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                                                                          In de naam van de Schepper, de genadevolle  
 

 

                                                   

                                 

                                                                    

 

“Sterven op het kruis voor onze zondes is de reden waarom Jezus tot ons gekomen is.”  of  “Jezus kwam 

zich offeren voor ons zodat we door hem eeuwige leven krijgen.” zijn o.a. antwoorden die worden gegeven 

op de vraag “Wou Jezus worden gekruisigd?” 

 

Laten we door de Bijbel bladeren en kijken of hierboven genoemde redenen, de redenen zijn waarom Jezus 

tot ons gekomen is. 

 

Het was paasweekend (± 30 C.E.) en Jezus kwam de royale ingang van Jeruzalem binnen, vervullen van de 

profetie in de oude testament, Zacharia 9:9 (9Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalem! Ziet, uw 

Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der 

ezelinnen.), zoals we kunnen lezen, 

- Mattheüs 21:4 tot 9 “4Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de 

profeet, toen hij zei:5Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en 

gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is .6En de discipelen 

gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had ;7zij brachten de ezelin en het veulen, en zij 

legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. 8En het grootste deel van de menigte spreidde hun 

kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. 9De 

menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt 

in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!” 

 

Jezus begon hier de koninkrijk van God naar Jeruzalem brengen zoals we in Lukas kunnen zien, 

- Lukas 19:11 “11Jezus vertelde de mensen die naar hem luisterden, nog een gelijkenis. Want hij was 

nu dicht bij Jeruzalem en ze dachten dat het koninkrijk van God wel gauw werkelijkheid zou 

worden.” 

 

Er was spanning in de lucht, hij marcheerde Jeruzalem in met zijn discipels en zij voorlopend roepen 

Hosanna, de zoon van David en anderen gooien bloemen en palmbladeren op zijn weg. Ze riepen met 

de luide stem om koninkrijk van God. Onderweg naar de tempel vertelde Jezus aan zijn volgelingen in 

een parabel wat er met de vijanden van de koning van het koninkrijk van God moest gebeuren als ze 

het koningschap niet zullen accepteren, 

- Lukas 19:27 en 28 “27En die vijanden van mij die niet willen dat ik koning over hen werd, breng 

hen hier en dood ze voor mijn ogen. 28Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.” 

 

De spanning was zo hoog dat de farizeeën naar Jezus toe komen en hem vragen of hij zijn discipels in 

bedwelmd kan houden,  

- Lukas 19:38 en 39 “38Zij riepen: ‘Gezegend de koning, hij die komt in naam van de Heer! Vrede in 

de hemel; aan God in de hoge de eer! 39En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen 

Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.” 

 

Met dit hoge spanning zelfs Jezus kon ze niet rustig krijgen, 

- Lukas 19:40 “40En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden huilen, als dezen 

zouden zwijgen.” 
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Met deze houding, roepend naar God, loopt hij de tempel in en hij begint de handelaren weg te drijven 

en oude testament citerend wou hij de tempel reinigen, zoals we zien in Lukas 19:46 en 46 en 

- Mattheüs 21:12 en 13 “12En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel 

verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen 

die de duiven verkochten. 13En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van 

gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.”  

 

Door al die daden van Jezus en zijn discipels, wouden de Farizeeën hem uit de weg ruimen, maar door 

zijn aanhang waren ze machteloos zoals we zien in. 

- Lukas 19:47 en 48 “47Elke dag gaf Jezus onderricht in de tempel. De opperpriesters, de 

schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48maar ze wisten niet hoe 

ze het moesten aanpakken, want het hele volk hing altijd aan zijn lippen.” 

 

Dus op een andere dag gaan de hogepriesters Jezus toch confronteren en ondervragen ze hem, 

- Lukas20:1 tot 3 “1Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het 

goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de 

oudsten, op hem af  2en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie 

heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.” 

 

Nadat Jezus hierop mooie antwoorden heeft gegeven konden ze hem niets doen en hebben onderling 

vergaderd om wat te doen met Jezus, 

- Johannes 11:47 tot 50 “47De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: 

Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen. 48Als wij Hem zo laten begaan, zullen allen in 

Hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. 
49Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, 50en 

u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk 

verloren gaat.” 

 

Omdat Jezus vele tekenen had getoond en steeds meer mensen in hem geloofden, waren de farizeeën 

bang dat hierdoor een opstand gaat komen waarbij de Romeinen in zouden grijpen en alle joden zouden 

moorden, daarom kwamen ze met het besluit om Jezus te doden zodat ze zo de opstand konden 

voorkomen en door het leven van Jezus te nemen voorkomen ze de slacht door de Romeinen. 

 

Na zijn opmars in Jeruzalem en dingen wat er gebeurde tussen zijn discipels en de Joden wist Jezus dat de 

Joden voor hem zullen komen (Johannes 8:40, Lukas 19:47), en daarom bereidde hij zich voor hun opkomst en 

instructeerde hij zijn discipels om zich te bewapen zoals we zien in, 

- Lukas 22:35 en 36 “35Daarna zei Jezus tegen hen: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas 

en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. 36Hij zei: ‘Maar wie nu een 

geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel 

verkopen en zich een zwaard aanschaffen.” 

 

Hierop antwoordden de discipels dat ze al 2 zwaarden hebben (Lukas 22:38). 

 

In de bovenzaal waar ze zaten waren ze met hun rug tegen de muur en waren geopend doelwit voor het 

geval als de Joden zouden komen en daarom ging hij met 11 van zijn discipels midden in de nacht naar de 

olijfberg Gethsmane.  

Wanneer ze daar aankomen, zet Jezus 8 van zijn discipels bij de ingang en vertelt ze “hou de wacht”, die 

discipels waren hetzelfde discipels die zeiden dat ze bereid zijn hun leven voor hem te geven, dat ze bereid 

zijn om in gevangenis te gaan,  
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- Lukas 22:33 “33En hij (discipel) zei tegen Hem: Heere, voor U ben ik bereid om zelfs de gevangenis 

en de dood in te gaan.” 

 

Nadat hij 8 van de discipels bij de ingang de wacht liet houden, nam hij de andere 3 discipels met zich 

mee verder de tuin in. De drie waren Petrus (iemand aan wie Jezus de bijnaam Rots gaf. (Johannes 1:42 

Cefas waar Petrus van gekomen is, betekent Rots.)) en de zonen van Zebedeus (Jacobus en Johannes mensen 

die de zonen van Donder werden genoemd (Markus 3:17)) en vertelde hun waak hier tot ik ga bidden, zoals 

we lezen in,  

- Mattheüs 26:36 tot 38 “36Jezus ging met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane heet, en zei 

tegen hen: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar verderop bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee 

zonen van Zebedeus met zich mee. Hij begon bedroefd en bang te worden. 38En hij zei tegen hen: 

‘Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij.” 

 

Wat moesten ze waken? Waarom moesten ze waken? Ze moesten de waak houden voor het geval als de 

Joden zouden komen. Tussen Jezus en de ingang waar de Joden in kunnen lopen zijn nu 2 lijnen van 

bewakers die midden in de nacht de waak moesten houden.  

 

We zien hier dat Jezus eerst de instructie gaf om zich te bewapenen (Lukas 22:36) en daarna een positie 

in neemt van 2 lijnen van verdediging (Mattheüs 26:38), een van acht en een van twee. Het is duidelijk 

dat Jezus niet bereid was om zich op te geven aan de Joden zodat ze hem konden doden, maar in 

tegendeel hij bewapent zich en neemt een strategie voor het geval dat ze aan worden gevallen. 

 

Nadat Jezus de discipels aan het waken zette, ging hij alleen verder en viel op zijn gezicht en bad tot God, 

- Markus 14:34 tot 36 “34en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en 

waak. 35En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk 

was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. 36En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor 

U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” 

 

Omdat hij zo bedroefd is, zozeer dat zijn zweet als grote druppels bloed waren die op de grond vielen 

(Lukas 22:44), bidt hij tot God om redding en vraagt omdat voor God alles mogelijk is dat Hij deze beker 

(Moeilijkheid) aan Jezus voorbij laat gaan. En als een echte submitter onderwerpt hij zijn wil in de handen 

van God en zegt “red me” niet omdat ik het wil, maar doet U Abba wat U wilt. 

 

Wanneer de Bijbel zegt in Mattheüs 7:7 “7Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 

klop, en er zal voor u opengedaan worden. 8Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, 

die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”, Zou dan de Vader voor wie alles mogelijk 

is niet naar zijn gebed luisteren? 

 

Wanneer de Bijbel zegt in Mattheüs 7:9 en 10 “9Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal 

geven, als hij om brood vraagt? 10Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang 

geven?”, Zou dan de vader de zoon de dood geven wanneer hij om redding vraagt? 

 

Nee! God beantwoordt de gebeden van een rechtvaardige mens. Mensen zoals Zacharias die rechtvaardig 

waren in de zicht van God, die naar God bad om een zoon,  

- Lukas 1:10 tot 13 “11er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het 

reukofferaltaar stond. 12En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. 
13Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw 

vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.” 
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Ook lezen we in de Bijbel dat de gebeden van Jezus tijdens zijn leven op aarde zijn beantwoord, 

- Hebreeën 5:7 “7Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt 

en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag 

voor God.” 

 

En inderdaad werd Jezus gehoord, zoals Zacharias die door engel werd gerust gesteld en werd verteld 

dat God zijn gebeden heeft gehoord en hem een zoon gaf (Johannes de Doper), kwam er tot Jezus ook 

een engel om hem gerust te stellen dat de Vader zijn gebeden heeft gehoord, zoals we zien in 

- Lukas 22:43 “43En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44En Hij kwam 

in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de 

aarde neervielen.” 

 

Hierna gaat Jezus terug naar zijn discipels de acht die de waak moesten houden en hij treft ze slapend. 

Mensen die hem vertelden: “Heere we gaan dood voor je” lagen te slapen om het moment dat ze hem 

horen te bewaken. Ze hadden zich voorbereid op de slag met Joden, maar de Joden grepen zelf niet en 

kwamen met Romeinse soldaten aan, en gezien dat de 8 discipels nog lagen te slapen, lopen de soldaten 

over hun heen richting Jezus die met Petrus en de zonen van Zabadeus was. Met de soldaten liep Judas mee 

en hij liep naar Jezus toe en kuste hem en zei: “Rabbi”. Hierdoor wisten de Romeinse soldaten wie Jezus 

was en grepen ze hem. Op dat moment de discipels die met hem mee waren gerijpen in en Petrus trekt zijn 

zwaard en snijdt het oor van de dienaar van een van de hogepriesters af,   

- Markus 14:43 tot 47 “43En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalf 

was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de 

schriftgeleerden en de oudsten. 44En hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en 

gezegd: Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem, en leid Hem zorgvuldig bewaakt weg. 45En toen hij 

daar gekomen was, ging hij meteen naar Hem toe en zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste Hem. 46En zij 

sloegen de handen aan Hem en grepen Hem. 47Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het 

zwaard, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af.” 

 

Hierop reageerde Jezus en zei tegen zijn discipel “leg jouw zwaard weg, want wie door het zwaard leeft 

zal sterven door het zwaard” zoals we zien in 

- Mattheüs 26:52 “52Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie 

naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.” 

 

Waarom zou Jezus nu zeggen: “Leg jouw zwaard weg”? Hij was het immers die de discipels instructie gaf 

om zich te bewapenen (Lukas 22:36 “36Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals 

zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen.”), waarom zou het 

zelfde zwaard die door zijn bevel mee was genomen dan terug moeten worden gelegd?  

 

Jezus had problemen met de Joden en had verwacht dat het gevecht met de Joden zou zijn en vandaar 

dat hij zich bewapende en voorbereidde voor de komst van de Joden. Maar de Joden waren bang voor 

de opstand waarop de Romeinen zouden reageren (Johannes 11:48), en bovendien hadden ze de 

bevoegdheid ook niet om in te grijpen (Johannes 18:31), dus in plaats van om zelf achter Jezus aan te 

gaan, roepen ze de hulp van de Romeinen in. Jezus en de discipels, waarvan vele lagen te slapen, waren 

geen match voor de Romeinen en als het om een gevecht zou uitlopen, zouden dan de getrainde 

soldaten geen moeite gehad hebben om ze allemaal te doden, dus de beste beslissing die kan worden 

genomen in dit situatie is om het gevecht met de Romeinen voorkomen en daarom zegt de Meester: - 

“Leg jouw zwaard terug, want wie door het zwaard leeft, zal door het zwaard sterven”. Dit is wat 

precies gebeurd zou zijn als ze hun zwaarden niet weg hadden gelegd. 
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Nadat ze Jezus gegrepen hadden, brachten ze hem voor de hogepriester en daar begonnen ze hem vals 

te beschuldigen. Jezus weet dat ze liegen en hun beweringen ongegrond zijn en daarom vroeg Jezus ze 

om hun getuigen te laten zien, 

- Johannes 18:20 en 21 “20Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb 

altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb 

niets in het verborgen gesproken. 21Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord 

hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb.” 

 

Toen Jezus dit zei, sloeg een van de dienaren hem waar Jezus op reageerde en zei “waarom sla je me? 

Als ik iets verkeerd gezegd heb, kom met uw bewijzen” zoals we kunnen zien in, 

- Johannes 18:22 en 23 “22En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een 

slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester? 23Jezus antwoordde hem: Als Ik 

verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom 

slaat u Mij dan?” 

 

Maar de Joden hadden geen bewijzen, want Jezus had niets verkeerd gedaan, en konden geen oprechte 

reden vinden waardoor ze hem zouden kunnen veroordelen, maar omdat ze al besloten hebben om hem 

uit de weg te ruimen (Johannes 8:40 en Johannes 11:50), willen ze hem hoe dan ook doden. Toen 

kwamen ze met de vraag “Ben jij de Christus?” waarop Jezus oprecht antwoord en zegt: “Ja!”, 

- Markus 14:61 “61Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de 

Christus, de Zoon van de Gezegende? 62En Jezus zei: Ik ben het.” 

 

En Jezus was de Christus. Christus betekent: “De gezalfde” en Jezus voorzeker is de Christus. Met dit 

antwoord is niets mis mee maar omdat de Joden hem hoe dan ook wouden doden namen ze dit antwoord 

van hem als godslastering en begonnen ze hem zijn kleding af te scheuren en riepen dat dit antwoord 

genoeg bewijst van zijn schuld is en hierdoor hebben ze hem tot dood veroordeeld, zoals we zien in 

- Markus 14:63 “63Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen 

voor nodig? 64U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over 

Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende.” 

 

Dat Jezus zegt dat hij de Christus of de zoon van de Gezegende is, betekent niet dat hij godslasterde, 

want er zijn vele profeten en mensen in de oude testament die Christus of de zoon van de Gezegende 

zijn genoemd en we weten dat ze niet godslasterden. Mensen zoals David en Salomon die de zonen van 

God zijn genoemd. Mensen zoals Cyrus (die polytheist was) die de Christus (Gezalfde) is genoemd. 

