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Toelichting 

op de gratis 

proefversie

In 2004 schreef Wilkin Het wonder van het kruis. Naast de gelijknamig conferenties 
heeft dit boek vele duizenden mensen geïnspireerd. De zeven keer dat Jezus’ bloed 
gevloeid heeft in de laatste achttien uur van zijn leven, hebben ons vandaag veel te 
zeggen. Intussen zijn meer dan 25.000 exemplaren van het boek verkocht en is er 
dit voorjaar een Engelse en Spaanstalige versie uitgegeven door WhitakerHouse, een 
grote uitgever in de Verenigde Staten.

In de loop van de jaren ontvingen we de vraag of we een praktisch en verdiepend 
programma wilden maken op basis van Het wonder van het kruis. Vrij Zijn is die uitda-
ging aangegaan. Een professioneel team redacteuren, onder verantwoordelijkheid 
van Wilkin, is aan de slag gegaan en heeft een bijbelstudieprogramma ontwikkeld, 
waarvan je nu een proefversie in handen hebt: De laatste 18 uur.

Een ideaal scenario voor deze bijbelstudie is dat je het programma doorloopt gedu-
rende de veertig-dagen-tijd. Deze periode beslaat precies zeven weken. Je start met 
je groep ergens in de achtste week voor Pasen en zo werk je in de zeven weken die 
volgen naar Pasen toe, het feest van de Opstanding. Je hebt elke week en groeps-
bijeenkomst en in de dagen tot de volgende bijeenkomst maak je zelf het huiswerk 
dat is opgedeeld in vijf dagen van ongeveer drie kwartier tot een uur bijbelstudie. Je 
kunt het programma dan in de dagen voor Pasen afsluiten. Zo zal de opstanding van 
Christus nog meer betekenis voor je krijgen. Mocht je het bijbelstudieprogramma 
liever op andere momenten in het jaar willen volgen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Het werkboek dat je in handen hebt is een proefversie van week 1. 
Uiteindelijk zijn verkrijgbaar:
 
•    Een handleiding voor groepsleiders. Van deze handleiding is ook een gratis 
 proefversie beschikbaar. 
•   Het complete werkboek met zeven weken bijbelstudie. Dit werkboek zal  
 ongeveer 300 pagina’s omvatten.
•   Visuele media die in het programma worden gebruikt (filmpjes, animaties,  
 afleveringen van ‘de zeven wonderen in Jeruzalem’, verdiepingsmateriaal, etc.) 
 op www.vrijzijn.nl/delaatste18uur.
 
Wil je meedoen aan dit project? Schrijf je dan in via onze website. Het complete 
werkboek kost € 17,95 (excl. Verzendkosten. Bij bestellingen vanaf 10 stuks zijn 
kortingen mogelijk. Mail hiervoor naar delaatste18uur@vrijzijn.nl
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Ik heb een intensieve studie gemaakt van de laatste achttien uur van Jezus’ leven. Ik 
bestudeerde wat historici, medici, theologen en anderen schreven over het lijden en 
sterven van Jezus. Ik wilde niet alleen begrijpen waarom Jezus zo’n zware lijdensweg 
moest doorlopen, ik wilde vooral dichtbij Hem zijn in de moeilijkste uren van zijn 
leven. Ik heb als het ware geprobeerd in de huid van Jezus te kruipen, wat natuurlijk 
onmogelijk is. 

In datzelfde jaar verscheen de film The Passion of the Christ van Mel Gibson. Iemand 
reageerde als volgt op deze film: ‘Het is een echte martelfilm. De hele film draait eigenlijk 
alleen maar om het zinloos martelen van Jezus. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe 
iemand zo’n zinloze dood kan sterven! Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos 
om maken, dat ze aardige mensen op zo’n volstrekt nutteloze manier laten sterven!’ 

Dit is wat het kruisbeeld bij veel mensen oproept. Iemand die lijdzaam zijn tragisch 
lot ondergaat. Een man die kapotgeslagen aan een kruis eindigt. Zo vergaat het 
iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen Hem aan 
een kruis als een koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op 
zit te wachten. Voor ongelovigen is de lijdensgeschiedenis een fantasieverhaal, voor 
moslims een schijnvertoning; volgens de Koran is iemand anders in Jezus’ plaats 
gemarteld en gekruisigd. 

De diepgaande studie en het schrijven van mijn eerste boek Het wonder van het kruis 
hebben mijn hart voor altijd veranderd. Sinds die tijd vind ik het moeilijk om liederen 
te zingen over het kruis. Dan stokt mijn stem en luister ik ontroerd naar de gezongen 
woorden die opnieuw mijn hart raken. 

Voor mij is het wonder van het kruis het wonder van Gods liefde. Het is het boven-
natuurlijk ingrijpen van God in deze wereld, in mijn wereld. Het verhaal van het kruis 
is een verhaal vol wonderen. Wonderen op de aarde en wonderen in de hemel. 
Wonderen zijn bovennatuurlijk, bovenmenselijk. Ook het wonder van het kruis, dat 
het grootste wonder van alle wonderen is. Ik ben dankbaar dat ik op zoveel plaatsen 
en in zoveel landen mag spreken over de zeven wonderen van het kruis en dat ik 
vervolgens getuige mag zijn van de vele wonderen die God doet in mensenlevens. 

INLEIDING
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‘De laatste 18 uur’ is een magistraal Paas-epos waarin we een soevereine Jezus te zien 
krijgen die zich openbaart als het Lam van God en Hogepriester tegelijk, die verne-
dering en bespotting op een koninklijke wijze doorstaat. De laatste achttien uur van 
Jezus getuigen van een ongekende moed, liefde en kracht. Jezus is geen slachtoffer 
geworden van zijn succes. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Voordat Hij naar 
Jeruzalem ging om hier te sterven zij Hij: ‘Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik 
mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het 
uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen’ (Johannes 
10:17-18, NBG).

Deze bijbelstudie is geschreven op basis van het boek Het wonder van het kruis. Ik neem 
je graag mee op reis langs de zeven keer dat het bloed van Jezus heeft gevloeid. Ik 
ben in Jeruzalem geweest en ben zo dicht mogelijk bij de plekken geweest waar Jezus’ 
bloed vloeide. In de stad van David hebben we de zeven afleveringen opgenomen 
van de televisieserie De zeven wonderen in Jeruzalem. Je zult deze serie tijdens de 
groepsbijeenkomsten gaan bekijken. Ik hoop dat je net als ik diep onder de indruk 
zult komen van wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Je kunt net zoveel uit deze bijbelstudie halen als je bereid bent erin te investeren. 
Misschien denk je dat je het lijdensverhaal van Jezus al uit je hoofd kent. Dan wil ik je 
uitdagen om de laatste achttien uur opnieuw te bestuderen en je erin te verdiepen. 
Ik geloof dat God je nieuwe inzichten wil geven, zodat je beter gaat begrijpen hoe 
onmetelijk groot het offer van Jezus Christus is geweest.

Tijdens de groepsbijeenkomsten krijg je een korte inleiding op de bijbelstudies die 
je door de week zelfstandig zult doen. Ik wil je aanmoedigen om elke dag tijd apart 
te zetten om samen met Jezus op weg te gaan naar Pasen. Je zult geregeld in de 
verleiding gebracht worden om het een keer over te slaan of je er makkelijk van af 
te maken. Dan wil ik je aanmoedigen: hou vol! Ik geloof dat er een zegen klaarligt als 
we ons toewijden aan onze tijd met God.

De bijbelstudies die je zelf vijf dagen in de week volgt, bestaan uit de volgende terug-
kerende onderdelen:
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•  Kerntekst van de week
•  Dagtekst
•   Gebed (soms is dat een geschreven gebed, een andere keer kun 

je zelf een gebed opschrijven of in je eigen woorden uitspreken)
•  Bijbelopdracht
•  Vraag
•   Getuigenis (een persoonlijke reflectie of getuigenis op basis 
 van de studie)
•   Leermoment (gebruik dit leermoment als een soort dagboek 

om je ontdekkingen en ervaringen bij te houden)
•   Invuloefening (deze oefening helpt je om de kern van de 
 bijbelstudie vast te houden)

Bij elk wonder van het kruis hoort een kerntekst van de week. 
Daarnaast is er voor elke dag een dagtekst. Maak van een vel dik 
papier kaartjes. Schrijf op deze kaartjes de weekteksten die je 
aan het begin van elke week krijgt. Deze teksten vormen de kern 
van het onderwijs. Houd deze teksten dicht bij je en probeer ze 
uit je hoofd te leren, zodat aan het einde van de reis deze zeven 
kernteksten in je hart zijn gegrift.

Zoek een rustige plek, pak pen, papier en je Bijbel en open je hart 
om je te laten onderdompelen in Gods liefde voor jou ‘in Christus’.

Zoals God mijn hart door het schrijven van Het wonder van het kruis 
veranderd heeft, zo bid en hoop ik dat deze bijbelstudie je in het 
hart zal raken en dat je een grote(re) passie mag ontvangen voor 
de Man die de wereld definitief veranderd heeft: Jezus Christus 
van Nazareth.

Wilkin van de Kamp
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Christus  heeft geen  zonde  gekend, maar om ons heeft God op hem de zonde-
last gelegd, om ons door onze eenheid met  Christus   rechtvaardig  te maken. 
2 Korintiërs 5:21, GN

Schrijf de kerntekst van deze week op een kaartje. Lees de tekst gere-
geld hardop en probeer deze aan het einde van de week uit je hoofd 
te kennen.

DAGTEKST

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood 
en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd 
Romeinen 5:12, NBV

Wat is het heerlijk om samen met jou zeven weken lang bezig te zijn 
met het wonder van het kruis! Ik spreek al jaren wereldwijd over het 
wonder van het kruis en heb gezien en gehoord hoe de boodschap van 
Jezus’ laatste achttien uur op aarde het leven van mensen voorgoed 
heeft veranderd. 

