom nou die? Omdat hij de Here verloochend had. En 
de Here is eerst aan hem verschenen zodat hij niet zou denken dat de 
Here nu wel genoeg van hem zou hebben. Simon Petrus moest goed 
begrijpen dat, hoewel hij de Here lief had, de liefde van de Here vele 
malen groter was. Wel zo groot dat de Here Petrus helemaal niet wilde 
missen, hoewel hij Hem had verloochend. Zo lief had Hij hem, zo lief 
heeft Hij ons. Zo is onze Heiland. 

Wanneer we het evangelie naar Johannes lezen, wordt ons de Zoon 
van God voor de aandacht geplaatst. We zouden denken dat er in dit 
evangelie dan toch wel sprake zou zijn van enige afstand, in die zin dat 
de Zoon van God toch wel erg ver boven ons staat, erg ver van ons af in 
heiligheid, gerechtigheid, enz. Maar wat komt Hij ons na en wat wordt 
Zijn liefde ons toch heel duidelijk in dit evangelie aangetoond! 

Tot slot hebben we gelezen dat de Here op die eerste dag van de week 
in hun midden kwam. De discipelen waren bij elkaar en waar waren 
ze mee bezig? Met de Here natuurlijk. Ik hoop dat dat bij ons ook zo 
is. Dat we als gelovigen gekenmerkt worden door dat wat de discipelen 
later gezegd hebben: “wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien 
en gehoord hebben.” (Hand. 4:20) 
Ze waren dus bij elkaar en dan komt de Here in hun midden en zegt: 
‘vrede zij u’. Hij heeft niet gezegd dat ze Hem allemaal tegengevallen 

Overdenking rond Pasen
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waren omdat ze Hem allemaal verlaten hadden, nee: ‘vrede zij u’. Ze 
waren de Here Jezus ook niet tegengevallen, want Hij had het van te 
voren geweten. Hij wist van ons ook hoe wij waren: voor onze beke-
ring, op de dag van onze bekering en na onze bekering. Hij heeft het 
allemaal geweten en desondanks heeft Hij ons liefgehad met die liefde 
die Hem ertoe heeft gebracht om uit te gaan over de beek Kedron, Judas 
met zijn bende tegemoet. Hij is bereid geweest om het kruis op te pak-
ken en uit te gaan naar Golgotha om daar het verlossingswerk te vol-
brengen zodat hij kon roepen: ‘Het is volbracht!’ Dat heeft Hij gedaan 
omdat Hij u en mij heeft liefgehad en ook vandaag zegt Hij tegen ons 
hetzelfde als op de dag van zijn opstanding: ‘Vrede zij u!’ 

‘Vrede zij u!’ om wat Hij gedaan heeft. Hij is onze vrede en zo mogen 
we de tijd die de Here ons nog geeft hier op aarde, leven in het besef 
dat we geleid worden door die Here, Die ons zijn handen en zijn zijde 
toont en op basis van het werk dat Hij heeft verricht, van dag tot dag, 
hoe de omstandigheden ook zijn, tegen ons zegt: ‘vrede zij u!’ totdat 
Hij ons brengt in het Vaderhuis daarboven waar de volle vrede tot in 
eeuwigheid genoten zal worden.

J.Ph.B.
W’ aanbidden U! Wees, Heer, geprezen!
Want liefde die geen grenzen kent,
hebt U aan vijanden bewezen,
toen U aan ‘t kruis gestorven bent.
Wat hebt U veel voor ons gedaan!
Wij heffen saâm de lofzang aan!