 

- Jesaja  45:1 “1Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde(Christus) wiens rechterhand Ik vat,…” 

- Psalmen 2:7 “7Ik verkondig het besluit van de HEER; Hij zei tegen mij: ‘Jij bent mijn zoon, 

vandaag heb Ik je verwekt.” 

- Jeremia 31:9 “9 Want ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.” 

Maar omdat de Joden hem uit de weg wouden ruimen, zochten ze een reden en omdat ze niet een oprechte 

reden konden vinden, kwamen ze met de valse beschuldiging dat door te zeggen dat hij de Christus is 

pleegt hij godslastering, wat niet zo was. Anders zou niemand ooit kunnen zeggen dat hij de Messias is of 

de Joden zouden hem dan gedood hebben. 

Maar omdat de Joden onder Romeinse heerschap zaten en hadden het gezag niet om iemand ter dood te 

brengen, brengen ze Jezus voor de gouverneur Pilatus, 
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- Johannes 18:31 “31Maar de Joden zeiden: ‘Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te 

brengen”, brengen ze hem de dag daarna voor de gouverneur Pilatus.” 

 

De Joden wisten dat godslastering in Romeinse wet niet strafbaar is en Pilatus hem niet schuldig zou 

vinden, daarom wanneer de Joden Jezus voor Pilatus brachten veranderden ze de beschuldiging en 

beschuldigden hem vals dat Jezus beweert dat hij zich “de koning van de Joden” noemde.  

 

 Hierbij hebben ze van hun valse theologische aanklacht een valse politieke aanklacht gemaakt en 

hierop zit wel de doodstraf volgens de Romeinse wet, 

- Johannes 18:33 “33Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent 

U de Koning van de Joden?” 

 

Hierop vertelt Jezus dat hij een spirituele pad bewandelt en dat de beschuldigingen vals zijn, 

- Johannes 18:36 “36Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk 

van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden 

overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.” 

 

We zien dat Jezus zich niet alleen bij de Hogepriester maar ook bij Pilatus verdedigde en door al zijn goede 

verdediging kon zelfs Pilatus geen schuld in hem vinden en vond dat Jezus onschuldig was,  

 Lukas 23:4 “4Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen schuld in deze Mens.” 

 

De vrouw van Pilatus had een droom gehad waarbij Jezus niets over zou moeten komen en dit nieuws 

heeft ze naar Pilatus gestuurd, zoals we zien in 

 Mattheus 27:19 “19Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: bemoei u  

toch niet met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden.” 

 

Pilatus vond geen schuld in Jezus en wou hem vrij laten zoals we lezen in,  

 Lukas 23:20 “20Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten.” 

 

Maar toen Pilatus hem vrij wou laten, de Joden drongen door en dreigden ze Pilatus dat hij niet de 

vriend van Caesar is. 

- Johannes 19:12 “12Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: 

Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet 

zich tegen de keizer.” 

 

Hiermee geven ze de indicatie dat Caesar hier niet blij mee zou zijn en hierdoor voelde Pilatus zich in de 

hoek gedrukt en uiteindelijk leverde hij Jezus aan de Joden en heeft zijn handen van zijn bloed gewassen, 

zoals we zien in 

- Mattheüs 27:24 tot 26 “24Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding 

ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig 

aan het bloed van deze Rechtvaardige. … 26Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij 

Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.” 

 

En wanneer Jezus op het kruis was, vroeg hij God met een luide stem waarom hij juist nu door Hem 

verlaten was, 

- Mattheüs 27:46 “Over drie in de middag riep Jezus met luide stem: "Eli, Eli, lema sabachthani?" 

(wat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? "). 

Na dit alle goed bekeken te hebben zien we : 
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1- Jezus marcheert naar Jeruzalem, waar hij zijn discipels vertelt dat met de vijand moet worden 

afgerekend! (Lukas 19:27) 

 

2- De discipels zijn klaar om voor hem te sterven, of gevangen worden genomen! (Lukas 22:33) 

 

3- Jezus vertelt zijn discipels om hun bezittingen te verkopen en zwaarden aan te schaffen, daarmee 

bewapent hij ze tegen de slag met de Joden! (Lukas 22:36) 

 

4- Jezus verlaat de bovenkamer waar ze met de rug tegen muur zaten en gaat midden in de nacht naar 

olijfberg in de open ruimte waar het beter is om slag aan te gaan! (Mattheüs 26:30) 

 

5- Bij de olijfberg zet Jezus 8 van zijn discipels als “first line of defense” en vertelt ze dat ze de ingang 

moeten waken! (Mattheüs 26:36) 

 

6- Hij neemt de andere drie discipels”, mensen die de bijnamen “Rots” en “de zonen van donder” 

hadden mee verder de tuin in en zet ze als “second line of defense”! (Mattheüs 26:37 en 38) 

 

7- Jezus was bedroeft en viel op zijn gezicht en bad tot God met de verzoek om deze beker, 

moeilijkheid, van hem voorbij te laten gaan! (Markus 14:34 tot 36) 

 

8- Nadat Jezus zo bedroeft gebeden had, kwam er een engel uit de hemel en troostte hem! (Lukas 22:43) 

 

9- Nadat Jezus met de hulp van Romeinse soldaten opgepakt was, werd hij voor de Hogepriester 

gebracht, waar hij zich telkens heel mooi tegen hun valse beschuldiging verdedigde in zover dat ze 

hem nergens van konden beschuldigen! (Johannes 18:20 en 21) 

 

10- Daarna waanneer hij voor Pilatus werd gebracht, verdedigde hij zich ook tegen over hem in zoverre 

dat Pilatus ook geen schuld in dat man zag! (Lukas 23:4) 

 

11- Toen ze hem op het kruis zetten, voelde hij zich verlaten door God! (Mattheüs 27:46) 

 

Als we al die punten in acht nemen zien we dat deze niet de gedrag is van een man die zich komt 

offeren. Want als jij je wilt opofferen, ga jij je bewapenen? Ga jij een strategie aan nemen om een 

slag aan te gaan? Maak jij je klaar om de gevecht aan te gaan? Neem jij beveiligingen mee zodat ze 

de waak houden? Ga je oprecht tot de Vader bidden om dit beker van je voorbij laat gaan? Wil jij 

je elke keer bij de rechter vrijspreken, in hoeverre dat de vrijspraak ook nog komt? Is dit de manier 

dat iemand zichzelf komt opofferen? 
 

We kunnen hieruit duidelijk zien dat Jezus niet kwam om zich te offeren. Hij wou niet vals veroordeel 

worden van iets wat hij niet gedaan heeft en de straf die daarbij hoorde wou hij niet accepteren. 
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 Crucifixion komt van het Latijnse woord “Crucifigere” en betekent Kruisiging. 

 

 Kruisiging: “De actie of een handeling om iemand Dood te maken op het kruis.” (Oxford 

Dictionary) 

 

 Opstanding: “De wederopstanding van Christus uit de Dood.” (Oxford Dictionary) 

 

Stel je eens voor  

                            dat het nieuws jou bereikt dat een kennis van je is komen te overlijden. Het is erg dat een 

dierbare overleden is, maar gezien dat we allemaal op een gegeven moment dood zullen gaan is overlijden 

geen verrassing. Maar dan dagen later wordt jou verteld “Weet je nog die kennis van je die een paar dagen 

geleden overleden was, Is al weer levend!” 

 

Na dit verassende nieuws komen er 2 vragen op: 

 

1- Heb je hem Levend gezien?  
      Als de antwoord op dit vraag “Ja” is, komt er de tweede vraag in gedachte. 

 

2- Weet je zeker dat hij wel Dood was? 
 

We kunnen deze vragen ook stellen in het geval van Jezus, daarbij gaan we opzoek naar de volgende 

stellingen, 

 

- Jezus ‘s verschijningen! 

Jezus ‘s bewegingen, verplaatsingen! 

 

- De oorzaak van Jezus ’s dood! 

De bewijs van de dood! 

 

                                                            Is Jezus Levend gezien? 
 

De eerste ontmoeting na het kruis kunnen we in alle 4 evangeliën lezen: 

 

Markus hoofdstuk16, Mattheüs hoofdstuk 28, Lukas hoofdstuk 24 en 

- Johannes 20:1 “1En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf…” 

 

De eerste dag van de week die zondag was, was de eerste mogelijkheid voor Magdalena om weer naar het 

plek te gaan waar Jezus was gelegd, want de dag daarvoor was de sabbat en op de sabbat mocht ze (van de 

oude testament) niet reizen en moest wachten tot de sabbat voorbij was. Zodra de sabbat voorbij was ging 

ze naar het plek waar Jezus was gelegd. Onderweg maakte ze zich zorgen om het steen die voor de tombe 

lag want in haar eentje kon ze de grote steen niet verwijderen dacht ze, maar toen ze eraan kwam, kwam er 

een engel uit de hemel en heeft de steen aan de kant geschoven en ging erop zitten,  

- Mattheüs 28:2 “2En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit 

de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.” 
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Maar ze zag dat de tombe leeg was, Jezus was er niet meer in. Daar werd ze verdrietig door en begon te 

huilen. Jezus die haar wel zag begon tegen haar te praten maar ze herkende hem niet en dacht dat hij de 

tuinman was,  

- Johannes 20:15 “15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem 

neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.” 

 

Waarom herkende zij hem niet en dacht dat hij de tuinman was?  

Jezus zag er zo uit dat zij hem als de tuinman zag. Het was omdat Jezus niet wou dat hij door iedereen 

herkend zou worden anders zouden de Joden hem opnieuw opgepakt zouden hebben. (Dit is ook de reden 

waarom, toen Jezus op de weg naar Emmaüs was met zijn discipels die kilometers met hem gelopen hadden, hem alsnog niet hadden 

herkend, 

- Lukas 24:13 tot 19 “13En zie, twee van hen gingen op den zelfden dag naar een dorp, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks 

naam was Emmaüs; 14En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. 15En het geschiedde, terwijl zij 

samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. 16En hun ogen werden gehouden, dat 

zij Hem niet herkenden. 17En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet 

gij droevig? 18En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en 

weet niet de dingen, die dezer dagen daarin geschied zijn? 19En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen 

aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. 

             Zelfs die mensen die hem al verwachtten en opzoek naar hem waren herkenden hem niet.) 

 

Jezus stond op afstand te kijken en later begon hij tegen Maria te praten, eerst herkende Magdalena hem 

niet (omdat zij hem als de tuinman zag) en pas bij de wijze dat Jezus haar bij haar naam riep had ze door 

wie hij was, en zei “Rabboeni” zoals we lezen in, 

- Johannes 20:16 “16‘Maria!’ zei Jezus tegen haar. Zij draaide zich om en zei in het Aramees: 

‘Rabboeni!’ Dat betekent: ‘Meester!’” 

 

Zoals we, die onze dierbare na een tragedie weer zien en ze vast willen pakken en knuffelen, werd Maria, 

toen ze Jezus zag, ook blij en ging naar hem toe en wou hem knuffelen, maar Jezus wou niet worden 

aangeraakt, 

- Johannes 20:17 “17Jezus zei tegen haar: Raak me niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar 

Mijn Vader…” 

 

Waarom wou Jezus niet aangeraakt worden?  

      Jezus was net paar dagen geleden opgepakt en was onterecht vervolgd, hij is op het kruis gezet.  

Daarna in een tombe gezet waarvan Jim Bishop in zijn boek “The day christ died” de volgende 

afmetingen geeft: 1,52M (5 feet) breed, 2,13M hoog (7 feet), 4,57M (15 feet) diep. Zo’n persoon na de 

leed die hij geleden heeft, heeft pijn en als iemand hem vast gaat pakken gaat het pijn doen.  

 

Dit is de reden waarom hij niet aangeraakt wou worden. 

 

Nou komt de vraag of “Herrezen lichamen” pijn kunnen voelen? 

De antwoord op dit vraag kunnen we lezen in Mattheüs 22:23 tot 30 en Lukas 20:35 en 36, waar Jezus 

vertelt hoe een herrezen lichaam zou zijn en zegt, 

- Lukas 20:35 en 36 “35maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de 

opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. 36Want zij kunnen niet 

meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen van God, omdat zij 

kinderen der opstanding zijn..”  

Verder lezen we in 1korintiers 15 hoe een “Herrezen lichaam” zal zijn 
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- 1Korintiers 15:42 tot 44 “42Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke 

vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43wat onaanzienlijk en zwak is 

wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. 44Er wordt een aards 

lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt.” 

 

De herrezen lichamen zijn geestelijk en kunnen niet weer dood gaan want ze zijn zoals de engelen en zijn 

Gods kinderen. 

 

Kunnen geesten of de engelen van God in de hemel pijn hebben? 

- Pijn is een product van vlees en bloed, door de 100 miljard zenuw neurooms die door onze hele 

lichaam signalen door zenden naar de hersenen waar deze signalen o.a naar pijn kunnen worden 

vertaald. Pijn kan per definitie geen kwaliteit zijn van iets zonder vlees en bloed zoals de engelen en 

de herrezen lichaam! 

 

 Verder vertelt Jezus dat hij nog niet naar de Vader gezonden is! (Johannes 20:17) 

 

Kan iemand die niet naar de Vader (God) is gezonden, dood geweest zijn? 

Omdat Jezus nog steeds niet naar de Vader was gezonden en in pijn was, wist Maria dat hij niet dood 

maar LEVEND was, zoals zij het zegt in, 

- Johannes 20:18 “18Maria zei tegen de discipels: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 

hij tegen haar gezegd had” 

 

- Markus 16:11 “11En toen die (de discipels) hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, 

geloofden zij het niet.” 

 

Magdalena vertelt ook aan de discipels dat Jezus LEVEND is en dat zij met hem gesproken heeft, maar de 

discipels geloofden het niet! 

 

Waarom geloofden de discipels Maria niet? 

 

De antwoord op dit vraag zien we in, 

- Markus 14:50 “50En al Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten.” 

 

Op de moment dat Jezus werd opgepakt Allen Zijn Discipels vluchten weg, en daarom waren ze ook 

niet ooggetuigen van de gebeurtenis en sinds Jezus op de kruis was gehangen en de Romeinen goede 

exercutors waren en nu 2 dagen verder is, dachten ze dat hij nu dood moet zijn en wanneer Magdalena 

ze vertelt dat Jezus LEVEND was en dat ze met hem gesproken heeft, wouden ze het niet geloven. 

Want in hun gedachtes was Jezus al paar dagen dood en nu komt een nieuws dat de persoon die ze 

dachten dood te zijn, was Levend. 