Sta je er open voor dat Jezus de komende dagen persoonlijk tot je gaat 
spreken? Het maakt voor God niet uit of je al een leven lang met Hem 
op weg bent, of dat je nog niet eens precies weet wie Jezus is. De Bijbel 
staat vol met verhalen over mensen die plotseling, zonder dat ze er zelf 
naar op zoek waren, een ontmoeting met Jezus hadden waardoor hun 
leven nooit meer hetzelfde zou zijn. En wees vooral niet bang; Jezus 
komt naar je toe, zonder verwijt. Hij wil niets liever dan een (vernieuwde) 
relatie met jou.

GEBED

Schrijf aan het begin van deze bijbelstudie een gebed op waarin je jezelf 
aan God toewijdt en je verwachting voor de komende weken verwoordt.

DAG 1

Een zevenvoudig 
geschenk
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DE LAATSTE 18 UUR

Om het wonder van het kruis goed te begrijpen gaan we vandaag eerst 
terug naar het begin van de Bijbel. We doen dat in grote stappen met 
de bedoeling dat je het begin van de rode draad te pakken krijgt, die 
door de Bijbel en de joodse geschiedenis heenloopt, via de schepping, 
de zondeval, de wet van Mozes, de komst van Jezus, zijn dood aan het 
kruis, tot aan de opstanding. Hierdoor kan je de gebeurtenissen die gaan 
komen wat beter ‘plaatsen’.

Adam - Adamah

In het eerste bijbelboek, Genesis, lezen we dat God de mens (Adam) 
vormde uit de aarde (adamah). God maakte de mens uit stof dat Hij 
van de aarde nam. Taalkundig gezien is er een samenhang tussen de 
Hebreeuwse woorden adam en adamah, dat ‘roodbruine aarde’ betekent.

Lees maar eens in Genesis 2, het zevende vers: Toen maakte God, de Heer, 
de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de 
neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Het mooiste is misschien nog wel dat de mens op God zelf lijkt. Dat 
staat in het eerste hoofdstuk van Genesis in vers 27: En God schiep de 
mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij hen.

VRAAG

Wat betekent het voor jou dat je naar Gods evenbeeld bent gemaakt? 
Is de manier waarop jij naar jezelf kijkt daarmee in overeenstemming? 
In welke dingen zou jij meer op God willen lijken?
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EEN ZEVENVOUDIG GESCHENK

Wij zijn dus allemaal adamskinderen. Ook wij zijn uit stof geschapen en 
zullen tot stof weerkeren. Omdat God een relatie met de mens wilde, 
gaf Hij hem liefde en vrijheid. Helaas koos de mens het verkeerde. Dit 
noemen we de zondeval. Door de zondeval van Adam is de zonde (het 
verkeerde) in de wereld gekomen en heeft de zonde onze adamah (onze 
menselijke natuur) helemaal doordrongen. 

Romeinen 5:12 omschrijft dat als volgt: Door één mens is de zonde in de 
wereld gekomen en door de zonde de dood en zo is de dood voor ieder mens 
gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.

Onze oorspronkelijke goddelijke natuur is ontaard in onze huidige 
zondige natuur. In Psalm 53:4 staat: Ieder van hen heeft zich afgekeerd, 
tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.

Of we nu willen of niet, we zijn verslaafd geraakt aan de zonde. Dit 
betekent dat God niet langer een persoonlijke Vader-kind relatie met ons 
kon onderhouden. We zijn wel als een schepsel van God geboren, maar 
niet als een kind van God. We zijn afgedwaald. Om een kind van God te 
worden was een wonder nodig; het wonder van het kruis. 

Jom ha Kippoerim

We gaan verder in de tijd en komen uit bij het volk Israël dat op weg naar 
het beloofde land Gods wetten ontvangt. In Leviticus 16 gaat het over 
Jom ha Kippoerim, oftewel ‘Grote Verzoendag’. Hier zien we belangrijke 
overeenkomsten tussen de gebeurtenissen op Grote Verzoendag en de 
laatste achttien uur voordat Jezus sterft aan een houten kruis.
Alleen op deze dag mocht de hogepriester het allerheiligste deel van de 
tempel binnengaan. Gekleed in eenvoudig linnen ging de hogepriester 
met het bloed van het offerdier het allerheiligste binnen. 

Hebreeën 9:6-7: De hogepriester deed dit om verzoening te ontvangen voor 
alle zonden die het volk in onwetendheid had begaan. 
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DE LAATSTE 18 UUR

De hogepriester doopte zijn vingers in het bloed en besprenkelde eerst 
het gouden verzoendeksel en daarna zeven keer de aarde. Het gouden 
verzoendeksel werd met bloed besprenkeld als teken voor de hemel 
dat het jaarlijkse offer tot verzoening had plaatsgevonden (zie Leviticus 
16). Maar waarom moest ook de aarde zeven keer met bloed worden 
besprenkeld? 

Zoals de hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg de aarde 
zeven keer met het bloed van het offerdier te besprenkelen, zo door-
drenkte op Goede Vrijdag het bloed van Jezus zeven keer de aarde. De 
zevenvoudige besprenkeling in de tempel was een profetische vinger-
wijzing naar de zeven keer dat Jezus voor jou zou bloeden in de laatste 
achttien uur voordat Hij stierf. 

Jezus is de hogepriester die ingaat in het heiligdom om verzoening te 
bewerken voor de zonden. Daarom nodigt God jou uit om je te laten 
besprenkelen met het bloed van de Here Jezus!  Door God, de Vader, 
voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus 
Christus en met Zijn bloed besprenkeld te worden. (1 Petrus 2:1)

U bent genaderd tot Jezus en tot het bloed van de besprenging, dat van betere 
dingen spreekt dan dat van Abel (Hebreeën 12:22 en 24). 

Door te geloven dat Jezus zijn bloed voor jou gaf, kan ‘het bloed van het 
Lam’ jou vergeven, reinigen, verlossen, genezen, bevrijden en met God 
verzoenen, zodat jij in Hem een heel nieuw leven kunt ontvangen. 

Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwse woord voor bloed dam is. Je 
vindt het terug in zowel adam als in adamah. Het dam van de Here Jezus 
wil zeven keer jouw adamah doordrenken, zodat jij het zevenvoudige 
wonder van het kruis kunt ontvangen. Door het wonder van het kruis 
verandert God ons van adamskinderen in Jezuskinderen!

BIJBELOPDRACHT

De zondebok

In Leviticus 16:1–10 lees je over twee bokken die door het volk aan de 
hogepriester worden overhandigd.

Lees dit gedeelte en schrijf tien kernwoorden op die er voor jou 
uitspringen:

 

 

 

1

2
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EEN ZEVENVOUDIG GESCHENK

Door loting werd bepaald welke bok voor de Heer bestemd was. Deze 
moest als reinigingsoffer worden opgedragen. Via handoplegging werden 
op de andere bok de zonden van het volk overgedragen, waarna deze 
bok de woestijn werd ingestuurd.
De bok die de woestijn in werd gestuurd, werd eerst beladen met alle 
ongerechtigheden, overtredingen en alle zonden die de Israëlieten 
hadden begaan (Leviticus 16:21). De (zonde)bok neemt alle zonden van 
het volk met zich mee naar een verlaten gebied. 

Zo ging het ook met Jezus. De Man zonder zonde, die zó zuiver en puur 
was dat wij er ons geen voorstelling van kunnen maken, werd in alle 
delen van zijn goddelijke natuur geconfronteerd met alle zonden van 
ieder mens die reeds geboren was of nog geboren zou worden. De 
zondelast van de hele wereld drukte zo zwaar op Hem dat Hij het idee 
had dat zijn ziel werd samengeperst. 

Jezus maakte zich vrijwillig één met onze zonden. Christus heeft geen zonde 
gekend, maar om ons heeft God op Hem de zondelast gelegd, om ons door 
onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken (2 Korintiërs 5:21, GN). 

VRAAG

Laat dit eens op jezelf inwerken. Stel dat jij daar zou staan en je hand 
op de kop van de zondebok mocht leggen. Welke zonden zou je dan 
benoemen?

3

4

5

6

7

8

9

10
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DE LAATSTE 18 UUR

Neem even de tijd om Jezus te bedanken dat Hij geworsteld heeft met 
jouw zonden om je met God te verzoenen!

Het bloed van de besprenging

De profeten en de vier evangelisten vertellen ons dat Jezus zeven keer 
heeft gebloed. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per 
ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, 
honderden jaren eerder voorspeld, door God gewild en ingegeven en 
uitgevoerd door zondige Romeinse soldaten. Met deze profetische 
handelingen wil God ons duidelijk maken wat het wonder van het kruis 
voor ons betekent.

Het getal ‘zeven’ is bijbels gezien, het getal van de volheid en het verwijst 
altijd naar volledigheid en volmaaktheid. De zeven wonderen van het 
kruis brengen ons bij Jezus, die op een volmaakte wijze, door lijden heen, 
het offer heeft gebracht om ons volledig met God te verzoenen.

Daarom zegt de Bijbel dat wij mogen naderen tot Jezus en tot het bloed 
der besprenging (Hebreeën 12:22 en 24).

Dit ‘bloed der besprenging’ is een verwijzing naar de zeven keer dat Jezus’ 
bloed op de aarde is Gesprenkeld. Het bloed van Abel riep om wraak, 
het bloed van Jezus daarentegen spreekt van vergeving en verzoening.

Elke keer dat Jezus’ bloed vloeide is een vingerwijzing van God naar 
één van de zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen 
plaatsvinden. Het volgende overzicht maakt duidelijk hoe vaak, waar 
en waarom Jezus’ bloed voor jou heeft gevloeid:
 
De zeven wonderen van het kruis

1. Het wonder van VERGEVING 
2. Het wonder van VERLOSSING 
3. Het wonder van REINIGING 
4. Het wonder van GENEZING 
5. Het wonder van BEVRIJDING 
6. Het wonder van VERZOENING 
7. Het wonder van DE WEDERGEBOORTE 
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EEN ZEVENVOUDIG GESCHENK

OM OVER NA TE DENKEN

Wat merk jij van de gevolgen van de zondeval in je eigen hart?