W’aanbidden U! Ons staam’lend zingen
zal wijken als straks rond uw troon
een machtig koor U zal omringen,
U prijzen op volmaakte toon.
Het nieuwe lied wordt U gewijd,
w’aanbidden U in eeuwigheid! (G.L.177)

~~~~~~~~~~

Overdenking rond Pasen
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Waarom?
_______________________________________________________

Laatst vroeg iemand mij: “de vrijdag voor Pasen, waarom wordt die 
Goede Vrijdag genoemd?” Uit het gesprekje dat zich ontwikkelde, bleek 
ook de ware betekenis van Pasen niet helemaal duidelijk te zijn. Veelal 
wordt daarvan gezegd dat we met Pasen aan het begin van de lente en 
aan nieuw leven denken. Dat op die vrijdag voorafgaand aan Pasen, de 
Zoon van God Zijn leven gegeven heeft, hangend aan een kruis op de 
heuvel Golgotha, dat Hij daar geboet heeft voor de zonden van ieder 
die gelooft en dat Hij op die eerste Paasdag is opgestaan uit de dood, 
gaat aan velen voorbij. Waarom is dat? Wanneer zijn we opgehouden 
dit aan onze kinderen door te vertellen? Wanneer is de betekenis van 
de Goede Vrijdag verloren gegaan? Het is toch voor een christen de al-
lerbelangrijkste gebeurtenis?

Er is niets nieuws onder de zon. In Klaagliederen 1:12 lezen we: “Raakt 
het u niet, gij allen die voorbij gaat? Aanschouwt en ziet of er een smart is als 
de smart die mij werd aangedaan, waarmee de Here mij in kommer dompelde 
ten dage van zijn brandende toorn.” Onverschilligheid alom, we halen de 
schouders op en gaan over tot de orde van de dag. In Luk. 23:35 staat 
er zo simpel: “En het volk stond er bij en zag toe.”

Het is onze Heiland niet plotseling overkomen en Hij was geen willoos 
slachtoffer, nee, Hij kwam om Gods wil te doen. En die wil van God 
was dat alle mensen behouden zouden worden en tot erkentenis der 
waarheid zouden komen (1 Tim. 2:5). De Bijbel zegt: “Dit is een getrouw 
woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om 
zondaren te behouden,...” (1 Tim. 1:15) De Here zelf heeft het van te vo-
ren meermalen tegen zijn discipelen gezegd zoals we het ook lezen in 
Lukas 18:31-33: “Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten 
geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal over-
geleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, 
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en zij zullen hem geselen en doden, en ten derde dage zal Hij opstaan.” Bij een 
andere gelegenheid heeft de Here gezegd: “En zij zullen hem overleveren 
aan de heidenen om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen.” (Matth. 
20:19) 

Waarom dat alles? Omdat de mens in zijn eigenwijsheid en zonde ver 
van God was afgedwaald en meende het zonder God te kunnen. God 
had kunnen zeggen: ‘dan zoeken jullie het zelf maar uit’, maar zo is 
God niet. Hij is barmhartig en lankmoedig, genadig en groot van goe-
dertierenheid. En Hij vond een weg om zondaren te redden: Hij heeft 
Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Onze 
ongerechtigheden waren het, die scheiding brachten tussen God en ons 
en onze zonden deden zijn aangezicht voor ons verborgen zijn, zodat 
Hij niet horen kon (Jes. 59:2) En toch: “Maar om onze overtredingen werd 
Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede 
aanbrengt was op Hem.” (Jes. 53:5) Zo hadden de profeten gesproken en 
zo is het gebeurd. 

Op de vrijdag voor Pasen werd hij aan het kruis genageld en werden 
Zijn handen en voeten doorboord. Daarvoor was hij al geslagen en 
gegeseld en bespuwd, als was Hij de verachtelijkste onder de mensen. 
In Mark: 15:25 lezen we: “Het was het derde uur, toen zij Hem kruisigden.” 
Dat was om negen uur ’s morgens. Daar heeft de Zoon van God, de 
Schepper van hemel en aarde gehangen en de evangeliën laten er geen 
twijfel over bestaan dat er velen waren die hem bespotten en beschimp-
ten. 

Wat een leed heeft Hij verdragen en wat een smart is dat geweest. Raakt 
het u niet? En al die tijd klaagde Hij niet. Slechts aan anderen dacht Hij. 
Hij bad voor zijn vijanden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen” (Luc. 23:34). Hij had tijd voor een boosdoener die naast Hem 
gekruisigd was: “Heden zult gij met mij in het paradijs zijn” (Luc. 23:43). 
Jesaja had dat reeds voorzegd: “Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich 
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verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond 
niet open.” (Jes. 53:7) Zo heeft de Heer daar drie uur gehangen, bespot 
en gehoond. Goede vrijdag? 

Maar dat was nog niet genoeg: “En van het zesde uur af kwam er duisternis 
over het gehele land tot het negende uur toe.” (Matth. 27:45) Het werd niet 
alleen volledig donker, het werd ook volledig stil, geen woord kwam 
over Zijn lippen. Drie uren hing de Heiland aan het kruis zichtbaar voor 
alle mensen en drie uren hing Hij aan het kruis alleen zichtbaar voor 
God. Toen stond Hij voor u en mij in de bres, toen droeg Hij de schuld 
die op ons was: “die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht 
heeft,…” (1 Petr. 2:24) Daar was Hij de Hogepriester die inging in het 
binnenst heiligdom om verzoening te doen voor het volk. Daarin kon 
niemand meegaan, dat kon niemand zien, daar was Hij helemaal al-
leen om de straf voor onze zonden te dragen. Geen woord kwam over 
Zijn lippen, Hij was in alles de getrouwe Hogepriester die verzoening 
deed voor het volk. Daar deed Hij volmaakt de wil van God, Die wil dat 
alle mensen behouden zouden worden.

In die drie uren van diepe smart die onze gedachten altijd te boven zul-
len gaan heeft Hij allen die geloven met God verzoend. “Hem die geen 
zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden 
worden gerechtigheid Gods in Hem.” (2 Kor. 5:21) 

En dan, als het negende uur aanbreekt en de duisternis wijkt, wan-
neer het werk is volbracht en de zonde verzoend, dan pas klinkt luid 
Zijn stem, naar de schriften: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?” (Marc. 15:33-39, Ps. 22:2) Niet voordat de laatste zonde is be-
leden van allen die in Jezus Christus zouden geloven, verbreekt Hij de 
stilte. Pas dan zegt Hij deze woorden. En God laat geen moment voorbij 
gaan om aan iedereen duidelijk te maken dat het werk volbracht is: “En 
het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden.” 

Waarom?
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(Marc. 15:38) De toegang tot God is open voor een ieder die gelooft! 
Daarom is die vrijdag ‘Goede Vrijdag’, ook voor U?

K.P.
~~~~~~~~~~