 

En omdat Magdalena hem gezien en gesproken had, dachten ze dat het dan een geest moet geweest zijn die 

aan Magdalena verschenen is (want herrezen lichamen zijn geesten, (1Korintiers 15:44)) en voor dit reden 

waren ze angstig toen Jezus naar ze toe kwam, zoals we lezen in, 

- Lukas 24:37 “37En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen.” 

 

Jezus verzekert ze dat hij geen geest is en om dit te bewijzen vertelt ze “een geest heeft geen vlees en 

botten heeft zoals jullie mijn zien hebben”, 
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- Lukas 24:39 “39Kijk Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want 

een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.” 

 

      En om nog duidelijker te maken dat hij levend is, vraagt hij ze om wat eten,  

- Lukas 24:41 en 42 “41… vroeg Jezus hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42En zij gaven Hem een 

stuk van een gebakken vis en van een honingraat. 43En Hij nam het aan en at het voor hun ogen 

op.” 

 

Hierdoor geloofden de tien discipels ook dat hij levend was. Maar bij dit verschijning was Thomas er 

niet bij, en wanneer de discipels Thomas vertelden dat “De meester was hier!”, “We hebben hem 

gezien!”, “We hebben hem gesproken!”, “Hij heeft met ons gebakken vis en honingraat gegeten!”, wou 

Thomas ze niet geloven en moest het bewijs van zijn leven met eigen ogen zien, zoals hij het zegt in, 

- Johannes 20:25 “25…Maar hij (Thomas) zei tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der 

nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik 

beslist niet geloven.” 

 

Na acht dagen toen Jezus weer terug was bij zijn discipels ging hij naar Thomas toe en zei “onderzoek 

mijn lichaam” en Thomas die beslist met eigen ogen moest zien dat hij nog leefde, ging naar hem en 

bekeek zijn hand en staak zij vinger in de zij van Jezus,  

- Johannes 20:27 “27Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng 

uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.” 

 

En wanner thomas dit deed zag hij dat het echt Jezus was, in vlees en bloed, en verrast en schamend 

omdat hij al die acht dagen zich als een ongelovige heeft gedragen zegt in berouw “Mijn Here en mijn 

God!”, (Theodorus van Mopsuestia, de Bisschop van Mopsuestia zegt dit zijn commentaar over deze verse) 

- Johannes 20:28 “28Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!” 

 

We zien dus niet alleen dat hij levend was maar hij dit ook in verschillende plaatsen op verschillende 

momenten en aan verschillende mensen bewezen heeft. 

 Aan Magdalena,  

Johannes 20:17 “17Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar 

Mijn Vader…” 

 

 Aan Elf van de discipels,  

- Lukas 24:39 “39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want 

een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.” 

 

 Aan Thomas en de ander 10 discipels,  

- Johannes 20:27 “7Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng 

uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.”  

 

Hij bewijst het zelf telkens door te zeggen dat hij zich zelf is met vlees en boten en geen geest. Zijn 

lichaam liet hij bekijken en pleegde handelingen die alleen een fysiek lichaam, een lichaam die leeft pleegt, 

zoals ETEN, hebben van pijn en littekens van de wondjes, Want we weten dat een geest geen vlees en 

boten heeft en daardoor geen bloed en dus ook geen wondjes kan hebben en een geest eet niet zoals we 

Jezus hebben zien doen. 

 

De antwoord op onze 1e vraag (of Jezus LEVEND gezien was?) is Ja! 
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                                                             De oorzaak van de dood? 

 
Hangen op het kruis, een boom of een paal op zichzelf is niet dodelijk, een persoon kan er dagenlang aan 

hangen en toch nog in leven blijven. Het doel van de kruisiging was juist een langzame dood, een 

schamende dood die als een voorbeeld voor anderen moest zijn en uiteindelijk door dehydratie en 

deficiëntie van voedsel kan iemand op het kruis dood gaan. 

 

Dr. Reza Aslan schrijft in zijn boek “Zealot:The life of Jesus of Nazareth”: “Kruisiging was een straf 

uitsluitend voor misdaden tegen de staat. Het was een straf voor opstanding tegen de macht, verraad, 

opruiing en muiterij. Kruising was niet eens een vorm van doodstraf. In vele gevallen zijn er mensen die 

door de Romeinen eerst werden gedood en dan pas op het kruis werden gezet. 

Het doel van kruisiging was niet om te doden maar moest als een voorbeeld zijn voor anderen die tegen 

staat op willen ruien. Dit is waarom bijna alle kruisigingen in de publieke ruimte werd gedaan, op de 

markt, op de kruispunten, bij de ingangen van de stad. Golgota waar Jezus op het kruis is gezet is zeer 

dicht bij de royale ingang naar Jeruzalem, het was onmogelijk om Jeruzalem in te lopen zonder dat je 

duizenden mensen op het kruis zien hangen als herinnering dat dit ook met jou gaat gebeuren als jij je 

verzet tegen de macht.” 

 

 

“Jezus heeft 3 uur (Markus 15:25 tot 32) of 6 uur (Johannes 19:14) aan het kruis gehangen, en in 3 of 6 

uur hangen op het kruis kan niemand doodgaan. Want bij kruising worden geen fatale organen 

gepiercet.” Zegt Prof. Raymond Brown in zijn boek: “Death of a Messiah”. 

 

Er is wel een manier dat de doodsproces van dagen naar minuten kan versnellen. Dat is door de benen van 

de persoon die op het kruis hangt te bereken. Hierdoor zal die persoon niet meer op zijn benen kunnen 

steunen en daardoor hangt zijn lichaam aan zijn armen waardoor de longen in elkaar worden gedrukt en dit 

belemmert de ademhaling en door verstikking en shock zal die persoon uiteindelijk dood gaan. 

 

En dit is precies wat de Joden om vroegen, zodat ze hem versnelt zouden doden, en voordat de sabbat 

begint de lichamen van het kruis af zouden zijn. Dit is een wet van het oude testament dat zegt “dat de 

gekruisigde lichaam op sabbat een vloek op het land brengt”, 

 

- Deuteronomium 21:22 en 23 “22Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, 

en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, 23dan moet u zijn lijk voor het einde 

van de dag begraven en het daar niet ’s nachts nog laten hangen; anders maakt u het land dat de 

HEER, uw God, u als grondgebied geeft onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek.”  

 

Om dit reden vroegen ze ook om versnelling van de dood van Jezus, zoals we zien in 

- Johannes 19:31 “31Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op 

sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze 

Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten 

meenemen.” 

 

Dit methode van benen te breken is ook gebruikt bij die andere twee personen die naast Jezus op het 

kruis hingen, 

- Johannes 19:32 “32De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander 

die met Hem gekruisigd was,” 
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Maar in het geval van Jezus is dit niet gebeurd, 

- Johannes 19:33 “33Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. 

Daarom braken ze zijn benen niet.” 

 

Hierin is de vervulling van de profetie van het oude testament,  

- Psalmen 34:21 “21Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.” 

 

De doods oorzaak van de andere 2 naast Jezus, was dat hun beenderen waren gebroken, maar dit is niet het 

geval bij Jezus. 

 

Verder had Pilatus geen motivatie om hem te doden, want Jezus had niets gedaan die tegen de Romeinse 

wet was, schrijft Prof. Raymond E. Brown in zijn boek “Introduction to the Newtestament”.  

 Pilatus zegt meerdere malen dat hij geen schuld in Jezus vindt! (Johannes 18:38 en Lukas 23:4 en 

Lukas 23:14) 

 

 Pilatus waste zijn handen af van de bloed van Jezus zodat hij er niets mee te maken zou hebben! 

(Mattheüs 27:24) 

 

 Pilatus wou Jezus vrij hebben! (Lukas 23:20) 

 

 Pilatus wou Jezus laten gaan! (Handelingen 3:13)” 

 

Pilatus had geen interesse en/of een reden om Jezus te willen doden. In zijn ogen had Jezus niets 

misdaan en was onschuldig, hij had Jezus wonderen zien doen die Pilatus persoonlijk geraakt hadden 

(Lukas 23:8 t/m 12) en daarom had hij genoeg motivatie om Jezus te redden en te laten gaan. Als hij de 

dood van Jezus zou kunnen voorkomen, zou hij het gedaan hebben. Hij wou niets met de dood van 

Jezus te maken hebben en voor dit reden wast hij zijn handen symbolisch van de bloed van Jezus. 

 

Dus op het kruis hangen was niet de oorzaak van de dood! 

 

Wat dan kan de oorzaak wezen? 

Er zijn wel bepaalde handeling gepleegd op Jezus toen hij op het kruis was. Zouden dat de oorzaak kunnen 

zijn waaraan hij dood zou moeten gaan? 

 

1- Speer in zijn zij. 

2- Spijkers in zijn voeten en handen. 

 

Beide gevallen zijn alleen vermeld in de evangeliën van Johannes.  

- Johannes 19:34 “34Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed 

en water uit.”  

 

Encyclopedia Biblica “cross” (column 960) zegt hierover: “De speer die door de soldaat in zijn zij is 

geprikt, was niet zodanig dat een persoon erdoor zou overlijden. Dit kan eerder gezien worden als een 

prik in de lichaam als bevestiging van levenloosheid. En sinds er vloeistof uit hem kwam houdt in dat 

zijn hart nog moest functioneren.” 

 

Deze steek van de soldaat moet het zelfde worden gezien als de steek van de engel in de zij van Petrus toen 

hij in de gevangenis was. Hetzelfde woord (πλευρὰν, steken) is voor beide gevallen gebruikt, zoals we zien 

in, 
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- Handelingen 12:7 “7En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en 

door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn 

handen af.” 

 

De soldaat die de speer in de zij van Jezus duwde en levenloosheid van het lichaam moest bevestigen 

(Johannes 19:33) was iemand die in Jezus geloofde en daardoor hem gered zou willen hebben, als hij 

het zou kunnen. Hij zou hem niet willen doden en zou ook niet geschreeuwd hebben dat Jezus nog 

leeft, want dan zouden de Joden voor gezorgd hebben dat Jezus alsnog ter dood wordt gebracht. Dit 

verhaal zien we in meerdere plaatsen waar de soldaat zijn geloof in Jezus uitte, 

- Markus 15:39 “39En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo 

roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!” 

 

- Lukas 23:47 “47Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en 

zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.” 

 

Het was die soldaat die bevestigde of Jezus op het kruis nog leefde,  

- Johannes 19:33 en 34 “33maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken 

zij Zijn benen niet. 34Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er 

bloed en water uit.” 

 

Verder kunnen we de vraag stellen of een soldaat de dood kan verifiëren wanneer de dokters van nu met al 

die moderne apparatuur nog fouten maken. In het boek “Burried Alive” geschreven door Jan Bondeson zijn 

vele van zulke voorbeelden van oudeheid tot heden gedocumenteerd. Hij schrijft: “Mensen wisten voor 

eeuwenlang de tijd van de dood niet. In vele gevallen dachten ze dat die persoon dood was terwijl het gene 

in werkelijkheid nog leefde.”  

 

Denken dat iemand dood is wanneer ze nog niet dood zijn, was niet iets verrassend in die tijd. Dit blijkt 

zelfs uit het nieuwe testament waar de Joden Sint Paulus stenigen en denken dat hij dood is maar 

wanneer ze vertrekken staat Sint Paulus weer op en loopt verder, zoals we zien in, 

- Handelingen 14:19 en 20 “19Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten 

overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood 

was. 20Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de 

volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.” 

 

Hoe ziet het dan met de spijkers die hem vast maakten op het kruis? 

 

Dr. John J.Rousseau en Rami Arav schrijven in de boek (Jesus and his world: an archaeological and 

cultural dictionary, Pg 74-75-76-77 en ook beetje in 78) : “Gebruik van spijkers in de Romeinse tijd was niet iets 

die standaard bij elke kruisiging werd gebruik. Het gebruik van een touw zou aannemelijker zijn dan 

spijker.” En gezien dat Pilatus niets tegen Jezus had maar juist integendeel gemotiveerd was om hem 

vrij te laten gaan en dit tot 3 keer toe geprobeerd heeft, het gebruik van touw is waarschijnlijker dan het 

gebruik van spijkers.  

 

Verder de profetie in de oude testament zegt (Psalmen 34:20) “dat geen van zijn botten zullen breken”, 

en gezien dat in de hand 28 en in de voet 29 botten aanwezig zijn (in totaal 114 botten), en volgens de 

profetie al die botten niet zullen breken, is het aannemelijker zoals Dr. John J.Rousseu zegt “dat er 

eerder gebruikt gemaakt is van touw dan spijkers.” 
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Verder de handen en de voeten met spijkers te piercen veroorzaakt geen dood, want er worden geen 

fatale organen geraakt. Een persoon kan hieraan niet dood gaan tenzij de persoon voor een lange tijd 

doorbloedt en dat kan de dood veroorzaken. Maar Jezus heeft maar paar uur op het kruis gehangen en 

in dit korte tijd kon hij niet doodbloeden.  

 

Dus de spijkers en de speer kunnen ook niet de doodsoorzaak zijn. 

 

Dit is ook de reden waarom Pilatus verbaasd was dat Jezus al na paar uren gestorven was, 

-  Markus 15:44: “44Pilatus was verbaasd te horen dat Jezus al gestorven was. Hij liet de officier 

roepen en vroeg hem of Jezus al dood was.” 

 

Zoals we gezien hebben is er geen oorzaak waarvan Jezus door zou dood gegaan zijn, zegt Prof. Raymond 

E. Brown in zijn boek (The Death of the Messiah, From Gethsemane to the Grave) 

 

 En gezien dat er geen doodsoorzaak kan gevonden worden, kunnen we zeggen dat Jezus niet dood 

is gegaan op het kruis! 

 

Zoals we zien was Jezus in levende wijze, in vlees en bloed en in menselijke lichaam gezien. Hij is 

aangeraakt, voelde pijn en er is met hem gesproken en zelfs heeft Jezus gebruik gemaakt van voedsel. Dit 

zijn niet de kwaliteiten van een geest of een herrezen lichaam, zoals we zien, 

- 1 Korintiërs 15:42 tot 44 “42Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt 

gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43Het wordt gezaaid in 

oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in 

kracht. 44Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een 

natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.” 

 

De dood is scheiding van de geest en het lichaam (Jakobus 2:26 “26… het lichaam zonder geest dood is…). 

Dat Jezus nog altijd in zijn menselijk lichaam rondliep en zegt dat hij niet naar God gezonden is, dat hij 

nooit als een geest verscheen maar integendeel bewijst hij steeds dat hij geen geest is, en er geen 

doodsoorzaak op het kruis gevonden kan worden, houdt in dat Jezus niet gestorven is op het kruis. 

 

Dat is ook waarom nergens in de Bijbel Jezus (wanneer hij op deze aarde liep) zegt “Ik was dood en nu ben 

ik herrezen”, maar in tegendeel komt hij steeds met bewijzen dat hij LEVEND is en nog niet naar de Vader 

gestuurd is. 