Hoe zou je dit kunnen overwinnen?
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DE LAATSTE 18 UUR

WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 
DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 
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EEN ZEVENVOUDIG GESCHENK

WEET JE HET NOG?

In Genesis lezen we dat God de mens vormde uit de __________________. 

Het mooiste is dat de mens op God zelf _______________________________. 

Door de zondeval is de ________________________ in de wereld gekomen. 

Onze oorspronkelijke ________________________ natuur is ontaard 

in onze huidige zondige natuur. Of we nu willen of niet: we zijn 

_________________ geraakt aan de zonde.

Op Goede Vrijdag doordrenkte het bloed van Jezus ____________________

keer de aarde. Dit was een profetische vingerwijzing naar de zeven 

keer dat Jezus voor ons zou _______________  in de laatste ______________ 

uur van zijn leven op aarde. Hierdoor kun jij het zevenvoudige 

________________van het kruis ontvangen.

De zeven keer dat Jezus gebloed heeft, vonden niet ___________________

plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden 

jaren eerder ______________________, door God gewild en ingegeven. Het 

getal zeven is bijbels gezien het getal van de __________________________ 

en het verwijst altijd naar volmaaktheid.
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KERNTEKST

Lees de kerntekst van de week nog eens hardop voor: Christus  heeft geen  
zonde  gekend, maar om ons heeft God op hem de zondelast gelegd, om ons 
door onze eenheid met  Christus   rechtvaardig  te maken. 
2 Korintiërs 5:21, GN

DAGTEKST

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; 
maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 
Lucas 22:42

GEBED

Neem voor je verder gaat een paar minuten de tijd om te bidden en je 
hart op God te richten.

Gisteren hebben we gezien dat er maar één hogepriester was die voor-
goed met de zonden van de mensheid kon afrekenen. Dat schrijf ik 
hier nu heel makkelijk op, maar zo eenvoudig was dat niet. Ik vind het 
onbegrijpelijk dat er zelfs in de christenheid mensen zijn die het plaats-
vervangend lijden van Jezus willen wegpraten. Een predikant vertelde mij 
eens dat hij helemaal niet uit de voeten kon met het kruisverhaal: ‘Jezus 
had voor mij niet hoeven sterven. Ik wil zelf verantwoordelijk worden 
gehouden voor mijn daden. Een ander - en zeker Jezus niet - hoeft daar 
niet voor op te draaien.’ Als kerkleiders de essentie van het evangelie 
al niet begrijpen, wat wordt er dan in onze kerken gepredikt over het 
wonder van het kruis? De apostel Paulus had waarschijnlijk iets soort-
gelijks meegemaakt toen hij schreef: Want het woord van het kruis is voor 
hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, 
is het een kracht van God. (1 Korintiërs 1:18).

DAG 2

TOT BLOEDENS 
TOE WORSTELEN IN 

GETHSEMANÉ
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VRAAG

Wat vind jij van het kruisverhaal? Schrijf vijf woorden op die als eerste 
in je opkomen als je denkt aan de kruisiging van Jezus.

1

2

3

4

5

Vandaag gaan we met Jezus en zijn discipelen naar de Hof van Gethse-
mané en verdiepen we ons in de meest dramatische worsteling die ooit 
in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Volgens de meeste 
historici gebeurde dit op de 14e van de maand Nisan van het Joodse 
kalenderjaar 3793. Omgerekend naar onze jaartelling was dit 7 april 
30 na Christus. De tijd vanaf zijn verblijf in de hof van Gethsemané tot 
aan de kruisiging op Golgotha beslaat precies achttien uur. Deze uren 
zijn nauwkeurig beschreven door de vier evangelisten Matteüs, Markus, 
Lucas en Johannes. Zij beschreven de tijden waarop alles gebeurde, de 
namen van de betrokkenen en de discussies die gevoerd zijn, zowel in 
het Sanhedrin, de Joodse Raad, als in het pretorium, het hoofdkwartier 
van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus.

De hof van Gethsemané, gelegen op de Olijfberg, was voor de disci-
pelen geen onbekende plek. Jezus kwam daar wel vaker en in de week 
voorafgaand aan zijn sterven ging Hij er zelfs elke nacht naar toe. Lucas 
21:37: Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar ‘s nachts ging Hij 
de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. De Hof van 
Gethsemané was een boomgaard met olijfbomen. Waarschijnlijk had er 
ooit een olijfpers gestaan. Gethsemané betekent namelijk ‘Olijfpers’, een 
plek waar de olijven geperst worden tot ze knappen en het rode vocht 
tevoorschijn komt. Dit is wat er met Jezus gebeurde.

Hoe zou jij je voelen?

Probeer je eens in te beelden hoe jij je zou voelen als jij een van de 
discipelen was geweest en samen met Jezus na de paasmaaltijd rond 
negen uur de bovenzaal verlaten had om oostwaarts te gaan richting de 
Olijfberg. Zou je je hetzelfde voelen als anders? Was het ‘uit gewoonte’? 
Of voelde je toch ergens vanbinnen dat het anders was dan anders? 
Misschien was Jezus wel in zichzelf gekeerd en liep jij met je collega’s te 
praten over wat er tijdens de maaltijd gebeurde. Over dat bijzondere 
moment dat de Meester de voeten had gewassen van de leerlingen 
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(Johannes 13:1-15). Of over Judas, die de zaal verlaten had nadat Jezus 
zo duidelijk tegen hem gesproken had (Johannes 13:21-30). Of over dat 
wonderlijke gebed dat wel een soort ‘laatste toespraak’ leek (Johannes 
17). Het is donker, het wordt nacht en je voelt dat er iets staat te gebeuren.

Herken je dat gevoel? Dat je ergens voor de allereerste keer binnenstapt 
en vreselijk opziet tegen dat wat je te wachten staat? Je eerste schooldag? 
Je eerste sollicitatiegesprek? Dat soort momenten kennen we allemaal. 
Het kan een enorme impact hebben op jezelf. Maar nog intenser is het 
voor Jezus geweest om die avond de hof van Gethsemané binnen te 
stappen. Hij wist dat zijn tijd gekomen was. Hij had de mensen die Hem in 
de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan 
(Johannes 13:1 en 2). 

Jezus werd dodelijk beangst. In Marcus 14:34 zegt Jezus: Ik voel me dodelijk 
bedroefd; blijf hier waken.’ Jezus wierp zich op zijn knieën en begon tot 
God te roepen. De discipelen hadden geen notie van wat zich die avond 
in de hof zou gaan afspelen.

GEBED

Heb jij weleens met God geworsteld in gebed? Misschien wel ’s nachts, 
omdat je niet kon slapen door de zorgen over je gezondheid, je kinderen, 
je financiën, etc.? Neem een paar minuten de tijd om je diepste gebed 
aan God voor te leggen. 

Jezus’ worsteling

In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen 
gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon 
verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. (Hebreeën 5:7)

De worsteling van Jezus was zo hevig dat zijn zweet als bloeddruppels 
op de aarde viel (Lucas 22:44). Dit is geen symbolische omschrijving of 
verzinsel. Dit zeldzame fenomeen is namelijk medisch bekend onder 
de naam hematidrosis. Rond de zweetkliertjes bevinden zich in netvorm 
verschillende bloedvaten. Onder druk van bovenmatige emotionele 
stress trekken deze vaten samen. Als de extreme emoties weer afnemen, 
verwijden de bloedvaten zich tot het punt dat ze breken. Het bloed 
stroomt dan in de zweetkliertjes. Als deze klieren vervolgens zweet 
beginnen te produceren stuwen zij het bloed naar de oppervlakte 
waardoor druppels bloed zich met het zweet vermengen.

De vraag waar het vandaag om gaat is: ‘Wat heeft Jezus zo’n enorme 
strijd gekost waardoor Hij bloed begon te zweten?’
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Vaak wordt verondersteld dat het lijden dat Jezus te wachten stond, de 
oorzaak was van Zijn grote angst. En voor een deel is dat waar. Jezus wist 
wat Hem te wachten stond. Maar de grote angst die zichtbaar wordt in 
de Hof van Gethsemané ging niet over het lijden, maar over ‘de beker’ 
waarvan Jezus smeekt: Vader, indien u wilt, neem deze beker van mij weg; 
doch niet mijn wil maar uw wil geschiedde (Lucas 22:42).

Over welke beker heeft Jezus het hier? Waar zag Jezus zo tegenop, dat 
zijn ziel werd overmand door dodelijke angst? Het antwoord is te vinden 
bij de profeet Jeremia in het Oude Testament. 

BIJBELOPDRACHT 

Lees maar eens Jeremia 25:15–18 en vul de ontbrekende woorden in: 

De Here, de God van Israël, zei vervolgens tegen mij: Neem deze  _____________

met wijn uit mijn hand. Hij is gevuld met mijn _________________ . Laat alle 

volken waar Ik u naartoe stuur, uit deze beker drinken. Zij zullen eruit  

_________________  en wankelen, dronken van angst door de dodelijke zwaard-

stoten waarmee Ik hen zal _________________. Dus nam ik de beker met toorn 

uit de hand van de Here en liet alle _________________ eruit drinken, elk volk 

naar wie Hij mij had gestuurd. Ik ging naar _________________  en naar de 

steden van Juda en hun koningen en bestuurders dronken uit de beker. 

Daarom worden ze tegenwoordig gehaat en _________________.

