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Goede Vrijdag   2 april 2021                  “Jezus was wél schuldig” 

Lezen Mattheüs 26 : 36-46 

Deze drinkbeker, de drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken? (Johannes 

18:11) In alle vier evangeliën wordt gesproken van deze drinkbeker. 

1) Het is de beker van Gods grimmigheid (God is boos, woedend, teleurgesteld, ergernis, tekort 

gedaan, onbeantwoorde liefde, brandende toorn, Gods wraak) 

Rom. 12:29 Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden (Want  er is Mij onrecht aangedaan) 

2) Goede Vrijdag  

Oppervlakkig gezien: Een onschuldig persoon wordt veroordeeld tot de marteldood. Het is 

een drama. (Bijvoorbeeld The Passion). Het raakt de mensen, roept emoties op. 

 

Maar: Jezus was schuldig! 

 

3) Johannes de Doper “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1 : 

29). De zonde wegneemt, op zich neemt en wegbrengt. Vergelijk de zondebok in Leviticus 

16:21,22. Grote Verzoendag. Lezen: vers 22 ‘De priester Aäron moet zijn beide handen op de 

kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun 

overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en 

hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen.’ 

4) Gethsémané betekent oliepers  (Jan vd Weg, heeft daar afgelopen zondag over gepreekt) 

Lukas 12:50 ‘Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat 

het volbracht is.’ Beklemt – hevig gekweld. In oude vertalingen staat ‘geperst’. 

 

Hoe kunnen we begrijpen, dat God dit liet gebeuren? 

Wat zijn de eigenschappen van God? 

5) Eigenschappen van God. Die komen samen in dit lijden van onze Heer, het volmaakte offer. 

 

5.1 Gods heiligheid, volmaakt, géén duisternis, géén zonde 

 

5.2 Gods rechtvaardigheid Exodus 34:6,7 De HEERE verschijnt aan Mozes. ‘Toen daalde de 

HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.  

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, 

geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan 

duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker 

niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en 

kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.’ 

(aan wie onrecht is gedaan, wordt recht verschaft. God ziet de zonde niet door de vingers!) 

 

5.3 Gods goedheid. Hij is tof (Nahum 1:7) Zijn volmaakte plan om het zo te doen. 

 

5.4 Gods liefde. Gods verlangen naar ons. Hoe wonderlijk! (1 Kor. 13 de meeste van deze is 

de liefde). God wil dat de relatie goed is. Hij wil herstel, verzoening. Hij neemt het initiatief. 

Het gaat van Hem uit. 
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6) Jezus neemt de zonde weg. Zijn bloed reinigt, Zijn bloed maakt vrij. Maakt ons vrij! Hij is DE 

WEG. De weg is VRIJ. Dat Hij deze drinkbeker wilde drinken is GENADE. 

Elke keer, wanneer de eredienst op zondagmorgen afgesloten wordt, wensen we elkaar het 

volgende toe: De Liefde van God, de Genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de 

Heilige Geest. 

 

 

7) Tot slot. Terug naar Gethsémané: 

Jezus is bang, héél bang, doodsbang. Nergens wordt dit eerder in de Bijbel genoemd (niet in 

de confrontatie met de religieuze leiders, niet in het contact met de door demonen bezette 

man, niet tijdens de storm etc.) Nu  vliegt het Hem aan, Zijn angstzweet verandert in 

droppels bloed. Hij ziet er ontzettend tegenop om de drinkbeker te drinken. Hij kan nog altijd 

weigeren daar in die hof van Gethsémané.  

De eigenlijke strijd wordt dáár in die hof geleverd. Drie keer gaat Hij in gebed. De derde keer 

komt er a.h.w. een doorbraak.  Hij zegt ‘ja’ tegen Zijn Vader en tegen zijn slapende discipelen 

‘Sta op, laten we gaan’. 

 

Dan wordt Jezus opgepakt, verhoord, gegeseld, gemarteld, bespot, gekruisigd en zijn er die 

drie verschrikkelijke uren van duisternis. Dat God het niet kan/wil aanzien, wanneer Jezus 

alle zonde op Zich neemt. 

 

Nog geen dag eerder had Hij bij de maaltijd de voeten van hen gewassen. Jezus stelt Zich 

dienstbaar op. Petrus wil dat eerst niet laten gebeuren. Zijn Meester, zijn Rabbi hoeft dat 

nederige klusje voor hem niet te doen. 

Dan zegt Jezus tegen Petrus “als Ik jou de voeten niet mag wassen, heb je géén deel aan 

Mij!” (Joh. 13:8) 

 

Als je Zijn offer voor jouw zonden niet aanvaardt, niet wil aanvaarden heb je géén deel aan 

Hem! 

Vaak vinden mensen zichzelf te goed. Dan hebben ze niet door hoe heilig God is. 

Dat dit moest gebeuren, geeft aan hoe ernstig, hoe vreselijk het is om te zondigen in Gods 

Ogen. Het geeft de ernst van mijn zonden (groot en klein) aan. 

Ik sta schuldig tegen over een heilig en rechtvaardig God. 

 

Erken je schuld! 

 

Jezus droeg mijn schuld. De weg is vrij. 

Amen! 
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