 

En gezien dat Kruising “Doden op het kruis” betekent en we zien dat Jezus niet op het kruis is dood gegaan 

dan kunnen de stelling vast leggen dat Jezus niet Gekruisigd is. 

 

En sinds Jezus niet gekruisigd is en altijd in menselijke lichaam met vlees en bloed en nooit als een 

“herrezen lichaam” (geest) verscheen, de vraag van Opstanding (weder opstaan van de Dood) is niet aan de 

orde.  
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We hebben hierboven gezien dat Jezus niet kwam om zich te offeren en uiteindelijk gebeurde toch wat hij 

wilde want hij is niet gedood op het kruis. 

 

Dat hij niet dood zal gaan, heeft hij van te voren aan de Joden verteld en heeft profetieën gedaan dat hij niet 

dood zal gaan. Profetieën die vervuld zijn. 

 

 

                                                                   Leven in een Vis 

 

In de evangeliën van Mattheüs komen de farizeeën naar Jezus toe en vragen hem om bewijs dat hij “de 

Christus” is, 

- Mattheüs 12:38 “38Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: 

‘Meester, we zouden graag een teken van u zien.’” 

 

Hier vragen ze Jezus om een teken waardoor ze de bevestiging kunnen hebben dat hij echt de Christus is, 

en Jezus vertelt ze,  

- Mattheüs 12:39 “39Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht 

verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.” 

 

Op de vraag van een teken, antwoord Jezus en zegt dat de enige teken die zal worden getoond is zoals de 

wonder van Jona, en vertelt Jezus verder wat de wonder van Jona was, 

- Mattheüs 12:40 “40Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo 

zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.” 

 

 

Jezus vertelt dat de Zoon des mensen de wonder zal doen dat de profeet Jona deed. Zoals Jona drie 

dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zó zal Jezus drie dagen en drie nachten in het 

hart van de aarde zijn. 

 

Nou komt de vraag “Hoe was Jona in de buik van de Grote vis?” 

 

De verhaal van Jona vinden we in de boek van Jona. 

- Jona 1:1 en 2 “1Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: 2Sta op, ga naar 

de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” 

 

God instructeert Jona om naar Nineve te gaan en de bevolking daar te waarschuwen van hun daden, 

maar uit de angst van de mensen in Nineve die hem niet zullen aanhoren en hem zullen vervolgen, 

vlucht hij weg en komt via een om weg naar Tarsis, 

- Jona1:3 “3En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar 

Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om 

mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.” 

 

Toen de schip op zee gevaren was, kwam er een hevige storm. De bijgeloof van de mensen was dat de 

storm gekomen is omdat iemand op het schip God boos heeft gemaakt en als ze de gene de zee 

ingooien zal de storm eindigen. Daarom beginnen ze te zoeken wiens schuld het zou kunnen zijn, en 

beginnen onderling te loten en het lot valt op de profeet Jona, 
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- Jona 1:7 “7Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: Kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten 

door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona.” 

 

Jona weet dat hij iets doet in tegendeel van Gods wil, en zegt “Gooi me van het schip af zodat jullie 

allen niet dood hoeven gaan omwille mij”, 

- Jona 1:12 “12Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust 

laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt.”  

 

Met tegenzin hebben ze hem toch overboord gegooid en toen werd de zee rustig, 

- Jona 1:15 “15Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden.” 

 

Op zo’n moment als je iemand midden in de woedende zee van het schip af gooit, verwacht je dat die gene 

dood zou moet gaan, maar Jona ging niet dood en was levend wanneer een vis kwam en hem op slikte, 

- Jona 1:17 “17En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en 

drie nachten in het binnenste van de vis.” 

 

Drie dagen en drie nachten in de buik van een vis, zonder eten en drinken en het gevaar van 

verstikking, verhitting en verdrinking verwacht je dat een persoon dood zal gaan, maar Jona was leven 

en bad tot God vanuit de buik van de vis. 

- Jona 2:1 “1Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.” 

 

We zien dat Jona het levend vanaf deed uit de woedende zee, een Grote vis slikte hem op en hier kwam 

hij ook levend vanaf. De vis spuwde hem na drie dagen en drie nachten op het land, 

- Jona 2:10 “10Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.” 

 

Dit was de verhaal van de wonder van Jona. Sinds hij van het schip was geworpen tot hij paar dagen later 

op het droge aankwam, tegen alle verwachtingen in was hij LEVEND.  

 

Jezus zegt in Mattheüs 12:40, de wonder dat bewijst dat ik de Christus ben is de wonder dat Jona deed. 

Zoals Jona in de buik van de grote vis was, zó zal Jezus zijn in het hart der aarde. Jezus vertelde eigenlijk 

aan de Joden, zoals je verwacht zou hebben dat Jona dood zou gaan, zul je ook verwachten dat ik dood zal 

gaan. En zoals Jona er levend vanaf deed, zal ik ook LEVEND vanaf komen. 

 

Jona was LEVEND in de buik van de vis, dus Jezus moet LEVEND zijn de hart van aarde! 
 

 

                                                                      De TijdsFactor  
 

“Nee, nee, nee. Dit is niet waar de profetie over gaat. De profetie gaat over de “Tijdsfactor””, wordt o.a 

als antwoord gegeven. Dit gebaseerd op de tekst “Drie dagen en Drie nachten”, “want Jezus heeft het vier 

keer herhaald, zie.” 

 

Dit claim kunnen we onder de loep nemen om te kijken of het klopt. De geleerden van de Joden komen bij 

Jezus en vragen om een wonder waarop Jezus reageert en zegt dat het wonder van Jona zal als teken van 

mij worden getoond. (Mattheüs 12:40) 

 

Dat Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, is niet het wonder van Jona. Want als hij 

daar dood was gegaan dan was er geen wonder gebeurt. Het wonder is dat hij daarin LEVEND was. 
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Een wonder is per definitie iets onwaarschijnlijk, iets onverklaarbaar, iets wat niet voor iedereen 

mogelijk is. Als iemand zich drie dagen en drie nachten in een kast opsluit en na drie dagen en drie 

nachten naar buiten komt, heeft hij iets wonderlijks gedaan? Als iemand op de trein stapt en na drie 

dagen en drie nachten op een plek aankomt, heeft hij iets wonderlijks gedaan? 

 

Wat is wonderlijks als iemand drie dagen en drie nachten in een tombe verblijft? Of daar dood ligt? 

Is het een grotere wonder als hij daar 4 dagen en 4 nachten verbleef? Of daar dood lag? 

 

Het wonder van Jona is dat hij dood zou moeten gaan, maar tegen alle verwachtingen in gaat hij niet dood. 

En het wonder van Jezus is dat hij tegen alle verwachtingen LEVEND was. 

 

Een cynisch zou zeggen: “Jezus was drie dagen en drie nachten in de hart van de aarde en Jona ook drie 

dagen en drie nachten in de buik van de vis, en hierdoor is de profetie vervuld!” 

 

We zullen ook kijken of dit claim klopt. 

 

Jezus was op de dag voor de sabbat op het kruis gezet. Sabbat is zaterdag en de dag ervoor is natuurlijk 

vrijdag. Hiervan komt de term “Goede Vrijdag”. 

 

In de middag zetten ze hem op het kruis en binnen 3 tot 6 uur halen ze hem eraf waarna ze Jezus 

inwikkelen met linnen en kruiden, 

- Johannes 19:40 “40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij 

een Joodse begrafenis.” 

 

Hij is op vrijdag middag op het kruis gelegd, en paar uur later halen ze hem eraf en wikkelen ze hem in. 

Tegen die tijd wanneer ze klaar zijn om hem in de tombe te leggen is het al vrijdagavond, en zondag 

vroeg tegen de zonsopgang ging Maria Magdalena naar het tombe (Johannes 20:1) waar ze Jezus sprak. 

Dus Jezus heeft sinds vrijdagavond tot zondagochtend in het hart van de aarde geweest. 

Vrijdagavond is eerste Nacht. Zaterdagochtend is de eerste Dag. Zaterdagnacht is de tweede Nacht en 

zondagsochtend waarop ze de tombe leeg treffen is de tweede dag. 

 

Zoals Jona drie dagen en drie nachten was, zo zal ik zijn drie dagen en drie nachten, zei Jezus. We zien dat 

Jezus maar twee dagen en twee nachten in het hart van de aarde was, en dit is niet zoals Jona. Dat hij daar 

LEVEND was, is wel zoals Jona was. 

 

Er zijn andere mensen die zeggen: “Zie, voor de Joden van die tijd kan stukje van de dag als een hele dag 

worden beschouwd. Dat Jezus op vrijdag op de kruis was gelegd, zou de hele dag in rekening moeten 

worden gebracht.” 

 

Omwille van argument zullen we hierna kijken. 

Als vrijdag als geheel moet worden beschouwd, dan is vrijdagochtend de eerste Dag. Vrijdagnacht is de 

eerste Nacht. Zaterdagochtend is de tweede Dag. Zaterdagnacht is de tweede Nacht. Zondagochtend is 

de derde Dag. Zondagnacht is de tombe leeg, want vroeg in de ochtend was de tombe al leeg bij 

aankomst van Maria Magdalena (Johannes 20:1). 

 

Dit bij elkaar is 3 dagen en 2 nachten. Er is geen scenario, hoe we die verzen ook interpreteren, dat Jezus, 

de Zoon des Mens, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde was. Uiteindelijk zien we dat de 
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teken van Jona die Jezus als enige bewijs aan de Joden gaf, kan en is niet de tijdfactor. De wonder was dat 

hij niet dood zal gaan. 

 

Dat het niet om de tijdsfactor ging lezen we ook in het nieuwe testament, waar Jezus zegt, 

- Lukas 11:29 en 30 “29 Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij: ‘Dit is een verdorven 

generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. 30 Zoals 

Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze 

generatie zijn.” 

 

Hier geeft Jezus de teken van Jona als zijn eigen wonder en over de tijdsfactor, wordt er niet gesproken. 

 

The Abingdon Bible Commentary 1929, zegt over deze verse “Deze verklaring in Mattheus 12 is niet 

correct, want Jezus was in de tombe vanaf vrijdagavond tot zondagochtend. ” 

 

 Zoals de overleving van Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, was Jezus ’s overleving 

een teken voor de inwoners van Israël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                  

“De kruisiging van Jezus wordt zelfs in het oude testament geprofiteerd” zal bekend voorkomen bij vele 

lezers.  

 

Zelfs het nieuwe testament citeert verzen uit het oude testament als een profetie die op Jezus slaan. Deze 

vinden we o.a. in Lukas 4:10 tot 12 en Mattheüs 4:6 en 7, 

- Lukas 4:10 tot 12 “10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te 

waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een 

steen.”” 

 

- Mattheüs 4:5 tot 10 “6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 

Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, 

zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: 

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” 

 

Dit zijn citaten uit het oude testament, de Psalmen om precies te zijn. Over dit gaat de hele hoofdstuk 91 in 

Psalmen. Hierin wordt Christus door God de belofte gedaan dat hij niet dood zou kunnen gaan en dat hij 

altijd onder bescherming van God staat. 
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                                                          Davidische Messias 

 

Psalmen 91: 

 “1Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 

Almachtigen.2Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik 

vertrouw!            

(De profetie zegt dat Christus in God vertrouwt en bij hem bescherming zoekt. Zoals Jezus dat deed in 
Markus 14:35 en 36 “35En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die 

ure van Hem voorbijging. 36En Hij zei: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij 

weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.”) 

 

 3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,                  

 (God zegt dat hij de Christus uit de handen van zijn vijanden en van dood zal redden.) 

 

 4hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een 

veilig schild.                                                                                                                                                    

(Vertrouwen op God is veilig en Christus kan zijn toevlucht bij God vinden en God zal hem toevlucht 

geven en bij God zal hij bescherming vinden.) 

 

 5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.                              

(Niet in de nacht of in de dag hoeft Christus te vrezen van iets. God beschermde Jezus in de nacht toen hij 

werd opgepakt en overdag toen ze dachten dat ze hem gedood hadden.) 

 

 7Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.  

(Wat er ook aan andere om de Christus heen gebeurt, hem zal niets overkomen. Zoals bij Jezus, want de 2 

bandieten die naast hem op het kruis hingen werd de benen van gebroken waardoor ze dood zijn gegaan. 

Een was aan de rechterhand en een was aan de linkerzijde van hem, maar Jezus is niets overkomen.) 

 8Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.                                                               

(God zal de kwaaddoener straffen en Christus zal het met eigen ogen zien.) 

 

 9U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10zal het kwaad je niet 

bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.                                                                                                              

(Hier wordt de Christus weer de zekering geven , dat geen kwaad hem zal bereiken en de dood hem niet 

treffen kan.) 

 

 11Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.                                                  

(God stuurt de Christus een engel die op hem moet waken, zoals het gebeurt is in Lukas 22:43 “43En uit de 

hemel verscheen er een engel die Hem (Jezus) versterkte.”) 

 

 12Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13Leeuw en adder zul je 

vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.                                                                                            

(Niet de handen van jouw vijanden noch de natuur noch de dierrijk kan de Christus wat aan doen.) 

 

 14‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.                                  

(Als je in de naam van God gelooft zult hij je bescherming geven en voorzeker geloofde Jezus in God) 
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 15Als hij mij te hulp roept, antwoord ik hem. Als hij in het nauw zit, sta ik hem bij. Ik zal hem 

bevrijden en in ere herstellen 16Een lang leven schenk ik hem, ik zal hem gelukkig maken.’                                 

(Als Jezus om Gods hulp vraagt zal hij die krijgen. Als de Christus in moeilijkheden komt zal God naast 

hem staan. En Jezus vroeg om hulp in Mattheus 26:39 en Lukas 22:43) 

 

Dit profetie over de Messias maakt het volgende duidelijk: 

 

1- God zal Hem horen en redden! (Psalmen 91:3 en 15) 

 

2- God zal Hem beschermen! (Psalmen 91:4) 

 

3- Christus zal geen angst hebben! (Psalmen 91:5) 

 

4- De kwaaddoeners zullen worden gestraft en de Christus zal dit getuigen met eigen ogen! (Psalmen 

91:8) 

 

5- Geen kwaad kan de Christus bereiken! (Psalmen 91:10) 

 

6- God zal zijn engelen bevelen om de Christus te helpen en zijn voet zal geen steen stoten! (Psalmen 

91:11,12 en 14) 

 

7- De roep van Christus zal worden gehoord en hij zult worden geëerd! (Psalmen 91:15)  

 

De Christus kan niet de doel hebben om dood te gaan omdat hij een lange leven tegenmoet zal gaan 

(Psalmen 91:16). Verder kan de Christus niet in de handen van zijn vijanden vallen om te worden 

gemarteld en gedood, want dan is hij niet de Christus. 

