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De kruisiging  

Bijbeltekst: Mattheüs 27:31-44 

 

Om te zingen:  Psalm 31:11 

Terwijl zij samen zich verbinden, 

Besluiten zij mijn dood.  

Maar HEER’, ‘k vertrouw in nood, 

Op U; dit doet mij sterkte vinden; 

‘k Mag met gelovig roemen, 

U mijn Verbondsgod noemen.  

 

Tekst: Jesaja 53:7b 

Als een lam werd Hij ter slachting geleid.  

 

Je hebt vast wel eens een lammetje gezien. Misschien hebben jullie zelf thuis wel schapen, die in het 

voorjaar lammetjes krijgen. Lief hè? In de tekst van vandaag gaat het ook over een lammetje. Met 

dat lammetje wordt de Heere Jezus bedoeld. Vorige week hoorden we al dat de Heere Jezus gewillig 

wilde lijden. Hij ging niet slaan of tegenstribbelen. Dat doet een lammetje ook niet als hij geslacht 

wordt. Die loopt heel gewillig mee. Vandaag gaan we nog meer horen over wat de Heere Jezus 

vrijwillig geleden heeft om voor jouw en mijn zonden te betalen.  

 

Bijbelverhaal 

Door de straatjes van Jeruzalem loopt een grote groep mensen. Ze komen bij het huis van Pilatus 

vandaan en lopen nu richting de poort van de stad. Laten we eens gaan kijken wie het zijn! Het zijn 

de soldaten van Pilatus, met daarachter al die boze, schreeuwende Joden. Heel hard hebben ze 

geroepen net: ‘Kruis Hem! Kruis Hem!’ Zo boos zijn ze op de Heere Jezus. En de Heere Jezus? Is Hij er 

nu ook bij? Ja, kijk maar. Daar loopt Hij, tussen de soldaten in. Hij heeft Zijn eigen kleren weer aan. 

Op Zijn rug, die de soldaten daarnet helemaal stukgeslagen hebben met de gesel, ligt nu een zwaar 

houten kruis. Zo zwaar, dat de Heere Jezus helemaal gebukt moet lopen. Er lopen nog twee mannen 

bij, ook met een kruis op hun rug. Zij zullen vandaag ook gekruisigd worden.  

De soldaten kijken eens naar de Heere Jezus. Hij gaat steeds langzamer lopen. ‘Lopen!’, schreeuwen 

ze. ‘Niet zo langzaam! Schiet eens op!’ De soldaten hebben haast. Voor het eind van de dag, voor de 

zon ondergaat, moet de Heere Jezus gestorven zijn! ’s Nachts mag er niemand aan het kruis blijven 

hangen, en zeker nu niet. Het Paasfeest begint immers! Hè, het schiet maar niet op zo! Opeens ziet 

één van de soldaten een man staan langs de weg. Het is Simon. Ha, dat komt goed uit! Die kan mooi 

dat kruis voor die Jezus dragen. Dan kunnen ze tenminste wat sneller opschieten. Bars valt hij uit: 

‘Hé, jij daar, kom eens hier! Draag dat kruis eens verder.’ Wat? Simon schrikt. Moet HIJ het kruis gaan 

dragen voor de Heere Jezus? Dat kan niet. Dan kan hij het Paasfeest niet meer vieren. Als hij het kruis 

moet dragen, is hij onrein en mag hij niet meer in de tempel komen. Hij blijft staan langs de kant van 

de weg. Maar nog eens roept de soldaat. De stoet met mensen staat al stil. Het kruis wordt al van de 

rug van de Heere Jezus afgetild. Simon moet! Het kruis wordt op zijn rug gelegd en daar loopt de 

stoet weer verder, op weg naar Golgotha, een berg buiten de stad. Daar werden altijd de kruisigingen 

uitgevoerd. Ook vandaag worden daar drie mensen gekruisigd: de Heere Jezus en twee 

moordenaars. Wat zal dat een pijn gedaan hebben, die spijkers door de handen en de voeten van de 

Heere Jezus. De soldaten bieden Hem wat drinken aan. Daardoor zal de Heere Jezus de pijn niet 
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meer zo erg voelen. Maar de Heere Jezus wil het niet. Hij wil heel bewust het lijden meemaken. De 

Heere Jezus stribbelt niet tegen als Hij gekruisigd wordt. Weet je nog, net als dat lammetje, dat ook 

niet tegenstribbelt.  

Als ze de Heere Jezus aan het kruis gehangen hebben, gaan de soldaten vlakbij het kruis zitten. Ze 

moeten nu goed opletten of er niets gebeurd met de Heere Jezus en de andere twee mensen die 

gekruisigd zijn. Ze moeten daar net zo lang blijven zitten tot de Heere Jezus en de moordenaars 

gestorven zijn. Maar dat kan wel erg lang duren! Ze gaan maar een spelletje doen ondertussen, dan 

duurt de tijd tenminste niet zo lang. Eén van de soldaten heeft een idee. Laten we alvast de kleren 

van die Jezus verdelen! Ze hebben de Heere Jezus eerst uitgekleed voor ze Hem aan het kruis 

vastmaakten. De kleren mogen de soldaten hebben. Maar de Heere Jezus had zo’n mooi, bijzonder 

kleed aan! Dat kunnen ze niet kapot scheuren. Dan heeft niemand er meer iets aan. Daarom gaan de 

soldaten een spelletje spelen om te bepalen wie dat mooie kleed van de Heere Jezus mag hebben. 