De beker van Gods gramschap

Jeremia spreekt over ‘de beker van Gods gramschap’ (NBG) die door 
de zonden van de volkeren tot aan de rand gevuld is met Gods toorn. 
De volken moeten deze beker, die gevuld is met hun eigen zonden, zelf 
leegdrinken met als gevolg dat zij vanaf dat moment zullen worden 
verlaten, gehaat en vervloekt. Deze beker, die voor de volken bestemd 
was, wordt nu voorgehouden aan Jezus. Natuurlijk ziet Hij, die de Man 
zonder zonde is, er enorm tegenop om deze beker leeg te drinken.

GETUIGENIS

‘Voor mij was het een eyeopener dat Jezus niet zozeer bang was voor 
het lijden, maar voor de beker van Gods gramschap die Hij leeg moest 
drinken. Ik heb altijd over dit detail heen gelezen en kan me niet herin-
neren er ooit een preek over te hebben gehoord. Nu ik me meer verdiept 
heb in het wonder van het kruis is juist dit detail voor mij aanleiding om 
met een hele andere intentie het avondmaal te vieren.’
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In de tijd dat Jezus met de geestelijke leiders van de Joden in gesprek 
was, had Hij het erover dat hun levensbekers er aan de buitenkant wel 
mooi opgepoetst uitzagen, maar vanbinnen, als gevolg van hun zonden, 
vol waren met dodelijk gif (Matteüs 23:25 en 26). 

Ook wij zouden onze eigen levensbeker gevuld met onze zonden, leeg 
moeten drinken met als gevolg dat wij gehaat, vervloekt en verlaten 
zouden worden. Met als eindresultaat ‘de eeuwige dood’! Dat is nogal 
wat.

Wat zit er in jouw levensbeker?
Wat maakt dit los bij jezelf? Misschien ben je je er helemaal niet van 
bewust dat je een levensbeker hebt, laat staan dat die gevuld is met 
onreine en zondige dingen. Je leeft toch goed en doet niemand kwaad? 
Je doet misschien zelfs wel je best om God te dienen en te gehoorzamen. 
Maar de Bijbel leert ons dat geen enkel mens van nature zonder zonde is. 
Lees Romeinen 3:10–18 maar eens. Daar vat de apostel Paulus het 
als volgt samen en citeert verschillende verzen uit de psalmen en het 
boek Jesaja: Het staat zo in de Boeken: ‘Voor God is niemand rechtvaardig, 
werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best 
doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, zij zijn 
met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet 
één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood, zij gebruiken hun 
tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond 
is vol vervloekingen en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden, 
waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. 
Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij hebben geen enkel ontzag 
voor God, zij houden geen rekening met Hem.

Kijk eens in je eigen levensbeker. Waar is die mee gevuld? Wat zegt Gods 
Geest nu tegen je? Is het bij jou ook ‘vanbuiten mooi, vanbinnen zooi’? 

BIJBELOPDRACHT

Lees Galaten 5:13-26. Schrijf hieronder de werken van het vlees

1

2

3

4

5

6

7
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8

9
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14
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18 

Lees Galaten 5:13-26. Schrijf hieronder de negenvoudige vrucht van de 
Geest op:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bedenk dat Jezus juist hiervoor naar de aarde was gekomen. Jezus was 
de Man zonder zonde, wiens levensbeker alleen maar gevuld was met 
liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, tederheid, blijdschap en 
zelfbeheersing. 

Zijn beker wordt nu gevuld met overspel, ontucht, vuiligheid, losbandig-
heid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, 
sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en al het andere dat 
onze zondige natuur heeft voortgebracht, zoals dat te lezen is in Galaten 
5:19–21.
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In Gethsemané (de olijfpers) werden jouw en mijn zonden, elke perver-
siteit van de wereld, samengeperst in die ene beker. Alle zonden - van 
Adam tot en met de laatstgeborene - werden geconcentreerd in deze 
ene beker die door Jezus gedronken zou worden. Dát maakte Jezus zo 
dodelijk beangst. 

Jezus onderging in de Hof van Gethsemané hetzelfde als de zondebok op 
de Grote Verzoendag. De zonde van de hele wereld werd op Hem gelegd. 
Ondanks zijn dodelijke angst, maakte Hij zich toch vrijwillig één met onze 
zonden! Dit is wat Johannes de Doper voorspelde dat zou gaan gebeuren: 
Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). 

OM OVER NA TE DENKEN:

Ga jij, net als Jezus, met je angst naar de Vader? Hoe doe je dat?

Kan je iets leren van hoe Jezus dat deed?

Worstel jij ook weleens met wat God van jou vraagt? 
Hoe ga je daarmee om?

 

 

 



28 29

DE LAATSTE 18 UUR

WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 
DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 
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WEET JE HET NOG?

In de hof van Gethsemané vond de meest  ____________________________ 

_________________ uit de wereldgeschiedenis plaats. Jezus werd zó 

angstig dat zijn  ________________________ als  ________________________ 

op de aarde viel. Niet uit angst voor het  ________________________ dat 

Hem te wachten stond, maar omdat Hij de ________________________ van  

_________________ leeg moest drinken. Deze beker was gevuld met al 

jouw ________________________. 

Als wij die zelf leeg hadden moeten drinken, dan was de  ____________

_____________________ het gevolg voor ons. Jezus nam onze plaats in en 

maakte zich ________________________ met onze zonden. Jezus onderging 

in de hof van Gethsemané hetzelfde als de  ____________________________ 

op de _________________________________.
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KERNTEKST VAN DE WEEK

God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, 
zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden 
2 Korintiërs 5:21, NBV

DAGTEKST

Laat het niet gebeuren zoals Ik wil, maar zoals U het wilt 
Matteüs 26:39

Eenzaamheid
Eenzaam zijn. ‘Met pech langs de kant van de weg staan in een godver-
laten gebied.’ Talloze liedjes zijn erover geschreven; Had ik maar iemand 
om van te houden. Sommige mensen kennen dat gevoel maar al te goed. 

Hoe eenzaam zal Jezus zich gevoeld hebben in de Hof van Gethsemané 
en later, aan het kruis van Golgotha? Want juist op het moment dat Jezus 
God het hardst nodig had ontstond er een onoverbrugbare kloof tussen 
Hem en zijn Vader. 

Daar gaan we vandaag met elkaar over nadenken. Het gaat over zonde, 
afwijzing en de hel. Maar ook over liefde. Het gaat over jou. Lees het 
volgende gebed hardop:

GEBED

‘Heer, hier ben ik. U kent mij. Misschien wel beter dan dat ik mijzelf ken. 
Ik verlang er naar om dieper door te dringen in alles wat U voor mij hebt 
gedaan in de laatste achttien uur van uw leven op aarde. Spreek tot mijn 
hart en laat mij uw liefde voelen. Amen.’  

Verlaten door iedereen
Vanaf het moment dat Jezus de hof van Gethsemané binnenstapte wist 
Hij dat de grote confrontatie nu ging beginnen. Er was een onmiskenbare, 
duistere tegenwoordigheid in de tuin, die over Jezus heen kwam. Jezus 
herkent de tactiek van de vijand; angst! De duivel had dat al eerder 

DAG 3

DE KLOOF EN DE 
ANGEL VAN DE DOOD
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geprobeerd, toen Jezus voor het eerst aan zijn discipelen vertelde wat er 
zou gaan gebeuren: ‘En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; 
hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!’ (Matteüs 
16:22) Toen was Jezus heel resoluut en bestrafte de duivel: ‘Ga weg achter 
Mij, satan!  U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen 
van God, maar die van de mensen. (Matteüs 16:23) 
Nu kwam de vijand opnieuw, weer met het doel Jezus af te houden 
van de weg die de Vader Hem gewezen had. Jezus vroeg zijn discipelen 
om op een bepaalde plaats te gaan zitten, terwijl Hij iets verderop ging 
om te bidden. Hij nam zijn drie beste vrienden nog een stukje verder 
mee; Petrus, Jacobus en Johannes. De angst nam in hevigheid toe en 
Jezus viel iets verder dan zijn drie vrienden op zijn knieën. Hij wist wat 
hem te wachten stond maar nu het zo dichtbij kwam schrok het Hem 
zelfs af. Als Jezus bij zijn drie vrienden terugkomt ziet Hij dat ze slapen. 
Hun geest was door de vijand verdoofd en hun ogen waren zwaar van 
vermoeidheid. Wat zullen de discipelen beschaamd geweest zijn toen 
Jezus hen wakker maakte. Ze waren nog zó van goede wil geweest en 
ze hadden zelfs gezegd dat ze Jezus nooit, maar dan ook nooit, in de 
steek zouden laten. Maar het lukt hen niet om op dit moment de ogen 
open te houden en te waken. Jezus wist dat hen dit tot drie keer toe zou 
gebeuren, maar het kwam toch hard bij Hem aan.

VRAAG
  
Kun jij je een moment in je leven herinneren dat je allerbeste vriend of 
vriendin, misschien je partner wel, je ongelofelijk liet zitten en je volledig 
op jezelf werd teruggeworpen? Wat voelde je toen? Wat heb je er aan 
gedaan om met dat gevoel van afwijzing af te rekenen? Of worstel je 
daar nog steeds mee? Denk je dat er een oplossing is?
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De kloof

Er ontstaat een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen 
God en mensen. Dat zagen we al in studie 1 van deze week. Want zonde 
brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw 
zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht 
van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren (Jesaja 59:2). Voor Jezus kon 
geen uitzondering gemaakt worden! God kon niet bij Hem zijn.

Dáár had Jezus tegenop gezien. Geconfronteerd worden met de zonde 
van de wereld en tegelijkertijd gescheiden worden van zijn Vader. Hij, 
die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. Tijdens zijn dagen in het 
vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd 
aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst 
(Hebreeën 5:7)

Een kind dat verlaten wordt door zijn vader. Helaas gebeurt het dagelijks 
om ons heen. Aardse vaders slaan de plank nog weleens mis wat vader-
zoon relaties betreft. Het treft mij dat juist de enige Vader en de enige 
Zoon die dat nooit zouden doen (en bij wie die gedachte sowieso niet 
op zou komen) zover moeten gaan. Omdat het de enige manier was, 
waarop de kloof tussen God en mensen weer overbrugd kon worden. 
Dankzij het wonder van het kruis kunnen wij vergeving en verzoening 
ontvangen.