 

Als Jezus in de handen van zijn vijanden is geleverd en daardoor gedood is, kan hij per definitie niet de 

Christus geweest zijn. Was hij de Christus dan kon hij niet worden gedood. Zeggen dat de Christus dood is 

gegaan is zelf-tegensprekelijk als een “vierkante rondje” of als “getrouwde vrijgezel” of als “zonnige 

nacht”. Zoiets bestaat per definitie niet. 

 

Uit de bovenstaande stukken kunnen we zien dat de profetie perfect in harmonie is met Pre-Crucifixtion en 

Post-Crucifixtion, in dat Jezus wel de Christus was en daarom niet kwam om te sterven en waanneer zijn 

vijanden hem wouden doden, heeft God hem beschermt en hem gered. De dood heeft hem niet kunnen 

bereiken. 

 

                                                             Liederen van de Lijdende Dienaar 

 

Er zijn vier liederen in de oude testament die “Liederen van de Lijdende Dienaar” worden genoemd. Die 

liederen zijn te vinden in de boek van Jesaja, 

 

1- Jesaja 42:1 tot 4  

2- Jesaja 49:1 tot 6 

3- Jesaja 50:4 tot 11 

4- Jesaja 52:13 tot 15 en 53:1 tot 21 
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In dit liederen (vooral Jesaja 53) zien vele de profetie van Jezus. “Jezus is dat lijdende dienaar”, wordt er 

gezegd. 

 

Dit verzen in de liederen en de verzen die leiden tot deze verzen geven zelf wel aan wie dat lijdende 

dienaar is en laat niets aan interpretatie over, o.a in, 

 

- Jesaja 41:8 “8maar jou, Israël, mijn dienaar,…” 

- Jesaja 44:1 “1nu dan luister Jacob, mijn dienaar Israël, dat ik heb uitgekozen,”  

- Jesaja 49:6 “6 … mijn dienaar ben jij, Israël, in wie ik Me zal verheerlijken.” 

 

Zelfs de nieuwe testament geeft Israël aan als de dienaar, 

- Lukas 1:54 “Hij trekt zich het lot van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft 

beloofd” 

 

Craig Blomberg citeert vele experts, in het leven van Jezus, in de boek “Will the Real Jesus Please Stand 

Up?” die hun studie hierover bekend maken. Mensen zoals John L. McKenzie die over deze hoofdstuk 

in zijn boek “Second Isaiah (The Anchor Bible commantary)” het volgende schrijft: “Deze verzen werden 

al door de geleerden bestudeert lang voordat het nieuwe testament tot bestaan kwam. Dit hoofdstuk in 

Jesaja gaat niet over een toekomstige persoon die zal lijden, maar gaat over de natie Israël als geheel 

die lijdt onder de zondes van zijn bevolking en Israël zal als een voorbeeld zijn voor alle naties.” 

 

- “52: 13-53: 12, vierde dienaar lied. De lijdende dienaar, Israël, de dienaar van God, heeft geleden 

als een vernederd persoon.” (The new English Bible, Oxford Study Edition) 
-  

- “De Heer spreekt, met de belofte dat de dienaar Israël, hoewel verminkt vanwege de kwellingen van 

de ballingschap, zal verhoogd worden, zodat de volken verbaasd zal zijn” (The New Interpreter’sStudy Bible) 

-  

- “…in de oorspronkelijke historische context, lijkt echter, verbannen Israël de dienaar te zijn. Gods 

bevrijding en verheffing van Israël zullen de naties, die formeel dit misvormde slaaf verachtten, 

verbaast zijn (49:7)” (Harper Collins Study Bible)  
-  

Dit blijkt ook uit het volgende: 

 Van de dienaar die hierover wordt gesproken wordt o.a. in Jesaja 42:19 een descriptie gegeven, 

- Jesaja 42:19 en 20 “19Wie is er blind als Mijn dienaar, en doof als de boodschapper die ik 

verstuurde? Wie is er blind als die in verbond met mij, blind als de dienaar des HEEREN? 20Je hebt 

vele dingen gezien, maar u steekt er geen aandacht aan; je oren zijn open, maar je luistert niet.” 

Hier wordt gezegd dat de dienaar blind en doof is. Hij hoort de boodschap met zijn oren maar luistert 

niet. NET Bible commantary zegt over deze verse: “De punt van deze retorische vragen is dat er 

niemand is die zo blind/doof is als dit dienaar. Met de dienaar wordt de verbannen Israël bedoeld (41:8 

en 9), die spiritueel blind en doof is en heeft Gods doel niet tot vervulling gebracht.” 

Als deze dienaar Jezus zou zijn, zou dit betekenen dat Jezus blind/doof was voor de boodschap van 

God, maar we weten dat dit niet zo kan zijn want Jezus zegt in Johannes 5:30 “30Ik kan niets uit 

mijn eigen doen. Zoals ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn 

eigen wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft.” Het oordeel van Jezus is rechtvaardig 

omdat hij de wil van God uitvoert en daarom kan hij niet blind of doof zijn voor Gods boodschap. 

 

 Meer dan dat, al verse in Jesaja 53 diskwalificeert Jezus. In vers 7 lezen we 
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- Jesaja 53:7 “7Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; 

als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 

scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.” 

 

 De verse kan niet op Jezus slaan, want Jezus was niet stil, noch bij zijn proces noch tot zijn laatste 

adem. 

1) Hij opende zij mond en verzette zich tegen de beschuldigingen tijdens zijn proces bij de 

hogepriester, 

- Johannes 18:20 en 21 “20Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik 

heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik 

heb niets in het verborgen gesproken. 21Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die 

gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb.”22En toen 

Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: 

Antwoordt U zo de hogepriester? 23Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, 

bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan?” 

 

2) Hij opende zijn mond en verzette zich tegen de beschuldigingen tijdens zijn proces bij Pilatus, 

- Johannes 18:33 “33Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: 

Bent U de Koning van de Joden? 34Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit van uzelven, of hebben 

het u anderen van Mij gezegd?36Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. 

Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik 

niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.” 

 

3) Hij opende zelfs zijn mond op het kruis, 

- Mattheus 27:46 en Markus 15:34 “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” 

 

 Jezus kan de dienaar zijn die stil naar zijn kruis wordt geleid. 

 

 Verder zegt vers 10 van Jesaja 53, 

- Jesaja 53:10 “…zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN 

zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.” 

 

- “Het woord voor zaad in het Hebreeuws is זרע (zeh'-rah) en betekent kinderen” (Strong’s Concordance, 

Nr. H2233) 

 

- “Nakomelingen; nakomelingen; kinderen; afstammelingen; als het zaad van Abraham; het zaad 

van David. In die zin is het woord collectief toegepast op een persoon, of een willekeurig aantal”. 

“Om zaad te produceren./Beginsel van de productie”. (Webster’s 1828 Dictionary) 

 

- “Vele nakomelingen en genieten van een lange levensduur zijn beloningen voor godvruchtig en wijs 

leven (zie Spreuken 3: 2; 17: 6; 20: 7)” (New Living Translation, 2004 edition) 

 

 Dit woord “zaad” komt 279 keer voor in de Bijbel, al 23 keer in het boek van Jesaja, en betekent 

altijd letterlijke zaad, nakomeling, kinderen en afstammelingen. 

    De lijdende dienaar in Jesaja kan geen Jezus zijn maar is de natie Israël. 

Uiteindelijk hebben we uit de profetieën van het oude en het nieuwe testament gezien: 
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 Sinds het begin van zijn ministerie tot hij door zijn vijanden valselijk beschuldigd was, zien we dat 

Jezus zich voorbereidde op de tegenslag met de vijand en nadat hij opgepakt was, heeft hij in geen 

een van die momenten de valse beschuldigingen geaccepteerd en zich telkens tegen heeft gezet. Hij 

kwam niet om zich te offeren.  

 

 De profetieën van het Oude testament (Psalmen 91, 9:13, 17:7, 18:3, 20:6, 145:14, 146:8) 

verzekerde hem dat hij niet dood zal gaan, en dit heeft Jezus zelf extra vervuld door de teken van 

Jona aan te voegen. Zoals het Oude testament aangeeft dat de Christus gered zal worden van de 

handen van zijn vijanden en veilig zou zijn en het wonder van Jona was dat hij tegen alle 

verwachtingen in levend was, was Jezus ook gered en was levend wanneer hij in de tombe is gelegd 

en wanneer hij daaruit kwam. 

 

 Vanaf het moment dat hij door de Romeinen opgepakt werd en op het kruis was gezet, tot de 

moment dat Maria Magdalena de lege tombe ontdekte, is er geen reden waardoor hij zijn leven zou 

moeten verliezen. Hij is niet gedood op het kruis en was dus niet gekruisigd. 

 

 

 

                                                                     

 

“Maar we hebben ooggetuigen, tijdgenoten en de discipels van Jezus die ons van hem vertellen, hoe 

kunnen ze het dan verkeerd begrepen hebben?” 

 

Wie zijn die ooggetuigen die ons over de laatste dagen van Jezus vertellen?  

Die verhalen zijn te vinden in de vier evangeliën: 

 

Mattheüs, (80 C.E) 

Markus, (65 tot 75 C.E) 

Lukas, (85 C.E)                                (Prof. Frederick Fyvie Bruce (New Testament Documents: Are They Reliable?)) 

Johannes. (90 tot 100 C.E) 

 

Van die vier schrijvers van de evangeliën, twee zijn geen discipels van Jezus. Sint. Lukas was een arts een 

metgezel van Sint Paulus. Sint. Markus is gezegd een discipel te zijn van Petrus. (The new Jerome bible 

commentary) 

 

De authenticiteit van de evangeliën is een ander onderwerp op zich, maar momenteel vanuit gaande dat de 

evangeliën werkelijk door de discipels zijn geschreven, kunnen we zien dat ze niet ooggetuigen waren van 

de gebeurtenis en al hun kennis is van wat ze gehoord hadden. Want Markus vertelt ons dat op het cruciale 

moment dat Jezus werd opgepakt, ALLE zijn discipels verlaten hem en vluchten weg. De enige 

ooggetuigen waren Maria, de moeder van Jezus, Maria, de zus van de moeder van Jezus wie de vrouw van 

Klopas was, en Maria Magdalena. 

 

- Markus 14:50 “50En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen.” 

 

- Johannes 19:25 “25bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria de 

vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.” 
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Omdat ze ALLEN gevlucht waren konden ze niet de ooggetuigen geweest zijn, dit blijkt ook uit het 

volgende; Dr H.J.Richard schrijft in zijn boek “The first eastern, what happend”: “De schrijvers van de 

evangeliën hebben geprobeerd om de verhalen op elkaar laten aansluiten, maar als we ze bij elkaar op een 

horizontale wijze lezen, zien we dat ze elkaar serieus tegenspreken.”  

 

Verder hierover schrijft Prof. Raymond Brown in zijn boek “Commentary on gospel of John” hoe deze 

rapporten gezien moeten worden; “De verhalen van de schrijvers waren aanvankelijk één verhaal, maar 

dat ontwikkelde zich in verschillende gemeenschappen en regios en soms kregen ze lokale begrippen en dat 

verhaal werd dan verder doorvertelt. Bijvoorbeeld ene gemeenschap zei dat Jezus verscheen aan Jacobus 

en de andere gemeenschap zei hij verscheen aan Petrus. Maar het was dezelfde verschijning.” Prof. 

Raymond Brown zegt verder “Als de heden bestaande verhalen goed worden bestudeert en met elkaar 

vergelijk zien we ernstige problemen, zozeer als we niet een gezamenlijke verhalen kunnen maken zonder 

enige tegen spraak.” Voorbeelden hiervan kunnen we zien als volg: 

 

 De dag van de kruising! 

- Markus vertelt ons dat de dag na de laatste maaltijd was, (Markus 14:12 “12En op de eerste dag van 

de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten…”). 

 

- Johannes integendeel vertelt ons dat het op de dag ervoor, (Johannes 19:14 “14En het was de 

voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur…”) 

 

 De tijd van de kruising! 

- Markus vertelt ons dat het 3e uur was, (Markus 15:25 “25En het was het derde uur en zij kruisigden 

Hem.”) 

 

- Johannes vertelt ons integendeel dat het 6e uur was, (Johannes 19:14 “14En het was de 

voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur…”) 

 

 Wie droeg het Kruis de hele weg! 

- Markus en Mattheüs en Lukas vertellen ons dat het Simon van Cyrene was, (Markus 15:32, 

Mattheüs 27:44 en Lukas 23:26 “26Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere 

Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het 

hem achter Jezus aan dragen.”) 

 

- Johannes vertelt ons met benadrukking dat Jezus zelf zijn eigen kruis droeg en over Simon de 

Cyrene wordt niet gesproken, (Johannes 19:17 “17Hij droeg zelf de kruisbalk en hij ging de stad uit, 

naar de zogenaamde Schedelplaats, die in het Aramees ‘Golgota’ heet.”) 

 Wie beledigde hem toen hij op de kruis hing! 

- Markus en Mattheüs vertellen ons dat beide mannen die naast hem op de kruis hingen beledigden 

hem, (Markus 15:32 en Mattheüs 27:44 “32Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis 

afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden 

Hem.”)  

 

- Lukas integendeel vertelt ons dat een man hem beledigde en die andere kwam juist op voor Jezus, 

(Lukas 23:40 tot 43 “40Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u 

hetzelfde vonnis ondergaat? 41En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig 

wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42En hij zei tegen Jezus: 

Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, 

zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.”) 
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 Toen Jezus in de tombe was, wie ging naar hem! 

- Markus en Mattheüs en Lukas vertellen ons dat Maria Magdalena en andere vrouwen samen, 

(Markus 16:1, Mattheüs 28:1 en Lukas 24:1 “1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van 

Magdala, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome balsems om daarmee het lichaam van Jezus te 

zalven.”) 

 

- Johanns vertelt ons dat Maria Magdalena alleen was, (Johannes 20:1 “1Vroeg op de eerste dag van 

de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf.”) 

 

 Was de steen voor de tombe verwijderd! 

- Markus en Lukas en Johannes vertellen ons dat de steen er niet meer was bij aankomst van Maria, 

(Markus 16:14, Lukas 24:2 en Johannes 20:1 “1En op de eerste dag van de week ging Maria 

Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf 

afgenomen was.”) 

 

- Mattheüs vertelt ons juist dat de steen er nog was bij de aankomst van Maria en er een engel van 

pas moest komen om het weg te halen, (Mattheüs 28:2 “2Plotseling begon de aarde hevig te beven, 

want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging 

erop zitten.”) 

 

 Wat zagen ze bij de tombe! 

- Markus 16:5 zegt 1 man, “5En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een 

jongeman zitten” 

 

- Lukas 24:5 zegt 2 mannen, “4En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen 

stonden bij hen in blinkende gewaden.” 

 

- Mattheüs 28:2 zegt 1 engel, “2En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de 

Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop 

zitten.” 