U, Heer Jezus, droeg de zonden
die mij, oorzaak van uw wonden,
scheidden van een heilig God.
Met doorboorde handen, voeten,
hebt U voor mij willen boeten, 
werd U wreed gehoond, bespot.

Niemand kan de diepte weten
van uw smart, Gods toornvloed meten;
baren, golven vol gedruis,
Duisternis heeft U omvangen;
dierb’re Heer, U hebt gehangen,
zonder helper aan het kruis.

Liefde, niet te evenaren,
heeft zichzelf niet willen sparen,
dacht tot in de dood aan mij.
God wil mij rechtvaardig noemen;
wie klaagt aan, wie zal verdoemen?
Christus stierf! Nu ben ik vrij.

U zij eeuwig eer gegeven
voor het offer van uw leven,
voor het werk van uw genâ,
Laat uw beeld in onze harten
als gegrift staan, Man van smarten,
Dank voor ‘t kruis van Golgotha!
    (G.L. 178)

Waarom?
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Bij het kruis
_______________________________________________________

“En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, 
Maria van Klopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de 
discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, 
uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van dat uur af 
nam de discipel haar bij zich in huis.” (Joh. 19:25-27)

Wat heeft Maria veel meegemaakt! In Luk. 2:19 lezen we van haar: “...
Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart...” De engel 
had tegen haar gezegd: “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, 
en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Aller-
hoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader 
David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeu-
wigheid en Zijn koningschap zal geen einde nemen.” (Luk. 1:31-33) 
En zo is het gebeurd. Ze was zwanger geworden, had een zoon ge-
baard en Hem de naam Jezus gegeven. Maar nu stond ze bij een kruis 
waarop weliswaar geschreven stond: ‘Jezus de Nazoreeër, de Koning 
der Joden’, maar aan dat kruis hing haar eigen zoon. Ze was er getuige 
van hoe Hij de marteldood moest ondergaan. Wat ging er door haar 
heen? Wat kwam er nu terecht van die mooie belofte van een troon en 
koningschap dat geen einde zou nemen? Het leven van haar zoon liep 
ten einde, dat kon niet lang meer duren...