Wat erg! Zelfs al voor de Heere Jezus is gestorven, worden Zijn kleren verdeeld. Weten jullie nog dat 

de dominee daar vorige week ook over preekte? Toen zei de dominee ook dat normaal gesproken 

iemands spullen pas verdeeld worden als iemand gestorven is. Maar bij de Heere Jezus is dat niet zo. 

Dat moet de Heere Jezus wel pijn gedaan hebben in Zijn hart! Dat maakte Zijn lijden nog erger. 

Maar waarom moest de Heere Jezus nu eigenlijk gekruisigd worden? Wat had hij gedaan? Kijk maar 

eens, dat staat op een bordje boven het hoofd van de Heere Jezus. ‘Deze is Jezus, de Koning der 

Joden’, staat erop. Is dat dan zo erg? Moet je dan gekruisigd worden als je een koning bent? Nee! De 

Heere Jezus had niets fout gedaan. Maar de Joden wilden niet dat Hij hun Koning was. Want als je 

een Koning hebt, moet je ook naar die Koning luisteren. Dat wilden de Joden niet. Ze wilden zelf 

bepalen wat ze wel en niet mochten. Daarom moest de Heere Jezus toch sterven van hen. Hoe is dat 

bij jou? Mag de Heere Jezus jouw Koning zijn? Of wil je ook liever zelf bepalen wat je wel en niet 

doet? Weet je wat zo bijzonder is? Juist voor mensen die het liefst hun eigen zin doen, wilde de 

Heere Jezus lijden en sterven. De Heere Jezus stribbelde niet tegen, maar leed gewillig. Hij wil niets 

liever dan dat mensen, ook kinderen, die het liefst hun eigen zin doen, daardoor toch naar Hem gaan 

luisteren.  

De mensen die voorbij het kruis komen lopen, zien de Heere Jezus daar hangen. Ze zien ook het 

bordje dat boven Zijn hoofd staat. Ze schudden lachend hun hoofd. ‘Ha’, zeggen ze, ‘U hebt toch 

gezegd dat U de tempel in drie dagen kunt afbreken en weer opnieuw bouwen? Als u echt Gods Zoon 

bent, verlos Uzelf dan maar van het kruis! Als U van het kruis afkomt, zullen we geloven dat U Gods 

Zoon bent!’ Ook de overpriesters en schriftgeleerden die bij het kruis van de Heere Jezus staan, 

spotten met Hem. ‘Anderen heeft Hij verlost, en nu kan Hij Zichzelf niet eens verlossen! Of laat Zijn 

God Hem maar verlossen. Hij heeft toch gezegd dat Hij Gods Zoon is?’ Zelfs de moordenaars die 

naast de Heere Jezus aan het kruis hangen, spotten met Hem! Dat maakt het lijden van de Heere 

Jezus nog zwaarder. Hij is immers God! Hij kán dus van het kruis afkomen, want de Heere kan alles. 

Doet Hij het ook? Nee, gelukkig niet! De Heere Jezus wist, als Hij dat zou doen, dat de zonden van 

kinderen, vaders en moeder, juffen en meesters dan nooit meer vergeven konden worden. Dan 

moeten wij zelf voor de zonden betalen en dat zal ons nooit lukken! De liefde van de Heere Jezus 

voor zondaren zorgde ervoor dat Hij niet van het kruis afkwam. Wat een grote liefde! Daardoor kun 

jij ook een nieuw hartje krijgen. Vertel iedere dag maar eerlijk aan de Heere wat er allemaal verkeerd 

is gegaan. Misschien heb je wel ruzie gemaakt met je broertje of zusje of heb je niet de tafel voor 

mama gedekt toen ze dat vroeg. Dat mag je allemaal aan de Heere vertellen en Hem vragen of Hij al 

die verkeerde dingen wil vergeven. Dat kan Hij, omdat Hij gestorven is aan het kruis. Dat wil Hij, door 

Zijn liefde voor zondaren. Dat zal Hij ook doen, want Hij heeft het beloofd toen je gedoopt bent! De 
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Heere Jezus vraagt wel van jou dat Hij jouw Koning mag zijn. Mag dat? Als je dat liever niet wilt, mag 

je ook dat aan de Heere vertellen en Hem vragen of Hij dat wil veranderen. 

 

Om te zingen: Psalm 75:1 

U alleen, U loven wij, 

Ja, wij loven U, o HEER’. 

Want Uw Naam, zo rijk van eer, 

Is tot onze vreugd’ nabij. 

Dies vertelt men in ons land, 

Al de wond’ren Uwer hand.  

 

Bid- en dankpunten 

- Dank de Heere voor Zijn grote liefde voor zondaren. 

- Dank de Heere dat Hij aan het kruis is gebleven en gestorven is. 

- Bid de Heere of je gewillig mag worden om naar Hem te luisteren. 

- Bid de Heere of Hij wil zorgen voor mensen die ziek zijn. 

- Bid de Heere of Hij kracht wil geven aan mensen die lijden omdat ze in de Heere Jezus geloven.  