 

 Waar moesten de discipels heen van Jezus! 

- Markus en Mattheüs vertellen ons dat ze naar Galilea moesten gaan om hem daar te ontmoeten, 

(Markus 16:7 en Mattheüs 28:7 “7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt 

is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u 

gezegd.”) 

- In Lukas moeten ze juist nergens heen en in Jeruzalem blijven, (Lukas 24:49 “49En zie, Ik zend de 

belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte 

bekleed zult worden.” ) 

 

Prof. Brown zegt als conclusie dat het onmogelijk is om al de gebeurtenissen in evangeliën als 

historisch te beschouwen. 

  

Zoals we gezien hebben, de schrijvers van de evangeliën waren geen ooggetuigen, en de rapporten die ze 

ons achter hebben gelaten zijn serieus met elkaar in tegenspraak.  
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“Hoe zit het dan met onze verlossing? Wie is er dan dood gegaan voor onze zondes, als Jezus niet 

gekruisigd is hoe kunnen we dan zalig worden met God?” 

 Op de vraag of iemand voor onze zondes dood moet gaan, antwoordt de Bijbel met Nee en met Ja! 

 Op de vraag of ieder zich moet inspannen voor verlossing, antwoordt de Bijbel ook met Nee en met 

Ja! 

 

                                                             De Wet (Torah) 

We lezen in verschillende plaatsen in de Bijbel, het oude en het nieuwe testament, hoe we verlossing 

kunnen krijgen. Jezus en andere profeten hebben het ons in verschillende plekken specifiek verteld. 

De Joden hadden de wet, wanneer je een bepaalde zonde begaat moet je een offer brengen, als toon van 

brouw en door dit offer zal God jouw zonde vergeven,  

- Leveticus 16:6 en 10 “6De stier biedt Aäron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor 

zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. 7De beide bokken moet hij naar de ingang van de 

ontmoetingstent brengen, en daar, ten overstaan van de HEER, 8moet hij door loting vaststellen 

welke bok bestemd is voor de HEER en welke voor Azazel. 9De bok die door het lot voor de HEER 

bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen; 10de bok die door het lot bestemd is voor Azazel 

moet levend voor de HEER blijven staan om verzoening mee te bewerken, en daarna de woestijn in 

worden gestuurd, naar Azazel.” 

We zien hier dat Aaron (de broer van Mozes en de eerste priester van Israël) op de dag van Yom 

Kippur (Verzoendag) twee bokken moest nemen en hij legde de zondes van die mensen op die bokken. 

Een ervan wordt geofferd en die andere wordt met de zondes de woestijn in gestuurd naar 

Azazel.(Azazel wordt nu gezien als de “de demonische heerser van de woestijn”, wellicht wel de duivel 

zelf.) (NET Bible commentary)) 

Hier, waarvan de term “Zondebok” van afkomt, laat zien dat de offer niet dood hoeft te gaan en levend de 

woestijn in wordt gestuurd. Dood is geen must.  

Verder zien we dat een offer niet per se om bloed moet gaan, want hoe zit het met diegene die zich geen 

bok of vogels kunnen veroorloven om te offeren? Voor zulke zijn er offers die niets met bloed te maken 

hebben,  

- Leviticus 5:10 en 13 “.10Maar indien zijn hand niet bereiken kan aan twee tortelduiven of twee 

jonge duiven, zo zal hij, die gezondigd heeft, tot zijn offerande brengen het tiende deel van een efa 

meelbloem ten zondoffer; hij zal geen olie daarover doen, noch wierook daarop leggen; want het is 

een zondoffer…13Zo zal de priester voor hem verzoening doen over zijn zonde, die hij gezondigd 

heeft in enige van die stukken, en het zal hem vergeven worden; en het zal des priesters zijn, gelijk 

het spijsoffer.” 

We zien hier om zonde te vergeven is bloed geen noodzaak, en kan zelfs worden vervangen door 

meelbloem! 

Verder zien we in de oude testament dat niemand de zondes van iemand anders op zich kan nemen, Mozes 

heeft het ook geprobeerd om de zondes van andere op zich te nemen zodat andere schuldigen vrijuit gaan, 

maar God vertelde degene die de zonde begaat is diegene die ik oordeel,  
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- Exodus 32:30 tot 33 “30De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: ‘U hebt zwaar gezondigd. 

Toch zal ik de berg op gaan; misschien kan ik de HEER ertoe bewegen u uw zonden niet aan te 

rekenen.’ 31Hierop keerde hij terug naar de HEER. ‘Ach HEER,’ zei hij, ‘dit volk heeft zwaar 

gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt. 32Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u 

dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt.’ 33De HEER antwoordde Mozes: 

‘Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek.” 

 

Het oude testament is explicit over dat een ander de zondes van een ander niet over kan nemen en geeft aan 

hoe een persoon eeuwige leven kan hebben, 

- Deuteronomium 24:16 “16 Ouders mogen niet ter dood gebracht worden om wat hun kinderen 

hebben misdaan, en kinderen niet om de misdaden van hun ouders; alleen om wat iemand zelf 

misdaan heeft, mag hij ter dood gebracht worden.” 

 

- Micha 6:7 en 8 “8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders 

dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” 

 

- Ezechiël 18:20 tot 22 “20De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de 

ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; de 

gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem 

zijn.21Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al Mijn 

inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet 

sterven.22Al zijn overtredingen, die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden; in zijn 

gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven.” 

Hier zien we dat degene (de ziel) die zondes begaat, die zal verdwijnen, maar de gene (de ziel) die van 

zondes terugkeert en het goede doet, die zal niét verdwijnen en zal eeuwige leven hebben. De vader kan 

en zal niét de zondes van de zoon overnemen, noch de zoon de zondes van de vader. De zondes van 

diegene die ze pleegt zal op hem worden gerekend, en die gene die het goede doet zal er voor beloond 

worden.  

Onze vader Adam zondigt, en zijn zoon en de generaties later zullen die zonde van vader Adam niet 

overnemen. Degene die de zonde begaat is er verantwoordelijk voor en niet de ziel die de zonde niet 

begaan heeft. 

Het idee dat iemand anders jouw zondes overneemt gaat fundamenteel tegen de leer van het oude 

testament. 

                                              De Evangeliën 

Jezus vertelt ons, wanneer hij op de laatste dagen van aarde met engelen terug zal keren, dan zal hij mensen 

Gebaseerd op hun daden in twee groepen gaan delen, de ene groep die goede en rechtvaardige daden heeft 

gedaan zal eeuwige leven in het Koninkrijk van God hebben en die andere groep die geen goede daden 

gedaan heeft zal aan de duivel en zijn engelen worden geleverd, 

- Mattheüs 25:31 tot 46 “31wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de 

heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32En voor Hem zullen 

al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen 

van de bokken scheidt. 33En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijn 

linkerhand. 34Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij 
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gezegenden Mijns Vaders! … .41Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat 

weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. … 
45Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij 

ook niet gedaan. 46En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige 

leven.” 

Verder zien we vele malen waar Jezus het doen van goede daden benadrukt. Niet alleen het doen van de 

goede daden heeft hij aanbevolen, maar ook het aan anderen leren is van belang. Dit kunnen we in de 

evangeliën zien waar Jezus ons verteld waarom hij gekomen is en hoe krijgen we eeuwige leven of vloek 

van God, 

- Mattheüs 5:17 tot 46 “17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik 

ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze vervullen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel 

en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 
19Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te 

doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt 

en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20Want ik zeg 

jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen 

jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” 

Jezus vertelt ons wie de kleinste van het koninkrijk zal zijn, iemand die de Wet van de profeten (Wat je 

moet doen en waarvan je weg moet blijven, wat je mag eten, hoe en wat je moet aanbidden), zelfs tot de 

kleinste punt (Jota is de kleinste letter in het Hebreeuws, zoals de punt op de i) ontbindt en/of dit aan andere 

leert. Jezus vertelt in hetzelfde adem ook wie de hoogste zal zijn in het koninkrijk van God, diegene die 

de wet van de profeten tot de kleinste punt op nahouden en dit ook aan andere leren, in zo’n wijze dat 

de gerechtigheid die van de farizeeën overstijgen moet.  

 

Hij vertelt ons ook hoe we de gerechtigheid van de farizeeën kunnen overstijgen en zoals hij al aan gaf 

vult hij de Wet van de profeten aan met de volgende wetten,  

- Mattheüs 5:20 tot 46 “20Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der 

Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 

 21Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal 

strafbaar zijn door het gericht.22Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal 

strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den 

groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. 

 23Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets 

tegen u heeft;24Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, 

en komt dan en offert uw gave. 

 25Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat 

de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en 

gij in de gevangenis geworpen wordt.26Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat 

gij den laatsten penning zult betaald hebben. 

 27Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.28Maar Ik zeg u, dat zo 

wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan. 

 29Indien dan uw rechteroog u op de verkeerde weg brengt, trekt het uit, en werpt het van u; want 

het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 

 30En indien uw rechterhand u op de verkeerde weg brengt, houwt ze af, en werpt ze van u; want het 

is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 



30 

 

 31Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.32Maar Ik zeg u, 

dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel 

doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. 

 33Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult 

den Heere uw eden houden.34Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is 

de troon Gods;35Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, 

omdat zij is de stad des groten Konings;36Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar 

kunt wit of zwart maken;37Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit 

den boze. 

 38Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.39Maar Ik zeg u, dat gij den boze 

niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;40En zo 

iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;41En zo wie u zal dwingen een 

mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.42Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van 

dengene, die van u lenen wil. 

 43Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij 

haten.44Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u 

haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;45Opdat gij moogt kinderen zijn 

uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent 

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.46Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt 

gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?47En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij 

boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?48Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, 

Die in de hemelen is, volmaakt is.” 

Hier vult Jezus de Wetten die zijn tijdgenoten moesten doen met de Wetten die ze moeten doen.  

En hij zegt wat hij vindt van mensen die zijn woord horen maar niet naar handelen,  

- Mattheüs 7:24 tot 27 “24Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik 

vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; 25En er is 

slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn 

tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. 26En 

een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man 

vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; 27En de slagregen is nedergevallen, en 

de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis 

aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.” 

Hij benadrukt ook de daad van de profeten en zegt dat we dit moeten doen,  

- Johannes 8:39 “39Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: 

Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.” (Abraham bracht 

monotheïstische geloof en o.a. de verbond van besnijdenis.) 

Verder vertelt Jezus ons hoe we de eeuwige leven kunnen krijgen. Iemand komt naar Jezus met dit vraag 

en Jezus antwoordt en zegt,  

- Mattheüs 19:16 tot 19 “16En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal 

ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?17En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? 

Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de 

geboden.18Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen 
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overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven;19Eer uw vader en moeder; 

en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.” 

Om eeuwige leven te krijgen, zegt Jezus “Onderhoud de geboden” en vertelt de daden die moeten 

worden verricht.  

We zien steeds dat Jezus het belang van de Wet en verrichten van daden benadrukt, zozeer dat wanneer hij 

over de eeuwige leven praat, praat hij tegelijk ook over de houden van de geboden en verrichten van goede 

daden.  

Zoals de Bijbel zegt,  

- 1 Johannes 3:4 “4iedeeen die zondigt breekt Gods wet, in feite, zonde is Gods wetteloosheid.” 

Bereken van de Wet is per definitie zondigen, en daarom blijft Jezus het belang van de Wet en 

verrichten van goede daden en van slechte daden afblijven benadrukken. Zozeer dat als jouw 

rechterhand jou op de verkeerde weg brengt, dat die hand afgehakt moet worden, zodat je geen zonde 

kan plegen. (Mattheüs 5:30) 

Als iemand voor onze zondes doodgaat, gaat dit in tegenstelling met wat Jezus ons leert, dat we goede 

daden moeten plegen omdat we hierop zullen veroordeeld worden. Want als je zondes al betaald zijn hoeft 

er geen oordeel meer van pas komen, want je bent weer zondeloos, en dit verwijderd Godsoordeel. 

We kunnen duidelijk uit het oude testament en de leer van Jezus zien dat we individueel verantwoordelijk 

zijn voor onze daden, en om eeuwige leven te kunnen krijgen moet er van zonde terug worden gekeerd en 

zoals Jezus zei de rechtvaardigheid moet die van de farizeeën overstijgen. Dit is de reden waarom Jezus tot 

ons gekomen was, om dit boodschap te preken,  

- Lukas 4:18 “18De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij 

gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart.” 

Dit is waarvoor hij gekomen was en dat heeft hij voleindigt,  

- Johannes 17:3 en 4 “3En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtige God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.4Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het 

werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;”  

Nee, Jezus is niet doodgegaan voor onze zondes en Ja, we moeten ons inspannen voor onze verlossing! 

                    1 Korinthiërs 15:14 – “Als Jezus niet herrezen is dan…” 

Toch zien we in de Bijbel ook de leer dat onze verlossing alleen door bloed kan komen en Jezus heeft zich 

geofferd hiervoor. 

Dit leer vinden we in de brieven van Sint. Paulus. Hij werd een invloedrijke leraar in christendom. Van de 

27 boeken in de nieuwe testament, 14 worden gezegd door Paulus of door zijn leerlingen of door zijn 

sociale omgeving geschreven te zijn, en hij was die met het idee kwam dat verlossing alleen door bloed van 

Jezus mogelijk is, en dit leer wordt “Pauline” genoemd. 

 

Michael Goulder in zijn boek “St. Peter VS St. Paul, A tale of two missions” en Michael Grant in zijn 

boeken “Jesus, a historian review of the Gospels” en “the biography of St. Paul” schrijven: “St. Paulus 

heeft de heden Christendom meer gevormd dan Jezus.”  

 

Het was Paulus die zei Jezus dient als de Hogepriest en bemiddelt tussen God en mens,  
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- 1 Timothëus 2:5 “5Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens 

Christus Jezus;”  

 

Alleen door de bloed van Jezus zal verlossing komen, zegt Paulus, 

- Hebreeën 9:22 “22En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten 

van bloed vindt er geen vergeving plaats.” 

Hier vertelt Sint. Paul dat volgens de wet alles door bloed wordt gereinigd, maar we hebben gezien 

(Leviticus 5: 10 tot 13 en 16:10) dat dit niet het geval is. Zelfs meelbloem is genoeg om gereinigd te 

worden. Het gaat om de tonen van brouw van een persoon die in teken hiervan een offer brengt. Bloed 

is geen must.  

Dit leer bracht ook wat onenigheid tussen de discipels en Paulus, waar Jacobus, de broer van Jezus, het niet 

eens was met de leer dat Paulus bracht en in zijn boek gaat hij hierop in, 

- Jacobus 2:26 “26Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de 

werken dood. 

Hier in tegenstelling tot de leer van Paulus zegt Jacobus dat zonder daad het geloof dood is. 