Een vader die zijn zoon wil opofferen. Ook dat is iets wat wij als mensen 
maar moeilijk een plaats kunnen geven. Toch leert de Bijbel ons dat 
mensen zover kunnen gaan (Abraham en Isaak) en ook in recentere 
tijden zijn hiervan wel voorbeelden. Maar het blijven ultieme uitzonde-
ringen. ‘Je moet er niet over na hoeven denken,’ concluderen we dan 
vaak. Jezus werd ‘het Lam ten brandoffer’ dat door Isaak gemist werd 
(Genesis 22;7 en 8).

Liefde is de sleutel

Jezus vroeg drie keer aan zijn Vader of er geen andere manier was om de 
wereld te redden (Lucas 22:42). Met alles wat in Hem was haatte Jezus 
de zonde en riep Hij het uit naar God. God maakte Hem echter duidelijk 
dat er geen andere weg was om de wereld te verlossen van haar zonden. 
Jezus wordt verlaten door zijn Vader en terwijl Hij in ernstige strijd gewikkeld 
is stuurt God Hem een engel uit de hemel, om Hem kracht te geven (Lucas 
22:43). Anders zou Jezus het niet gered hebben. God stuurt een engel 
immers nooit voor niets. Jezus vertrouwt God volledig en zegt: Laat het 
niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt (Matteüs 26:39) en zo 
wordt Jezus met onze zonden tot zonde gemaakt (2 Korintiërs 5:21).
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BIJBELOPDRACHT

Kun jij vijf gebeurtenissen noemen uit de Bijbel waarin engelen aan 
mensen verschenen om ze te ondersteunen of iets van God te open-
baren? 

1

2

3

4

5

De angel van de dood

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld en 
slok voor slok begon Hij deze ‘geestelijk’ leeg te drinken. Jezus heeft 
de dood gesmaakt, zo lezen we in Hebreeën 2:9: … opdat Hij door de 
genade van God voor allen de dood zou proeven. Al zijn zintuigen waren 
hierbij betrokken. Bij elke slok proefde Hij onze emoties. De haat van de 
moordenaar, de paniek van het slachtoffer. Hij rook het bloed dat vloeide 
en proefde de lust. Hij hoorde de angstkreten en zag de gevolgen van 
de macht van de zonde in de hele schepping. Hij die honderd procent 
zuiver was in al zijn emoties, werd geconfronteerd met emoties die Hem 
wezensvreemd waren. 

Zonde wordt in de Bijbel ‘de angel van de dood’ genoemd (1 Korintiërs 
15:56). Deze angel dringt diep door in Jezus’ ziel, in zijn geest en zijn 
lichaam. In alle gebieden van zijn zondeloos leven werd hij geconfron-
teerd met onze zonden. Dat was tegennatuurlijk voor Hem. Net alsof 
hij middenin een film zat. Jouw en mijn zonden werden als het ware op 
zijn netvlies geprojecteerd. Jezus reageerde daarop met al zijn zintuigen. 

Dat was Hem al eens eerder overkomen. In Lucas 4 lezen we het verhaal 
van de verzoeking in de woestijn. Satan probeert daar Jezus ten val te 
brengen. Eerst probeert satan Hem te verleiden om van stenen brood 
te maken wanneer Jezus honger heeft. Vervolgens wordt Jezus wegge-
voerd naar het dak van de tempel en door satan uitgedaagd er vanaf 
te springen. Op die momenten moet de adrenaline door het lichaam 
van Jezus gegierd hebben. En dat overkomt Hem nu opnieuw, in een 
nog ernstigere mate. Jezus worstelde met jouw zonden in zijn lichaam, 
ziel en geest. Wat Jezus hier meemaakte was een voorproef van de hel.
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BIJBELOPDRACHT

Lees Lucas 4:1-13 en schrijf de drie bijbelcitaten op waarmee Jezus satans 
verzoekingen weerstaat:

1

2

3

In Markus 14:34 zegt Jezus: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Het 
Griekse woord dat Markus hier gebruikt, thanatos, betekent letterlijk 
‘de ellendige toestand van de goddelozen in de hel.’ Dat is wat Jezus 
meemaakte in de Hof van Gethsemané. Alle duivelse machten, over-
heden en krachten kwamen op Jezus af om Hem te bespotten, aan te 
klagen, te veroordelen en te pijnigen. Maar Jezus ging liever naar de hel 
voor jou, dan naar de hemel zonder jou! Jezus bleef gehoorzaam tot de 
dood (Filippenzen 2 vers 8).

Jezus geeft zich over aan zijn Vader. ‘Niet mijn wil, maar de uwe 
geschiedde.’ En op dat moment werd de vijand verslagen. Hij had geen 
houvast meer nu Jezus zichzelf volledig overgaf aan de wil van de Vader. 
Maar de strijd was nog niet voorbij.

OM OVER NA TE DENKEN

Worstel jij ook weleens met je eigen zonden? Wat vind je daarin moeilijk?

Hoe kijkt Jezus naar jouw eigen worsteling met je zonden? Hoe bespreek 
je dit met Hem?

 

 

 

 

 

 



36 37

DE LAATSTE 18 UUR

WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 
DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 
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WEET JE HET NOG?

Op het moment dat Jezus Hem het hardst nodig had ontstond er een 

_______________________________ kloof tussen Hem en God. Deze kloof 

bestond al tussen God en __________________________________. Dat komt 

door de __________________________ ; die brengt _________________________ 

tussen God en mensen. Jezus die zonder zonde was werd voor ons 

______________________________ gemaakt.

Jezus moest sterven. Er was geen andere manier om de wereld te 

____________________________ van haar zonden. Door de beker leeg te 

drinken heeft Jezus de dood _________________________________. 

Hij zag hierdoor de ____________________________ van de macht van de 

zonde in de hele ___________________________________. 

De zonde wordt de _________________________ van de ____________________ 

genoemd. In alle gebieden werd Jezus ________________________________

met onze zonden. Jezus worstelde met jouw zonden in zijn 

____________________, ______________________ en__________________________. 

Jezus bleef _____________________________ tot de dood.
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Probeer uit je hoofd de weektekst uit 2 Korintiërs 5:21 op te schrijven:

DAGTEKST

Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt 
en nalaat vindt ontferming 
Spreuken 28:13

We zijn nu vier dagen onderweg om samen het wonder van het kruis te 
ontdekken. Behalve het ‘ontdekken’ gaat het nog meer om ‘eigen maken’. 
Want kennis is goed, maar het is mijn gebed dat de kennis in je hoofd 
ongeveer dertig centimeter daalt, tot in je hart. Vier dagen slechts, maar 
wat een indrukwekkende onderwerpen zijn er al voorbij gekomen! 

Hoe ervaar je de studie tot nu toe? Maakt het iets bij je los? Word je er 
dankbaar van? Of juist onrustig? Spreek het uit naar God en zoek (als dat 
mogelijk is) een groepsgenoot op om samen te delen wat je bezighoudt.

Stel je open voor wat God vandaag tot jou persoonlijk te zeggen heeft. 
Want het onderwerp van vandaag is misschien wel het belangrijkste 
onderwerp en het meest ingrijpend in je leven. We komen vandaag tot 
de kern van het eerste wonder van het kruis; het wonder van vergeving.

Vergeven

Eerder zagen we dat de beker van Gods gramschap voor ons een beker 
van verlossing (bevrijding) is geworden. Jezus gaf een nieuwe betekenis 
aan het Paasfeest tijdens de laatste maaltijd die Hij met zijn discipelen 

DAG 4

VERGEVEN, 
BELIJDEN EN VIEREN
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had. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun 
die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het 
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden 
(Matteüs 26:27-28).

Die beker van verlossing en bevrijding biedt Jezus ook jou aan! Dat is het 
eerste wonder van het kruis. Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw 
en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). Dit is het hart van het evangelie. Gods 
Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. 
Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofe-
lijke genade. (Efeziërs 1:7, HB)

GETUIGENIS

‘Jarenlang heb ik gehoord dat Johannes 3:16 ‘het evangelie in een 
notendop’ was. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon 
gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. En uiteraard is dit een veelzeggende tekst. 

Bij het bestuderen van het wonder van het kruis kwam bovenstaande 
tekst (Efeziërs 1:7) onder mijn aandacht. En deze tekst gaat voor mijn 
gevoel dieper en is daardoor veelzeggender wat het hart van het evangelie 
is. Het indringende zit in ‘het bloed’.  Het bepaalt mij meer bij datgene 
wat Jezus allemaal heeft doorgemaakt voor mij. Zonder bloedstorting is 
er geen vergeving mogelijk (Hebreeën 9:22). In hoeveel kerken wordt dát 
aspect nog benadrukt? 

BIJBELOPDRACHT

Welke bijbelteksten zijn voor jou veelzeggend als het gaat om het hart 
van het evangelie? Schrijf ze helemaal uit.

 

 

 

 

 

 



40 41

VERGEVEN, BELIJDEN EN VIEREN

Het is Gods verlangen om onze zonden te vergeven. U Heer, bent goed en 
tot vergeving bereid, zegt David in Psalm 86:5. God houdt echt oneindig 
veel van je en heeft letterlijk hemel en aarde bewogen om jouw relatie 
met Hem te herstellen. Zijn vergeving kent geen grenzen. Wat er ook 
is gebeurd, waar je ook vandaan komt, hoe ernstig of hoe vaak je ook 
gezondigd hebt: God staat klaar om jou als zijn kind in zijn armen te 
nemen en je zonden te vergeven. Waarom? Omdat Gods hart vol liefde 
voor jou is. Hij is diep bewogen met wat je hebt meegemaakt. Hij wil 
betrokken zijn bij alles wat je bezighoudt. Zijn onvoorwaardelijke liefde 
voor jou is de grootste kracht in de hemel en op de aarde. Als wij God 
en elkaar onze zonden belijden, ervaren we vrijheid en vergeving. Dat is 
Gods bovennatuurlijke kracht. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor 
elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige 
brengt veel tot stand (Jakobus 5:16). In zijn vergeving is God barmhartig, 
royaal en koninklijk!