En dan klinkt daar een krachtige stem: ‘Vrouw, zie uw zoon’. Was dat 
tegen haar? Ja, Hij zag haar aan en zei tegen Johannes die naast haar 
stond: ‘Zie uw moeder’. De Here had het grote werk van verlossing 
volbracht, zoals we lezen in vers 28 van dit hoofdstuk: “Hierna zeide 
Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, ...” Hij had de zonden van 
de wereld gedragen zoals Johannes de Doper het had gezegd: ”Zie het 
lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” (Joh. 1:30) Hij had mateloos 
geleden, maar was niet overwonnen: Hij had nog oog voor zijn moe-
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der die daar bij Hem stond en ook voor haar moest Hij nog zorgen. Ze 
mocht niet alleen achter blijven, maar moest bij Johannes in huis gaan. 

Johannes die zoveel mocht begrijpen van dat grote werk dat Here Jezus 
op het kruis van Golgotha heeft volbracht waardoor hij kon schrijven: 
“...en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” En ook: 
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 
zonden te vergeven en ons te reiningen van alle ongerechtigheid.” (1Joh. 1:7,9) 
Hij heeft daarover ongetwijfeld met Maria gesproken. Hij was het ook 
die schrijven kon: “Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost 
heeft door Zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor 
Zijn God en Vader gemaakt - Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle 
eeuwigheden.” (Openb. 1:5,6) Ongetwijfeld heeft Johannes, die van die 
dag Maria bij zich in huis genomen heeft, ook met haar gesproken over 
wat Hij in zijn Heiland heeft leren zien.

Maar er is meer, er is ook een diepere betekenis in deze woorden van 
de Here: Maria mogen we zien als een beeld van Israël en Johannes als 
een beeld van de gemeente. Hier werd ook een tijdperk in de Bijbel 
afgesloten: Gods bemoeienissen met Israël waren tijdelijk tot een eind 
gekomen en een nieuw tijdperk brak aan: dat van de gemeente. Die 
gemeente bestaat niet alleen uit tot geloof gekomen heidenen die niet 
tot Gods volk behoorden, maar ook uit gelovige Joden. Zoals Johannes 
van die dag af Maria in huis nam, zijn van die dag af de gelovigen uit de 
Joden niet meer Gods aardse volk, maar zijn ze leden van Zijn lichaam 
en vormen ze samen met velen uit de heidenen de gemeente en hebben 
ze ook deel aan de beloften die aan de gemeente zijn gegeven en aan 
de hemelse positie die we in Christus Jezus ontvangen hebben. 

Zo zien Joden en heidenen die in de Here Jezus geloven, samen uit 
naar Zijn komst om allen thuis te halen bij Hem in het Vaderhuis. Dan 
pas zal de belofte aan Maria gedaan, ook worden vervuld, wanneer 
God zich weer tot Zijn aardse volk Israël zal wenden en de Here Jezus 

Bij het kruis



20

zelf als de Messias zal terugkeren om de troon van David in te nemen. 
In Hem zal uiteindelijk alles vervuld worden wat door de profeten is 
voorzegd. 

En dat alles gebaseerd op het werk van onze Heiland aan het kruis van 
Golgotha, waar Hij zichzelf gegeven heeft als een zoenoffer voor onze 
zonden. 

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebben!” (Joh. 3:16)

K.P.
~~~~~~~~~~

Hem, die ons liefheeft
en ons van onze zonden gewassen heeft

in zijn kostbaar bloed,
en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk,

tot priesters voor zijn God en Vader;
Hem zij de heerlijkheid en de kracht

tot in alle, alle eeuwigheid.
Amen, amen. 

 (G.L.166)
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