Om zulke reden en clashes die ontstonden tussen Paulus en de hoofd van de kerk in Jeruzalem, schreef 

Paulus in andere brieven van hem in tegenstelling tot andere brieven, waarin die geschreven had dat je door 

werk niet rechtvaardig kan worden, dat je toch door het werk verlossing krijgt,  

 Romeinen 2:6 “6Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;” 

 

 Filippensen 2:12 “12Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam geweest zijt, niet 

als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs verlossing 

met vreze en beven;” 

 

 Galaten 6:7 en 8 “7Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zowat de mens zaait, dat zal hij 

ook maaien. 8Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in 

den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.” 

Wat je zaait zal je oogsten, houdt in dat je zal beloont/gestraft worden naar wat je gedaan hebt. En dit 

houdt in dat verlossing niet door het bloed komt, maar door wat jij zaait. 

Het doen van het goede en het houden van de Wet is zo ingekerfd in de Bijbel dat zelfs de persoon die het 

leer bracht, dat de Wet ontbonden is, en we de verlossing alleen maar door de bloed van Christus Jezus 

kunnen krijgen, moest toch het belang van de Wet en het houden ervan benadrukken. 

                                                                        

                                                                    Het Vloek 

Paulus zag de dood van Jezus als een vloek, 

- Galaten 3:13 “Christus heeft ons verlost van den vloek door voor ons te worden vervloekt; want er 

is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.” 

Hier, gebaseerd op verzen uit de oude testament, zegt Paulus dat Jezus is een vloek voor ons, die verzen 

zijn te vinden in,  
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- Deuteronomium 21:22 en 23 “22Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des 

doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben; 23Zo 

zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten; maar gij zult het zekerlijk ten zelven dage 

begraven; want een opgehangene is Gods vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de 

HEERE, uw God, ten erve geeft.” 

Hier zegt Paulus dat Jezus een vloek voor ons werd. Jezus ging door slechte manier dood maar het was 

een goed iets, zegt hij. Maar als we de verse in de oude testament bekijken, zien we dat het gaat om 

iemand die een misdrijf begaan heeft waar de doodstraf op zit, op dat persoon rust Gods vloek. Wat 

voor misdrijf heeft Jezus gepleegd dat de vloek van God op hem rust? 

Het was St. Paul die het idee van de “Eerste zonde” introduceerde en hierdoor is de zonde de wereld in 

gekomen, en we zijn daarom zondaars en kunnen niet rechtvaardig worden in de zicht van God,  

- Galaten 2:6 “6Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der Wet, maar 

door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden 

gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit 

de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.” 

Paulus vertelt dat mens niet rechtvaardig kan zijn door de houden van de wet. Dit is in serieuze 

tegenspraak met de leer van Jezus (Om de eeuwige leven te krijgen moet je de geboden houden, Mattheüs 

19:17) want we lezen in de Bijbel dat er vele mensen waren die rechtvaardig waren in de ogen van God, 

 Abel en Zacharia waren rechtvaardig! 

- Mattheüs 23:35 “…van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den 

zoon van Barachia,…” 

 

 Elizabeth was rechtvaardig! 

- Lukas 1:5 en 6 “5…, was een zeker priester, voornamelijk Zacharias, van de dagorde van Abia; en 

zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet. 6En zij waren beiden 

rechtvaardig voor God,…” 

 

 Noah was rechtvaardig! 

- Genesis 7:1 “1Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb 

Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.” 

 

 Zo rechtvaardig als Job is er niet op aarde! 

- Job 2:3 “3… Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk 

hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast aan 

zijn oprechtigheid,…” 

We zien in de Bijbel in vele plaatsen, in het oude en het nieuwe testament, waar vele als rechtvaardig 

worden beschouwd. Hoe kan iemand die God rechtvaardig vindt, niet rechtvaardig zijn?                                   

Als die mensen rechtvaardig zijn, waarom zouden we het niet kunnen zijn als we hun voorbeelden volgen? 

Verder lezen we in de Bijbel dat er vele zijn die door de geest van God worden Geleid. Die zijn het die de 

Zonen van God worden genoemd, 

- Romeinen 8:14 “14Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen 

Gods.” hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 
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Kan een Zoon van God, die door de geest van Almachtige wordt geleid, zondes begaan waardoor hij 

geen eeuwig leven kan hebben? Iemand die door God wordt geleid is niet toe in staat om zondes 

begaan, want de Bijbel zegt, 

- 1 Johannes 3:9 “9… hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” 

We zien in de Bijbel vele mensen die de zoon van God worden genoemd en worden door God geleid: 

 David was een zoon van God! 

- Psalmen 2:7 “7 de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.” 

 

 Efraim was een zoon van God! 

- Jeremia 31:9 “9…want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.” 

 

  Adam was een zoon van God! 

- Lukas 3:38 “…Adam, de zoon van God.” 

Kunnen we zeggen dat mensen die God zijn zonen noemt zondaars waren? Nee! Ze werden geleid 

door God en God leidt mensen de zonde niet in. 

Hoe is de leer van de “Eerste zonde” en de leer dat we niet rechtvaardig kunnen zijn en dat we alleen 

door het geloof de verlossing kunnen bereiken te verzoenen met de leer van de Bijbel waar Adam de 

zoon van God en vele andere rechtvaardig worden genoemd! 

Dus Ja, Jezus is doodgegaan voor onze zondes en Nee, we moeten ons niet inspannen voor onze verlossing, 

is een leer die wel in de Bijbel voorkomt, maar is niet door de profeten of Jezus en of zijn discipels geleerd, 

maar door Sint. Paulus. 

Jezus zegt in Mattheüs 5:17 “Ik ben niet gekomen om de Wet van de profeten te ontbinden,” en Sint. Paulus 

zegt in Kolossensen 2:14 in tegenstelling tot Jezus dat “De Wet is ontbonden door Jezus.” 

Paulus schrijft dat door de eerste zonde er een kloof bestaan heeft tussen God en de mens, en omdat God 

heilig is, kan hij niet meer direct met de mens handelen. Die kloof wordt gerestaureerd door het bloed van 

Jezus. Is het zo? 

 

 

                                                                      Eerste Zonde  

Adam en Eva begingen een fout, en dit fout (wat de eerste zonde wordt genoemd) had gevolgen voor ze 

beide, 

- Genesis 3:16 en 17 “16Tot de vrouw zeide Hij: jouw zwangerschap maak ik tot zware last, namelijk 

zwoegen zult gij als je baart; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij 

hebben. 17En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien 

boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; vervloekt is de akker om 

wat jij gedaan hebt; en zwoegen zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.” 

We zien hier dat mensheid volgens de eerste zonde al door God is gestraft. Ze zijn uit de hemel 

gegooid, en de vrouw zal met veel pijn baren en de man zal zijn heel leven zweten om zijn brood. Nou 

als de bloed van Jezus nodig is om die kloof tussen God en de mens herstellen, dan moet dit straf van 



35 

 

God worden teruggedraaid. Want dan is mens weer zoals hij was voordat ze de appel aten en het bloed 

van Jezus heeft de vloek en de kloof tussen mens en God verwijderd. Maar tot de dag van vandaag 

lijden vrouwen tijdens bevalling en de mannen moeten nog steeds werken. Wat heeft de bloed van 

Jezus dan hersteld? 

De bloed ie geen noodzaak want zonde is niet door generaties over te geven, zonde is iets wat iemand 

individueel pleegt en het is dit persoon die zijn onrechtigheid rechtvaardigen kan door weer terug te keren 

naar God zoals we lezen in Ezechiël 18:20 tot 22 “20De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet 

dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; de 

gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem 

zijn.21Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al Mijn 

inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven.22Al 

zijn overtredingen, die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden; in zijn gerechtigheid, die hij 

gedaan heeft, zal hij leven.” 

                                                                         Het Losgeld 

- Markus 10:45 “45Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te 

dienen, en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.” 

Deze verse wordt door vele geïnterpreteerd zodat Jezus kwam om zich te offeren voor ons. We zullen 

kijken of deze verse zo geïnterpreteerd kan worden.  

- Losgeld “Betaling voor de bevrijding uit krijgsgevangenschap; in den nieuweren tijd is deze wijze 

van de vrijheid te herkrijgen,” (DBNL, Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren) 

- Losgeld “1) Afkoopgeld 2) Afkoopsom 3) Heffing 4) Losprijs 5) Misdadige vordering 6) Rantsoen 

7) Uitkoop 8) Vrijkoopsom 9) Vrijkoopgeld” 

- Losgeld “Losgeld is het geldbedrag dat gevraagd wordt bij een ontvoering door de gijzelnemers om 

de gijzelaar vrij te laten.” (Nl Wikipedia) 

 

- Offer “Voorwerp aan de Godheid gebracht ten teken van onderwerping; bewijs van hulde, 

erkentelijkheid” (DBNL-woordenboek) 

- Offer “Een soort geschenk dat mensen aan een hogere macht afstaan. Door een offer te schenken 

hopen ze dat een wens uitkomt, dat ze van hun zonden worden verlost of dat ze tegen onheil worden 

beschermd” (Encyclo woordenboek) 

- Offer “1) Aanbieding 2) Daad van geven 3) Gift 4) Gewijde gave 5) Gave aan een god 6) Geschenk 

aan godheid 7) Gave 8) Gave aan een godheid 9) Gave van goedheid 10) Heilige gave 11) 

Hecatombe 12) Héél sterk in héél oud is een gave (crypt.) 13) Opoffering 14) Offerande 15) 

Ontzegging 16) Slachtoffer 17) Schaakterm”  

Losgeld en offer zijn geen synoniemen. 

Losgeld is het bedrag die betaald wordt, wanneer bv een van onze dierbare gevangen is genomen of is 

ontvoerd. In dit geval om onze dierbare weer terug te zien, wordt er losgeld voor betaald. Maar wanneer je 

een offer aan God brengt, wordt dit God aangeboden.  

Als Jezus zijn leven als losgeld voor ons geeft, aan wie wordt het betaalt? 

Dit is een vraag die hele jaren in het christendom speelde en elke gemeenschap had een eigen idee van. 
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William Barclay schrijft in zijn “Daily Bible Commentary, Gospel of Mark” voorbeelden van het 

ideeën die de gemeenschappen op na hielden, 

 Er waren gemeenschappen die zeiden dat het losgeld aan de duivel is betaald. De duivel had de 

mensheid in gijzel, en God vervolgens om ons vrij te krijgen heeft zijn zoon geofferd. 

 

 Nee, zeiden andere gemeenschappen, want dit houdt in dat de duivel gelijke macht zou hebben als 

die van God, en dit is niet correct om vanuit te gaan. 

 

 Andere gemeenschappen zeiden dat God zijn zoon als een aas heeft gebruikt, en toen Jezus op het 

kruis was en de duivel toe wou slaan, heeft God op dat moment de duivel vastgezet in het kruis. 

Nadat hij vele andere voorbeelden aangeeft, van de ideeën van wat de eerdere gemeenschappen 

dachten, schrijft hij verder: “Tot de dag van vandaag is er geen universele interpretatie van deze verse 

die door alle denominaties als correct wordt beschouwd.” 

We zien dat dit idee verschillende problemen met zich brengt, 

1- Onrechtvaardigheid! Een onschuldige persoon wordt bestraft in plaats van de schuldigen. 

2- God ziet er niet liefdadig uit tegenover zijn zoon. 

3- God lijkt in de hoek gedrukt zijn en de enige manier om dit te restaureren is dat God de bloed van 

zijn eigen zoon moest schenden. (Iets wat hij af schuwde in de oude testament) 

4- Als Jezus de zondes van ons weg neemt, kan God geen oordeel meer vellen over ons omdat al onze 

zonde al weg zijn. (Dit is ook wat vele dachten toen ze de brieven van Paulus lazen. En omdat ze 

dachten dat Jezus de zondes op zich neemt, dachten ze dat ze alles konden doen. Daarom begonnen 

ze overspel te plegen, stelen en andere Goden aanbidden, waarop Paulus ze moest corrigeren en 

schrijft, 

- 1 Korinthiërs 6:10 “10Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, 

noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, 

geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.”) 

We zien hier dat zelfs volgens Sint. Paulus er zondes zijn waarvan we af moeten zien. Dit houdt in, ook als 

Jezus voor onze zondes is gestorven, dat er zondes zijn waar Jezus niet voor betaald heeft. En als er zondes 

zijn waar Jezus niet voor betaald heeft en dus het oordeel van God nog van belang is, houd in dat er 

tenminste deze bovengenoemde daden voorkomen moeten worden. 

                                                                       Lord’s Prayer 

Jezus vertelde ons hoe we van onze zondes afkomen,  

- Mattheüs 6:9 tot 13 en Lukas 11:2 tot 4 “2En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze 

Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 

gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.3Geef ons elken dag ons dagelijks brood.4En vergeef ons 

onze zonden; zoals wij iegelijk, die ons schuldig is vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van den boze.” 

We vragen in de Heers gebed God om onze zonden te vergeven zoals we diegene vergeven die zonde 

begaan zijn tegenover ons. Hoe vergeef je iemand die een zonde bij jou begaan is? Stel je voor dat een 

vriend van jou, jou een bepaald bedrag verschuldigd is, en hij komt bij je en vertelt je dat hij zijn baan 

kwijt is en niet de schuld terug kan betalen. Als je hem vergeven wilt, dan vertel je hem “Maak je maar er 
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niet druk om, wat is een klein bedrag tussen vrienden, ik vergeef jou.” Je zegt toch niet “Ik vergeef jou, nou 

jouw broer moet het bedrag terugbetalen.” Want dan is er geen vergeving meer. Vergeving is dat zonder 

verwachting van enige betaling die man van zijn schuld afkomt. Dit is wat we God vragen als we hem om 

vergeving vragen.  

Op hetzelfde wijze als iemand een zonde bij je begaat en jou een klap geeft of zegt: “Raka” tegen je. Later 

hiervan spijt hebbend komt hij bij je en vertelt jou: “Vergeef me alstublieft!” Zeg je dan tegen hem “Ik 

vergeef jou, nou dan moet ik mijn eigen zoon een klap geven of hem namen roepen?” Nee. Als je hem wilt 

vergeven vertel je hem dan: “Ik weet dat je hier spijt van hebt en je zal het niet meer doen, ik zal je 

vergeven.” 

Uit de Heers gebed kunnen we zien dat als Jezus voor onze zonden is gestorven gaat het tegen het idee dat 

God ons vergeeft zoals we andere moeten vergeven, want Jezus heeft de volle prijs betaalt. Waar is de 

vergeving hierin. 