Wat ga jij hier mee doen? Het kan zijn dat je al langere of kortere tijd 
weet, gelooft en belijdt dat Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis 
is gestorven. Deze studie is dan misschien voor jou een verdieping of 
hernieuwing om het wonder van het kruis opnieuw te bestuderen. Het 
risico is dan dat je hier nu te snel overheen leest. Misschien denk je: ‘O, 
dat weet ik allemaal al.’ Ik wil je aansporen om toch goed de tijd te nemen 
om alles nog eens te doorleven. God geniet ervan als wij ons verdiepen 
in zijn Zoon en in aanbidding onze lof en dank uitspreken of zingen. Hij 
wil die vertrouwelijke omgang met ons, zoals hij die had met bijbelse 
personen als Henoch en Mozes. Zoek die dagelijkse omgang met Hem, 
ook als deze 40-dagen studie voorbij is.

Misschien sta je nog op een afstand en is het wonder van het kruis 
nog geen realiteit in je leven. Dat kan. Maar weet dan dat God op de 



42 43

DE LAATSTE 18 UUR

uitkijk staat en op jou wacht. Maak je niet ongerust, als je je aan Hem 
overgeeft dan hoor je geen verwijten en krijg je geen lijstje met dingen 
die je eerst allemaal moet doen (of juist niet) om door God als geliefd 
kind geaccepteerd te worden. God heeft de voorzet gegeven, jij mag de 
bal inkoppen. Iets beters zal je nooit in je leven kunnen scoren!

GEBED

Wat houdt jou misschien tegen om het wonder van het kruis te omarmen? 
Ben je ergens bang voor? Schrijf een gebed waarin je aan God die angst 
of aarzeling voorlegt.

Verborgen zonden
Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God zo graag wil geven. De 
Bijbel zegt: Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie 
ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen  (Spreuken 28:13). Jesaja 
zegt dat verborgen zonden een onvermijdelijke scheiding veroorzaken 
tussen God en mensen. Hij roept het volk Israël toe: Blijft redding uit omdat 
Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat Hij doof 
is? Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en 
je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen! (Jesaja 59:1-2, GN).  

Als jij je zonden verborgen houdt, belemmert dit jouw gebeden. God 
hoort je wel bidden, maar kan je gebeden niet verhoren omdat dit niet 
goed voor je zou zijn. Hij wil niet dat jij met je zondelast blijft rondlopen. 
Liefdevol wacht Hij totdat jij met je hoofd tegen de muur van zonde 
aanloopt en je zonden gaat belijden. Alleen dan kan Hij zijn liefde en 
genade over je uitstorten en zal er een doorbraak in je leven komen.
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Het is verbazingwekkend en soms niet te bevatten hoeveel Hij van 
je houdt. Door iets te begrijpen van wat Jezus voor jou in de Hof van 
Gethsemané heeft doorstaan, besef je misschien hoeveel God van je 
houdt, Hij had alles voor je over! Wat een liefde! Zou je een begin kunnen 
maken met Gods liefde voor jou te peilen? Hierna kan je nooit meer 
onverschillig staan ten opzichte van zelfs maar de kleinste zonde in je 
leven. In plaats van spijt te hebben over je zonden (en de gevolgen die 
dit voor jou persoonlijk heeft), gaat goddelijk berouw je hart vervullen 
(oprecht verdriet om het leed en het verdriet dat je God en mensen 
hebt aangedaan). 

Hoewel het erg gevoelig en moeilijk kan zijn wil ik je uitdagen om je 
verborgen zonde(n) te belijden aan God en dat ook te delen met iemand 
die je vertrouwt. Het is niet alleen een bijbelse opdracht (Jakobus 5 vers 
16), het geeft ook veel ruimte voor meer van Gods geest in jouw leven.

GETUIGENIS

Je verborgen zonden belijden. Je weet dat het moet, maar toch verzet 
je je ertegen. Ik heb het in elk geval jarenlang tegen kunnen houden. 
Maar er kwam een moment in mijn leven dat ik er niet meer onderuit 
kon komen. Goede vrienden, waarmee ik op een avond in gesprek was, 
prikten opeens in mijn verborgen zielenleven. De avond, die zo gezellig 
en ontspannen was begonnen, kreeg opeens een andere sfeer. Het 
waren niet mijn vrienden die tot mij spraken, maar God gebruikte hen 
om mij te vertellen: ‘Als jij me werkelijk wilt dienen, dan moet je eerst 
schoon schip maken. Nu. Hier. Met je vrienden en je vrouw om je heen. 
Je weet al zó lang dat Ik hierop wacht. Doe het dan nu.’ Ik had geen enkel 
argument meer om daar geen gehoor aan te geven en ben op mijn 
knieën gegaan en heb beleden wat beleden moest worden. Schokkend 
voor mijn vrouw en vrienden. Maar er kwam geen verwijt, van niemand. 
Integendeel! Ik weet nu hoe het voelt om bevrijd te zijn! Mijn vrouw is 
nog steeds mijn vrouw en mijn vrienden zijn nog steeds mijn vrienden. 
En God? Die is nog steeds God en ik ben nog steeds zijn geliefde kind. 
Onze relatie is hechter dan ooit en ik weet dat er een hele grote blokkade 
voorgoed afgebroken is. Wát een opluchting!

Geef je levensbeker aan Jezus!

Zet daarom vandaag de eerste stap en geef je levensbeker met al je 
zonden aan Jezus. Het is al volbracht! Jezus heeft jouw levensbeker slok 
voor slok leeggedronken. Als je gelooft dat Hij dit voor jou heeft gedaan, 
ga je het wonder van vergeving ontvangen. Je levensbeker aan Jezus 
geven is niets anders dan je zonden aan Hem belijden.
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GEBED

Vind je het moeilijk om te bidden? Bid dan hardop het onderstaande 
gebed en spreek uit dat je gelooft dat Jezus ook jouw levensbeker heeft 
leeggedronken. 

Here Jezus,
Dank U wel dat U God hebt toegestaan om al mijn zonden op U te leggen. 
U werd met mijn zonden tot zonde gemaakt. Vader, dank U wel dat ik mag 
ervaren dat al mijn zonden zijn vergeven en van mij zijn weggenomen. 
Dank U wel dat mijn hart wordt gereinigd door het bloed van de Here 
Jezus. Dank U wel dat ik nu, verlost van mijn zonden, tot U mag komen en 
met U mag leven. Ik dank U voor dit wonder van het kruis.  
In geloof neem ik dit wonder aan.
Amen

Avondmaal vieren

Het avondmaal, zoals dat in allerlei kerken wordt gevierd, herinnert 
ons aan het lijden en sterven van Jezus. Hij heeft het zelf ingesteld en 
zijn discipelen (en ons) opgeroepen om dat te blijven doen: tot Mijn 
gedachtenis (Lucas 22:19).

BIJBELOPDRACHT

Eigenlijk werden tijdens de Pesachmaaltijd vier bekers wijn gedronken, 
die symbool stonden voor de uittocht uit Egypte en Gods belofte aan 
zijn volk zoals we dat lezen in Exodus 6: 6 en 7. Vul de ontbrekende 
woorden in: 

Ik zal u tot mijn volk _________________ en Ik zal u tot een  __________________ zijn. 

Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, die u uitleidt van onder de 

_________________ van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het  _________________

waarvoor Ik mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en 

Jakob geven zou. Ik zal het u in ___________________ bezit geven, Ik, de HEERE.

De vier bekers staan bekend als: 

Kos Kadesj: de beker van de heiliging (‘Ik zal u uitleiden’). 
Kos HaMakot: de beker van de plagen (‘Ik zal u redden’). 
Kos HaGe’oelah: de beker van de redding (‘Ik zal u verlossen’). 
Kos Hallel: de beker van de lofprijzing (‘Ik zal u aannemen’).
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VERGEVEN, BELIJDEN EN VIEREN

Als je het heilig avondmaal viert, denk er dan aan dat Jezus jouw levens-
beker heeft leeggedronken en dat je daarom nu uit zijn beker mag 
drinken omdat God jou in Christus heeft uitgeleid, gered, verlost en 
aangenomen als zijn geliefde kind.
  
In Psalm 34:9 staat: Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die 
tot Hem de toevlucht neemt.

De beker van Gods Gramschap is voor ons de beker van verlossing 
geworden. Deze beker van het nieuwe verbond is voor ons het symbool 
van de vergeving van onze zonden zoals dat te lezen is in 1 Johannes 
1:9. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Door het wonder van het kruis heeft God een nieuw verbond met jou 
gesloten waardoor je vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrij-
ding, verzoening en een heel nieuw leven in Christus mag ontvangen!

Het kan mooi zijn om samen met je kring het avondmaal te vieren. Praat 
er eens over met elkaar of jullie dit graag zouden willen doen. Sommige 
christenen vinden het fijn om in een kleine groep avondmaal te vieren. 
Anderen zijn dat niet zo gewend en hebben daar misschien moeite mee. 
Geef elkaar hierin de ruimte en doe dit alleen als het voor iedereen 
‘veilig’ voelt.

