17. De dood van Christus en christenen
Dag 1

Stille tijd
21 En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de

Psalm 22:15-19.
Profetie over de dood van Jezus (vgl. Johannes
19:18,23,28,34)

akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis
droeg. 22 En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. 23 En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn
te drinken, maar Hij nam die niet. 24 En toen zij Hem gekruisigd
hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden
zij wat ieder ervan nemen zou. 25 En het was het derde uur en zij
kruisigden Hem. 26 En het opschrift met Zijn beschuldiging was
boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN. 27 En zij
kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een
aan Zijn linkerzijde. 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan
dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend. 29 En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U die
de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, 30 verlos Uzelf en kom
van het kruis af! 31 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen
met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij
verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. 32 Laat 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.
33 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel
de aarde, tot het negende uur toe. 34 En op het negende uur riep
Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is
vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 35 En
sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie,
Hij roept Elia. 36 En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure
wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd
op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen. 37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. 38 En het voorhangsel van de
tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

15 Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
U legt mij in het stof van de dood.
17 Want honden hebben mij omsingeld,
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.
19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.
18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant
één, en Jezus in het midden.
23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn
kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen
ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf
als één geheel geweven.
28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat
het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen
* kwam er bloed en water uit.

Dag 2

Marcus 15:1-38.
Jezus Christus wordt gekruisigd

1 En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met

Dag 3BS

de oudsten en schriftgeleerden en heel de Raad, en nadat zij Jezus
gebonden hadden, brachten zij Hem weg en leverden zij Hem over
aan Pilatus. 2 En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden?
En Hij antwoordde hem en zei: U zegt het. 3 En de overpriesters
beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij antwoordde niets.
4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet?
Zie, hoeveel zij tegen U getuigen! 5 Maar Jezus antwoordde helemaal
niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. 6 Nu liet hij op een feest
één gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. 7 En er was er een,
die Barabbas heette, die gevangen zat met medeoproermakers die in
het oproer een moord begaan hadden. 8 En de menigte schreeuwde en
begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had.
9 En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden
voor u loslaat? 10 Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst
overgeleverd hadden. 11 Maar de overpriesters hitsten de menigte op,
dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. 12 En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal
Die u de Koning van de Joden noemt? 13 En zij riepen opnieuw:
Kruisig Hem! 14 Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft
Hij dan gedaan? En zij riepen nog harder: Kruisig Hem! 15 Pilatus nu
wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los; en hij
leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te
worden.
16 En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. 17 En zij deden Hem
een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten
hadden, zetten zij Hem die op 18 en begonnen Hem te begroeten:
Gegroet, Koning van de Joden! 19 En zij sloegen op Zijn hoofd met
een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en aanbaden Hem. 20 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de
purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en leidden
Hem naar buiten om Hem te kruisigen.
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Johannes 10:11-18.
Jezus is geen slachtoffer

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen
niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de
steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En
de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de
schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen
en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de
Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn
leven geef om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af,
maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht
het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Dag 4

Romeinen 5:6-11.
Waarom Jezus zijn leven gaf

6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde
tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want bij hoge uitzondering zal
iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van
de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij
behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit
niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus
Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
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Dag 5

1 Petrus 4:12-19.
Ook christenen moeten nog lijden en sterven
12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw
beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het

Dag 8

20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen
enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid,
zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. 21 Want het
leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 22 Maar
blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk;
en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. 23 Want ik word door deze twee
gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste, 24 maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.

lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van
de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel
gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 15 Maar laat
niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of
als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. 16 Als
iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen,
maar God in dit opzicht verheerlijken.
17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God;
en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het
Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 18 En als de rechtvaardige
nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? 19 Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun
zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen
van het goede.

Dag 6

Filippenzen 1:20-24.
Waar de gelovige heengaat als hij sterft

Dag 9

Lucas 16:19-31.
Waar de ongelovige heengaat als hij sterft

19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer
fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was
een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort
neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar
verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke
man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.
22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de
schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en
werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in
pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur
Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water
dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij
vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een
grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen
gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden
willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het
huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan
tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze
plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en
de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet
naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten
overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Prediker 12:1-7.
Wat er met de mens gebeurt als hij sterft

1 Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade
dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er
geen vreugde in; 2 voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht
en de maan en de sterren, en de wolken terugkeren na de regen,
3 op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de
sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden, omdat
ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken, verduisterd
worden; 4 wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden,
het geluid van de molen verzwakt, men opstaat bij het geluid van de
vogels, en alle zangeressen neergebogen zullen worden, 5 men ook
gaat vrezen voor de hoogte, en er verschrikkingen zijn op de weg, de
amandelboom gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt, en
de kapperbes niet meer helpt – de mens gaat immers naar zijn eeuwig
huis: rouwklagers doen de ronde in de straat – 6 voordat het zilveren
koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik
bij de bron stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld,
7 het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert
tot God, Die hem gegeven heeft.

Dag 7

2 Korintiërs 5:1-9.
Het onderpand dat de toekomst in de hemel verzekert
1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebro-

Dag10

5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten
helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. 6 Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is
al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er
onder de zon plaatsvindt.
7 Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een
vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. 8 Laat uw
kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.
9 Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van
uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon.
10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen,
want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf,
waar u naartoe gaat.

ken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de
hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed en niet naakt
zullen bevonden worden.
4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te
verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed
worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 Hij
nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.
6 Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in
het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, 7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 8 Maar wij hebben goede
moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te
wonen en bij de Heere in te wonen. 9 Daarom stellen wij er ook een
eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te
zijn.
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Prediker 9:5-10.
De doden kunnen geen contact maken met de levenden
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