En dit is een voorrecht van God, zoals Jezus het ons in mooie woorden vertelt in een parabel, 

                                                                        

                                                                     “De Verloren Zoon”, 

- Lukas 15:11 tot 32 “11En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. 12En de jongste van hen zeide 

tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. 13En 

niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver 

gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. 14En als hij het alles 

verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden. 15En 

hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land 

om de zwijnen te weiden. 16En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; 

en niemand gaf hem dien. 17En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns 

vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger! 18Ik zal opstaan en tot mijn vader 

gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 19En ik ben 

niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.  
20En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en 

werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. 21En 

de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer 

waardig uw zoon genaamd te worden. 22Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier 

voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de 

voeten; 23En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. 24Want deze mijn 

zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen 

vrolijk te zijn. 25En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde 

hij het gezang en het gerei, 26En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat 

mocht zijn. 27En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf 

geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. 28Maar hij werd toornig, en wilde niet 

ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem. 29Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, 

ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje 

gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. 30Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw 

goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. 31En hij zeide tot 

hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. 32Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; 

want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is 

gevonden.” 
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Hier vertelt Jezus dat de Vader altijd klaar staat, om de verloren zonen die van hun zondes spijt hebben 

en zich weer naar hem keren en het goede doen te vergeven en het eeuwige leven te geven zonder enige 

prijs te eisen. Er is geen offer voor nodig. Niemand hoeft voor iemand anders worden gestraft.  

 

Zoals Ezechiël 18:21 en 22 zegt: “21Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij 

gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, 

hij zal niet sterven.22Al zijn overtredingen, die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden; in zijn 

gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven.” 

 

We zien uit de leer van Jezus, dat de enige eis om eeuwige leven te krijgen is dat er terug gekeerd moet 

worden van de zondes en inspanning komen om het goede te doen, en God zal vergeven en de eerdere 

zondes zullen niet worden herinnerd maar de ziel die zondigt, en niet van zijn onrechtvaardigheid terug 

keert en doet wat onwettig is, die zal sterven, (Ezechiël 18:20) 

Verder om te laten zien dat er altijd hoop is voor de mens, en God altijd klaar is om te vergeven, vertelt 

Jezus in een parabel,  

                                                           “De Verloren schaap” 

-  Lukas 15:3 tot 7 “3En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: 4Wat mens onder u, hebbende 

honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en 

gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn 

schouders, verblijd zijnde. 6En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, 

zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7Ik 

zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer 

dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.” 

Hier vertelt Jezus dat God klaar staat om iemand die van zijn zondes keert te vergeven, Hij is blijer van 

de terug keer van een zondaar dan negen en negentig die niet op de verkeerde pad zijn gegaan. 

Dit leer dat God de daad zal belonen, vertelt Jezus in de parabel van,  

 

                                                                       “De Wijngaard”  

Mattheüs 20:1 tot 15 “1Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den 

morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. 2En als hij met de arbeiders eens 

geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. 3En uitgegaan zijnde 

omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt. 4En hij zeide tot dezelve: Gaat ook 

gij heen in den wijngaard, en zowat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. 5Wederom uitgegaan zijnde 

omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks. 6En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond 

hij anderen arbeiders staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehele dag? 7Zij zeiden tot hem: 

Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat 

recht is, zult gij ontvangen. 8Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn 

rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. 9En 

als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. 10En de eersten 

komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning. 11En 

dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes, 12Zeggende: Deze laatsten 

hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte 

gedragen hebben. 13Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt 
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gij niet met mij eens geworden voor een penning? 14Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook 

geven, gelijk als u. 15Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, 

omdat ik goed ben?” 

Hier vertelt Jezus dat er geen onrecht kan zijn in beloning van God, zoals al die arbeiders zich in 

hebben in gezet voor de gaarde, God zal mensen belonen voor hun inspanning. 

Uiteindelijk zien we dat er twee leren in de Bijbel zijn om verlossing te krijgen:  

1- Een leer is Pauline: 

 Waar de wet op het kruis is gespijkerd. (Kolossenzen 2:14) 

 Vergeving kan alleen door de bloed van de Christus komen. (Efeziërs 1:7, Hebreeën 9:22) 

 

2- De andere leer is wat Jezus en andere profeten voor hem leerde: 

  Inspannen om het goed te doen (Mattheüs 5:17 tot 20). 

 Van zondes weg blijven (Ezechiël 18:21 en 22) 

 Bij de begaande zondes bij de God, de meest Vergevensgezinde, vergeving te vragen (Lukas 15:7). 

 

                                                         Heilig en rechtvaardig 

“God is Heilig”. “God is rechtvaardig”. “Omdat hij heilig en rechtvaardig is, moet hij zondes straffen”. 

Kan God genade hebben en vergeven? En is dit in tegenspraak met zijn heiligheid en rechtvaardigheid? 

Genade en rechtvaardigheid zijn niet in tegenspraak met elkaar, we hebben hier boven de parabel van de 

wijngaard gezien, de mensen die korter hebben gewerkt even veel loon hebben gekregen als die andere die 

veel langer hebben gewerkt. Dit is het voorrecht van de heer des huizes. Om het nog duidelijker te maken 

dat rechtvaardigheid en genade niet tegen elkaar in gaan, zegt Jezus,  

- Mattheüs 20:16 “16zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten”. 

Hoe kan het rechtvaardig zijn als de eerste de laatste en de laatste de eerste wordt?  

Dit is het voorrecht van God, met al zijn kennis, heiligheid en genade geeft hij een persoon wat hem 

toekomt en door zijn rechtvaardigheid schiet hij niemand te kort. 

Als heilig zou betekenen dat door rechtvaardigheid geen genade kan zijn, en tegelijkertijd vertelt Bijbel 

ons, “Wees heilig, want Ik (God) ben Heilig” (1 Petrus 1:16), houdt in dat we dan ook geen zonde 

moeten tolereren. Maar we weten dat het niet zo kan zijn, want Jezus zegt: “Vergeef je broeder 70x7 

(Mattheüs 18:22)”. Vergeving is dus per definitie een kwaliteit die bij heilig hoort. 

 

                                                                     

                     Wat dan als Jezus gekruisigd (Ter dood gebracht op het kruis) is en zelfs herrezen! 

 

Hoe brengt dit verlossing. Want we lezen in de Bijbel dat niet allen die door Jezus verlost willen worden, 

ook werkelijk de eeuwige leven krijgen,  
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- Mattheüs 7:22 en 23 “22Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in 

Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten 

gedaan? 23En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die 

de ongerechtigheid werkt!” 

Dit zijn mensen die Jezus “Heere” noemen, mensen die vele wonderen in zijn naam doen, mensen die 

in Jezus en zijn kruising en zijn opstanding geloven, maar die mensen stuurt Jezus van zijn zicht weg.  

We zien dat de kruising van Jezus niet per se de verlossing brengt, maar integendeel brengt het vele 

problemen met zich mee. Dr. Joel B Green geeft in zijn boek “Reccovering the scandal of the cross: 

Atonement in newtestament & contemporary contexts” paar van dit problemen aan: “ 

 De offerdood theorie heeft alleen de verschijning om Bijbels te zijn, maar in feite doet het de Bijbel 

kwaad. 

 

 Verdeelt de Vader met de Zoon. 

 

 Spreekt een bepaalde rechtvaardigheid die niet simpel te verteren is. 

 

 Verbeeldt Gods liefde verkeerd aan als een onoverkoombare straf. 

 

 Beperkt Gods liefde door een abstracte rechtvaardigheid. 

 

 Het verwijdert de leer van de Bijbel over, inspanning en inzetting tot het goede.” 

 

Mark D. Baker de co-author van dit boek schrijft verder: “ 

 Hoe begrijpen we de overgang van zonde en schuld naar een onschuldige mens. 

 

 Wat voor genade en rechtvaardigheid is het om een onschuldige te straffen in plaats van de 

schuldige. 

 

 Hoe is het met elkaar te verzoenen dat de vader de exacte prijs eist, van of in de naam van, zijn 

vijanden, met de leer en voorbeelden van Jezus dat we onvoorwaardelijk en zonder eisen van enige 

prijs horen te vergeven. 

 Hoe is het met elkaar te verzoenen, dat God niet met zondaars in verzoening kan komen zonder dat 

Gods toorn alleen door het bloed verzadigd moet worden, met de doordringende beschrijving van 

God in de schriften over de vergeving van mensen met zijn toorn in vrede. 

 

 Als God per se moet krijgen wat hem toe komt om te vergeven, namelijk “de dood”, vergeeft God 

ooit iemand. 

 

 Hoe is het te om gaan met het idee dat God per se een dood nodig heeft om zijn woede te kalmeren 

anders dan de heidenen en magische begrip van kalmeren van de woede van de goden, gevonden in 

oer-religies (Primordiale religies). 

Hierboven zien we een lijst van problemen die de het idee van offerdood met zich brengt. 
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                                                                       “Omniscient” 

                                                            Johannes 3:16  

God hield van de wereld, God hield van zijn zoon. God hield zoveel van de wereld dat hij zijn zoon ervoor 

heeft gegeven. Hield God niet zoveel van zijn zoon als Hij van de wereld hield? 

Is de offerdood van Jezus een vooraf geplande plan binnen de Drie-eenheid en deze eenheden maken een 

afspraak om de mens te creëren en dan de zonde de wereld in te laten gaan en voor duizenden jaren ze 

wetten te geven die ze moeten volgen en dan de enige manier om de mens te redden, ongeacht die wetten 

die ze voor eeuwen hebben gekregen, is dat als de Zoon zijn bloed komt schenken? 

Zoals je kan zien is dit idee zeer gecompliceerd en onlogisch en gaat fundamenteel tegen de beschrijving 

van God en de leer van Jezus in de Bijbel. 

God is Omniscient, alwetend. Hij weet vanaf het begin, voordat er een begin was, tot het einde, wanneer 

die zal komen, wat er gaat gebeuren. Hij weet wat hij creëert. God heeft ons gecreëerd met al onze 

tekortkomingen. Hij weet waar we toe in staat zijn. 

Zoals er zonder nacht geen definitie van dag is en zonder lijden er geen definitie van genot, zonder zonde is 

er geen definitie van rechtvaardigheid en zonder hel kan er geen hemel bestaan. 

Als we geen zondes konden plegen, dan hadden we ook geen eigen wil. Neem een robot als voorbeeld. Ze 

worden designed en geprogrammeerd om goed en foutloos te functioneren. Als we ze eenmaal paraat 

hebben en functionerend krijgen, en ze beginnen te werken en maken geen fouten, dan is dit niet iets 

verrassend, sinds we ze zo geprogrammeerd hebben. Maar stel je voor dat er een robot is die wel 

functioneert maar is niet foutloos en kan fouten maken. Wanneer jij die paraat hebt en hij begint te werken, 

hierbij verwacht je dat er elke moment fouten kunnen ontstaan, maar het apparaat blijft voor een lange tijd 

functioneren en toch komen er geen fouten, hierdoor zijn we extra blij. Want iets die niet 100% goed is, 

maar alsnog functioneert alsof die 100% goed is iets opmerkelijks. Want voor hetzelfde had die robot al die 

uren alleen maar fouten kunnen maken, maar toch voor urenlang correct heeft gewerkt. Af en toe zal er 

fouten worden gemaakt maar gezien dat de hele tijd fout had kunnen gaan, die kleine fouten nemen we 

voor lief en zijn blij dat toch het meeste goed is gegaan. 

Mens is in vele dingen toe in staat, zeer gruwelijke ondenkbare dingen tot zeer lieve ondenkbare dingen. 

Mens kan kiezen goed of slecht te doen, dit is de vrije wil die we hebben. Wanneer we als mens meest 

gruwelijke dingen kunnen plegen maar toch kiezen om het niet te doen en doen het goede, dit iets 

wonderlijks. Want als we geen zondes konden plegen dan hadden we ook niets goed gedaan kunnen 

hebben want zonder slecht bestaat goed niet. Als we geen zondes konden plegen konden we ook niet 

beloond worden voor onze goede daden omdat er dan geen eigen wil meer zou bestaan, want zoals die 

robot die geprogrammeerd is om 100% goed te doen, kent hij de definitie van fout niet en doet waar die 

voor gemaakt is. Maar omdat we als mens eigen wil hebben moet er ook verschil zijn tussen goed en slecht 

zodat we ervoor kunnen kiezen welken we doen en elke keer kiezen om het goede te doen terwijl we ook 

de slechte kunnen doen is waar het omgaat. 
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Omdat we als mens zijnde niet perfect kunnen zijn en allen onze tekortkomingen hebben, zullen we 

allemaal op gegeven moment de foute keuze maken en bepaalde zondes begaan. Hierom vragen we ook 

vergeving van God, zoals Jezus het ons vertelde in Heers Gebed (Lukas 11:2 tot 4) 

Verlossing krijgen we om onze eigen wil in controle te hebben en kiezen om het goede doen en van de 

slechte afblijven en God vergeving vragen voor onze tekortkomingen, en dan zegt God, 

- Jesaja 43:25 “25Ik (God), Ik ben het, die omwille van mijzelf je misdaden vergeeft en je zondes 

vergeet.”  

We zien uit dit hele stuk dat Jezus niet kwam om te sterven, en zijn vijanden hebben hem niet kunnen 

doden. Hij kwam om de enige waarachtige God te verheerlijken (Johannes 17:3) en de strikte wetten van 

de Joden (Mattheüs 15:24) van zijn tijd te vervullen met spiritualiteit (Mattheüs 5:17 tot 48) en in 

verzoening te brengen met genade en vergeving (Lukas 11:2 tot 4). En zoals hij het al aan gaf heeft hij dit 

volbracht (Johannes 17:4).  

 

                                                                Viertig woorden “4:157” 

Na dit alles historisch en theologisch gelezen te hebben kunnen we zien dat Jezus niet is gekomen om zich 

te offeren en ondanks alle moeite die zijn vijanden hadden genomen. Tegen al hun verwachtingen in 

hebben ze hem niet kunnen doden, en in de rapporten die ons achter zijn gebleven zien we vele 

tegensprakken, meningsverschillen, twijfels en vermoedens over gebleven. 

Meer dan zes eeuw na Jezus komen er viertig woorden in een boek die dit hele verhaal van hierboven 

samenvat en samenhangt met de historische gebeurtenissen. In een tijd dat al de feiten, die we in heden 

over beschikken, niet bekend was. 

 

Het gaat om een verse uit de duizenden verzen van de Koran,  

- De Koran 4:157 “157En hun (de vijanden van Jezus) zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon 

van Maria, de boodschapper van De Schepper gedood", - maar zij (de vijanden) doodden hem niet, 

noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening 

verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden 

en zij doodden hem gewis niet,” 

De enige religie die in Jezus als de Christus, Messias, gelooft en vertelt dat zijn vijanden hem niet hebben 

kunnen doden en God hem gered heeft, Is Islam.  

En we zien dat deze leer goed te verzoenen is met historische gebeurtenis van Jezus en de profetieën die 

hierover gedaan zijn in het oude en nieuwe testament. 

 

Door Alireza. 

 

 