OM OVER NA TE DENKEN

Heb jij een verborgen zonde die je nog niet aan God hebt beleden? 
Besef dat een verborgen zonde voor Hem nooit verborgen is en dat Hij 
desondanks oneindig van je houdt. Misschien is het nu wel het moment 
om hier mee te breken en deze zonde op te schrijven in een ‘brief aan 
God’. Probeer je in je brief kwetsbaar op te stellen en het ‘beestje bij de 
naam te noemen’. Sluit de brief af met een zin waarin je zijn vergeving 
aanvaardt en dat je Hem bedankt voor zijn liefde en trouw.
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VERGEVEN, BELIJDEN EN VIEREN

Met welke gedachte vier jij het avondmaal?

Beleef je het echt als een viering? Waarom (niet)?
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WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 
DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 
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WEET JE HET NOG?

De beker van Gods _______________________ is voor ons een beker van 

________________________ geworden. Die beker biedt Jezus ook jou aan! 

Jezus heeft Zijn _______________________ gegeven om ons van de zonde 

te verlossen. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou is de grootste 

__________________ in de ____________________ en op de __________________.  

Wie blijft leven met __________________ mist de _________________________ 

die God zo graag wil geven. Belijd daarom je __________________________. 

Het avondmaal herinnert ons aan het _____________________________ en 

________________________ van Jezus. Door het wonder van het kruis heeft 

God een ________________________ met jou gesloten.
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KERNTEKST VAN DE WEEK

Christus  heeft geen  zonde  gekend, maar om ons heeft God op Hem de zonde-
last gelegd, om ons door onze eenheid met  Christus   rechtvaardig  te maken. 
2 Korintiërs 5:21, GN

DAGTEKST

Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te 
geven, en heb macht het opnieuw te nemen. 
Johannes 10:18

Het zou zomaar een prachtige quote kunnen zijn in een bloedstollende 
film. De held van het verhaal kan geen kant meer op, wordt omringd 
door vijanden en er lijkt nog maar één uitweg mogelijk. Als filmmaker 
en regisseur kan je van alles bedenken en laten gebeuren. Dat geldt 
ook voor het wonder van het kruis. God heeft in zijn oneindige liefde 
zelf het script geschreven van de laatste achttien uur van Jezus’ leven. In 
tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd en geschreven heeft niemand 
Jezus kunnen vermoorden. Hij gaf zijn leven vrijwillig. Omdat Hij van jou 
houdt!

In deze studie gaan we samen kijken naar de spelers in deze ‘film’. Wie 
speelden er (zonder het zelf te weten) een rol in het verhaal? Hoe passen 
profetieën uit het Oude Testament naadloos in het Nieuwe Testament? 
En de conclusie is - als je alles op een rij zet - dat niemand Jezus kon 
vermoorden. Als God het had gewild, hadden ze Jezus niet eens in de 
boeien kunnen slaan. Ze konden Hem niet eens gevangennemen. 

VRAAG

God heeft de regie. Ervaar jij dat ook in je eigen leven? Geloof je dat 
Hij ook in jouw leven de regie in handen heeft? En in hoeverre vind je 
dat prettig of juist beangstigend en waarom? Wíl je dat eigenlijk wel, 
dat God de regie heeft? Beschrijf hierna wat jouw gedachten zijn bij 
bovenstaande vragen.

DAG 5

JEZUS GEEFT ZIJN 
LEVEN VRIJWILLIG
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GEBED

Lieve Vader, dank U wel, dat U er bent. En dat er niets is waar U geen grip 
op hebt. Al voordat er iets was, was U er al. Dank U wel dat dit feit niet is 
te veranderen. Wilt U mij helpen om U helemaal te vertrouwen en de regie 
van mijn eigen leven in Uw handen te leggen? Er is niemand beter dan U, 
die weet wat goed en nuttig voor mij is. Want U hebt mij gemaakt. Leer 
mij om niet te denken dat ik vanuit mijzelf mijn leven kan sturen. Ik dank 
u voor mijn competenties, talenten en kwaliteiten die ik van U gekregen. 
Ik wil ze aan U geven zodat U door mij heen zichtbaar kan worden en 
mensen U zien, door mij heen. Amen!’

Jezus wist alles wat Hem te wachten stond

Johannes 13:1: Jezus wist dat zijn tijd gekomen was, vers 3: Jezus wist dat de 
Vader Hem alle macht had gegeven, vers 11: Hij wist wie Hem zou verraden. 

Jezus wist alles wat hem te wachten stond (Johannes 18:4). Hij wist het 
omdat zijn Vader het Hem had verteld (Johannes 10:18) en omdat de 
profeten hierover gedetailleerd hadden geschreven (Lucas 22:37). 
Mozes en Elia hebben er zelfs persoonlijk met Jezus over gesproken.  
Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren  Mozes  en  
Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde 
dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen ( Lukas 9:30-31)

In de Bijbel vinden we honderden voorspellingen over de geboorte, het 
leven en sterven van Jezus van Nazareth.  Stuk voor stuk zijn ze uitge-
komen.  Alle vier de evangelieschrijvers verwijzen in hun boeken naar 
wat er over Jezus is geschreven in het Oude Testament. Ook de gebeur-
tenissen rond de laatste achttien uur van Jezus’ leven zijn al eeuwen van 
tevoren voorzegd. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste twintig 
voorspellingen rond de laatste achttien uur: 
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•    Het verraad van Judas Iskariot tijdens het laatste avondmaal (Psalm 
41:10)

•    Het verradersloon dat Judas daarvoor ontvangt; dertig zilverstukken 
(Zacharia 11:12)

•    Van dit verradersloon wordt het land van de pottenbakker gekocht 
(Zacharia 11:13)

•    Jezus wordt door al zijn discipelen in de steek gelaten (Zacharia 13:7)
•    Er treden valse getuigen tegen Jezus op (Psalm 35:11)
•    Jezus’ zwijgen voor de rechters (Jesaja 53:7)
•   Jezus wordt gegeseld (Jesaja 53:6)
•   Jezus is niet meer ‘om aan te zien’ (Jesaja 52:14 en 53: 2)
•    Jezus wordt als een misdadiger tussen misdadigers gestraft (Jesaja 

53:12)
•    Jezus’ handen en voeten worden doorboord (Psalm 22:17 en Jesaja 

53:5)
•    Jezus wordt bespot door de omstanders (Psalm 22:8)
•    Jezus wordt uitgedaagd om Gods hulp in te roepen (Psalm 22:9)
•   Er wordt geloot om Jezus’ kleding (Psalm 22:19)
•    Jezus krijgt zure wijn te drinken (Psalm 69:22)
•   Duisternis bedekt de aarde (Amos 8:9)
•   Jezus wordt door God verlaten (Psalm 22:2)
•   Jezus’ hart begeeft het (Psalm 22:15)
•    Jezus’ zij wordt doorstoken (Zacharia 12:10)
•   De beenderen van Jezus worden niet gebroken (Psalm 34:21)
•   Jezus wordt begraven in het graf van een rijke man (Jesaja 53:9)

Wat een opsomming! En er zijn meer teksten te vinden. Daarnaast zijn er 
veel verwijzingen in de Joodse offerdiensten en de wet die rechtstreeks 
verwijzen naar gebeurtenissen, de tijdstippen en momenten die in deze 
laatste achttien uur plaatsvinden.

Een voorbeeld hiervan is het moment waarop Jezus uitriep: ‘Het is 
volbracht!’ Dat gebeurde exact op het moment waarop de priester in 
de tempel het offerlam zou slachten voor de zonde van het volk. Want 
de rituelen van het Pesachfeest gingen gewoon door terwijl Jezus werd 
gekruisigd. 

De gevangenneming

BIJBELOPDRACHT

Al voordat Jezus zich gevangen liet nemen had hij gezegd: Niemand neemt 

het _________________ Mij af, maar Ik geef het uit __________________; Ik heb macht 

het te ______________________, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod 

heb Ik van mijn ___________________ontvangen. (Johannes 10:18). 
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Het is nog donker als Jezus naar de uitgang van de Hof van Gethse-
mané loopt en zijn discipelen volgen Hem. Er komt hen een grote groep 
mensen tegemoet. Romeinse soldaten, dienaars van de overpriesters en 
farizeeën. Zwaarbewapend met zwaarden en stokken. En voorop loopt 
Judas, de verrader, die Jezus verraadt met een kus.

De discipelen blijven stokstijf staan, verlamd van schrik. Jezus niet. Hij 
loopt verder, recht op de groep mannen af en Hij vraagt: ‘Wie zoeken jullie?’ 
Ze antwoorden: ‘Jezus van Nazareth.’ Toen zei Hij: ‘Ik ben het’ (Johannes 18 
vers 5). Wat er daarna gebeurt laat zien dat Jezus de situatie meester 
was. Er ging zoveel kracht van deze woorden uit dat de Romeinse en 
Joodse (tempel)soldaten, overpriesters, oudsten en hun dienaren achter-
uitdeinsden en tegen de grond smakten. Alsof een stormwind door de 
hof had geblazen. Wat een vertoon van macht!

Geschrokken klauteren ze overeind en kijken Jezus aan, zonder iets te 
doen. Opnieuw stelt Jezus dezelfde vraag en Hij krijgt hetzelfde antwoord. 
Misschien zetten sommigen zich al schrap voor wat er komen zal. Maar 
er gebeurt niets.

GETUIGENIS

Denise: ‘Toen ik in een moeilijke periode zat, heb ik ‘het wonder van het 
kruis’ gelezen. Wat me zo raakte was dat Jezus er zelf voor heeft gekozen 
om het kruis te dragen. Hij kon zich terugtrekken, maar koos er bewust 
voor om dat niet te doen.’

De bovennatuurlijke kracht die hier aanwezig was zat in het antwoord 
dat Jezus gaf. Letterlijk zei Hij: Ego eimi. Dat zijn dezelfde woorden die 
de Griekse vertaling van het Oude Testament (de Septuaginta) gebruikt 
en waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braam-
struik: Ik ben die ik ben (Exodus 3:14). Jezus maakte duidelijk dat Hij één 
was met zijn Vader in de hemel, die Hem verheerlijkte door zijn kracht 
te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Net zoals Mozes niet 
dichter bij de brandende braamstruik kon komen, zo konden de soldaten 
niet dichter bij Jezus komen. Ze konden Jezus niet eens gevangennemen. 
Hij liet zich gevangennemen, vrijwillig. Omdat Hij van je houdt. Dat blijkt 
ook uit het verzoek van Jezus: Als u Mij zoekt, laat deze mensen dan gaan 
(Johannes 18:8). Zelfs in dit uur van gevaar denkt Jezus aan zijn discipelen, 
ook al laten ze Hem in de steek. De discipelen zijn veilig en Jezus is de 
situatie volkomen meester. Als God het niet had toegelaten, zouden ze 
Hem nooit hebben kunnen arresteren.

Het was al eerder geprobeerd om Jezus gevangen te nemen. Johannes 
begrijpt waarom het destijds niet lukte: Zijn uur was nog niet gekomen 
(Johannes 8:20, maar ook 10:39 en 11:57). 

 

 

 



54 55

JEZUS GEEFT ZIJN LEVEN VRIJWILLIG

Maar nu is het wél het moment. Jezus spreekt dat ook uit tegen de 
hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op 
Hem afgekomen zijn: Dagelijks was Ik bij u in de tempel en toen hebt u 
geen vinger naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur, het uur van de macht 
van de duisternis (Lucas 22:53). Jezus geeft zich vrijwillig over zoals dat in 
Johannes 10:18 te lezen is. 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.

Een wonder

Voordat Jezus wordt weggevoerd naar het huis van de hogepriester 
gebeurt er nog iets wonderlijks. Petrus is niet direct weggevlucht bij 
Jezus. Hij wil in praktijk brengen wat hij eerder had gezegd: Heer, ik ben 
zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven (Lucas 22:33). 
Hij wil zijn leven inzetten voor zijn meester. Petrus draagt een zwaard 
en doet daarmee een uitval naar degene die het dichtst bij hem staat. 
Dat blijkt Malchus te zijn, een persoonlijke slaaf van de hogepriester. 
Waarschijnlijk was het Petrus’ bedoeling om hem het hoofd af te slaan, 
maar de slaaf springt weg, zodat alleen zijn rechteroor van zijn hoofd 
geslagen wordt. Jezus bestraft Petrus en draagt hem op, het zwaard weg 
te doen. Hij zegt: Denk je soms dat Ik mijn Vader niet te hulp zou kunnen 
roepen? Als ik Hem erom vroeg, zou Hij mij dadelijk bijstaan met meer dan 
twaalf legers engelen (Matteüs 26:53).
Nog helemaal beduusd over wat hem was overkomen krabbelde Malchus 
overeind. En wat doet Jezus vervolgens? Hij doet een wonder. Hij raakt 
het oor van Malchus aan en geneest het. Ook hierin kan je zien dat 
Jezus de situatie volkomen meester is. Hij zegt: De beker, die de Vader 
Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken? (Johannes 18:11). Hij weet wat 
Hem te wachten staat, maar wil bovenal dat de wil van zijn Vader zal 
geschieden! 

Op wonderlijke wijze plaatst Jezus het oor weer aan het hoofd van de 
slaaf van de hogepriester. Zo stuurde Jezus Malchus met een persoonlijk 
getuigenis terug naar Kajafas, die Jezus uit de weg wilde ruimen, om 
hem te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Zo is Jezus.  Zo is 
God. Vervolgens strekt Jezus zijn bebloede handen naar voren, zodat 
men Hem geboeid kan afvoeren naar het huis van hogepriester Kajafas.

GETUIGENIS

‘Ooit heb ik hulp gekregen van een psycholoog om meer zelfvertrouwen 
te krijgen. In mijn intakeverslag stond: ‘Hij legt de verantwoordelijkheid 
over zijn leven in grote mate buiten zichzelf.’ Tijdens de gesprekken 
leerde ik om anders naar dingen te kijken en meer het heft zelf in handen 
te nemen. Ik voerde stevige discussies met mijn psychologe, die helemaal 
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niets kon met mijn christelijke levensovertuiging. In het eindverslag stond 
dat ik grote stappen had gezet. ‘De positieve houding die je uitstraalt is 
zichtbaar, voelbaar en hoorbaar.’
  
Op zich niets mis mee allemaal. Ik was inderdaad veranderd en heb in 
mijn werkzame leven daarna veel gehad aan de tips en adviezen. En 
natuurlijk werd ik in de loop der jaren steeds wijzer en verstandiger. 
Toch bleef dat ‘de verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen’ wel een 
dingetje. Want ik was en ben ervan overtuigd dat God mijn leven leidt, dat 
Hij de regie heeft. Zo leef ik ook op dit moment. Ik neem de verantwoor-
delijkheid voor mijn eigen leven, maar ik hoef niet alles zelf in de hand 
te hebben, zoals zoveel mensen om mij heen die allerlei zekerheden 
inbouwen voor de toekomst en alle risico’s dicht timmeren. Ik geef God 
de ruimte om mijn leven te leiden en Hem de regie te laten voeren.’

Verlaten door zijn vrienden

Zie in gedachten hoe Jezus daar gaat. Verlaten door zijn vrienden, geboeid 
door Romeinen. Op weg naar uren vol pijn en marteling. In de steek 
gelaten door bijna iedereen. Jezus was weggehoond door zijn familie. 
Die hadden ooit gezegd: ‘Hij heeft zijn verstand verloren’ (Markus 3:21). 
De geestelijke leiders oordeelden dat Hij door de duivel bezeten was. 
Zijn halfbroers die niet in Hem geloofden, probeerden Hem wonderen 
te laten doen. Er werden valse beschuldigingen over Hem uitgesproken 
en nog meer vormen van afwijzing had Jezus al meegemaakt. Zoveel 
onbegrip, zoveel vijandschap. 

Heb jij weleens iets dergelijks meegemaakt? Verstoten uit een vrienden-
groep? Je familie? Je collega’s of klasgenoten? Vaak gaat het dan nog ‘om 
niets’, maar wordt er impulsief gehandeld. Bij Jezus ging het ‘om alles’. 
Hij moest die weg gaan, tot het bittere einde. Hij deed het voor zijn 
vervolgers en Hij deed het voor jou en voor mij!

OM OVER NA TE DENKEN

Hoe zou jij iemand bedanken die je leven redt?  
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Heb jij je weleens in de steek gelaten gevoeld? Deel het met Jezus; Hij 
weet hoe het voelt.

Wat kun jij doen voor bekenden die het moeilijk hebben? Bedenk drie 
dingen om die ander te bemoedigen in zijn of haar moeite, en kies er 
vervolgens één uit om nog dezelfde dag uit te voeren.
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WAT IS JOUW LEERMOMENT VAN VANDAAG EN WAT BETEKENT 
DAT VOOR JOU PERSOONLIJK? 
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WEET JE HET NOG?

Jezus geeft Zijn leven _____________________. Geen enkel mens heeft 

daar uit eigen beweging iets aan kunnen doen. Alles was door God 

__________________________. En Jezus __________________ wat Hem allemaal 

te wachten stond.

In de Bijbel zijn honderden ___________________ en ______________________ 

te vinden die verwijzen naar het leven van Jezus. Ook bij Zijn 

_______________________________ laat Jezus zien welke kracht er achter 

Hem staat. Letterlijk zei Hij: ’_________________________‘ en dat betekent 

‘___________________________’. Jezus wordt _________________________ door 

Zijn vrienden. Het moest allemaal gebeuren. Hij moest die weg gaan 

tot het bittere eind. Hij deed dat voor Zijn ___________________________ 

en Hij deed dat voor _______________________ en mij. 
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MEER LEREN?

Misschien vind je het moeilijk om naar jezelf te kijken als een geliefd kind 
van de Vader. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Dan is het goed om een 
bijbels fundament van je ware identiteit in Christus in je leven te leggen. 
In de boeken ‘Wie je bent in Christus’ en ‘Hoe God naar je kijkt’ van Wilkin 
kun je deze basis bouwen.

WIE JE BENT IN CHRISTUS

God biedt je een onverwoestbare identiteit aan, waar niemand iets van af 
kan doen en waar niemand iets aan kan toevoegen. Het is je gloednieuwe 
identiteit in Christus.

Op een heldere en aansprekende manier legt Wilkin uit wie je bent in 
Christus. Het gaat er vooral om dat je weet hoe God naar jou kijkt als je 
‘in Christus’ bent. In Christus vorm je een onverbrekelijke eenheid met 
Jezus en word je bijzonder waardevol in Gods ogen. Jezus en jij zijn zo 
met elkaar verbonden, dat God altijd eerst Jezus in jou ziet, en dan pas 
jou! Daarom kan Hij zijn ogen niet van je afhouden!

Als je hebt ontdekt dat God door Jezus naar jou kijkt, dan ga jij ook 
door de ogen van Jezus naar mensen kijken. Stop daarom met je oude 
identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in 
Christus! Je zult er een mooier mens van worden.

96 pagina’s | € 9,95

HOE GOD NAAR JE KIJKT

In dit boek laat Wilkin je zien hoe God ‘in Christus’ naar je kijkt. Misschien 
is dit wel het mooiste boek dat hij tot nu toe heeft geschreven. Geloof jij 
wat God zegt over jou? Geloof jij wat God ziet in jou? Durf je te geloven dat 
God van je geniet wanneer Hij naar jou kijkt? Dat Hij blij is dat jij er bent?

Het is Jezus die God een gezicht heeft gegeven. Dankzij Hem kun je 
God recht in de ogen kijken. Gods ogen zijn de enige ogen die jou niets 
verwijten. Het zijn ogen vol van liefde die alles weten en toch vergeven. 
Heel Gods gezicht zegt dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. Als je in 
Gods ogen kijkt leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent: gewenst, 
gewild en innig geliefd.
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