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Kruisiging en begrafenis 
Tekst: Markus 27:33-60 
Thema: Lijden, sterven en opstanding! 
 
Het bos 
Stel je in je gedachten eens voor: we lopen in het noorden van het oude Israël, daar bij het 
Libanon gebergte liggen grote bossen. En nu, lopen we door één van die bossen. We doen 
onze ogen dicht en ademen diep in, we ruiken de geur van fris cederhout. We horen vogels 
fluiten en dan opeens horen we hoe de wind de takken van de ceders heen en weer schut. 
Zo even een vraag tussendoor jongens, wie zorgt er voor de wind? God zorgt voor de wind! 
 
We voelen hoe de wind het bos in beweging zet, en dan komt er uit een van die ceders een 
dennenappel vallen. Met een plof valt hij op de grond. Daar ligt hij. Er gaat een tijdje voorbij. 
Op sommige dagen schijnt de zon erop en af en toe wordt de dennenappel nat van de regen. 
Wie zorgt ervoor dat de zon schijnt en het regent? God zorgt voor de zon en voor de regen. 
 
Dagen, weken gaan voorbij maar opeens komt er op de plek waar de dennenappel lag een 
klein groen puntje uit de grond. Als de dagen verstrijken blijkt het een klein plantje te zijn. 
Het groene puntje veranderd, het wordt een steeltje met blaadjes. Langzaam groeit er een 
grote ceder uit. Het duurt tientallen jaren maar dan staat hier een enorme boom. Wie zorgt 
er dat deze boom groeit? God zorgt ervoor dat planten en bomen groeien. 
 
Maar wat is dat? Op een dag horen we harde slagen in het bos. En dan gigantisch gekraak. 
Met een doffe dreun ligt daar de ceder om. Een man heeft hem omgehakt. Hij pakt een zaag 
en maakt mooie balken van het hout. Hij neemt het hout mee op een kar. Het kost hem 
gigantisch veel zweet en inspanning maar hij het lukt hem. Wie geeft die houthakker de 
kracht om zijn werk te doen? God geeft ons de kracht om ons werk te doen. 
 
Het hout 
Het hout verkoopt de man, er wordt van alles van gemaakt: handvaten voor hamers, een 
steel voor een schep, en sommige balken blijven gewoon balken. En zo gebeurd het dat er 
op een dag een Romein met deze balken in zijn hand staat. Hij heeft hout nodig en hij zoekt 
balken uit. Hij kiest zes balken uit. Het zijn flinke balken: ze wegen ongeveer 10 kilogram per 
balk. Een andere Romein pakt zijn schep en weer een andere Romein pakt een hamer voor 
de spijkers die hij net heeft gepakt. 
 

Het is half 9 ’s ochtends vroeg. Er hangt nog wat mist maar de zon begint al door te komen. 
De eerste Romein staat een put te graven. De schep met de houten steel gaat de grond in. 
Ondanks dat het fris is staat hij te zweten, het moet een flinke put worden. Zijn adem maakt 
wolkjes in de lucht. 
Nog maar net is hij klaar als er een stoet aan komt. Een flinke hoeveelheid mensen komen de 
heuvel opgelopen. Hij hoort ze joelen en roepen. Vooraan de groep mensen lopen statig een 
Romeinse hoofdman met achter hem zijn soldaten. En daar tussen die soldaten lopen vier 
mannen. Ze slepen met de zes houten balken.  
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Wie zijn die mannen? Weten jullie het? Twee zijn moordenaars. Ze lopen te hijgen en te 
steunen. Twintig kilo hout de berg op tillen is een zware klus. Het zweet breekt hen uit. Ja 
angstzweet, want ze weten heel goed wat er straks gaat gebeuren.  
 
De derde man 
Dan die derde man. Wie is dat? Oh, voor hem is het vandaag een hele nare dag.  
Hij is vader, getrouwd en heeft twee zoons, zijn ene zoon heet Alexander, de andere Rufus. 
Hij komt uit Cyréne, een stad helemaal in Noord-Libië. Hij heeft een reis van bijna 1300 
kilometer gemaakt om vanaf zijn woonplaats hier naar Jeruzalem te komen.  
 
Die reis heeft hem veel geld gekost. Hij heeft een planning moeten maken, moeten zorgen 
dat zijn bedrijf door kon gaan, proviand moeten inslaan en toen die lange reis moeten 
maken. Het had weken geduurd voordat ze hier in Jeruzalem waren aangekomen.  
Maar hier, hier voelde hij zich echt thuis. Waar hij woonde in Cyréne was het heel onrustig. 
Hij als jood had het in Cyréne best moeilijk. Ze waren in de minderheid, de joden. Ze hadden 
veel last van andere bevolkingsgroepen en werden onderdrukt. En het leek wel alsof ze 
steeds erger werden gepest. 
Nee hier….. hier was hij in Jeruzalem. Hier waren heel veel joden, hier kon hij gewoon in 
vrijheid jood zijn. Hier kostte het hem geen moeite om voor zijn geloof uit te komen. Een 
verademing.  
 
Pascha 
Bovendien was hij hier niet zomaar, nee deze Simon, want zo heet hij, was hier voor hét 
grote feest. Hij was hier om het Pascha te vieren. De hele week was het al feest. Er werd 
geofferd, hij kon naar de tempel, het was geweldig! Wat heeft hij daar naar uit gekeken. En 
vandaag, vandaag was de grote dag. Vandaag werd het paaslam geofferd. Vanavond zouden 
ze met elkaar het Pascha gaat eten, ongezuurde koeken, bittere saus en het gebraden 
lammetje. Daar keek hij naar uit, daar had hij voor gespaard, daar had hij naar toe geleefd. 
Misschien heeft hij wel gebeden om een gezegend Pascha te mogen vieren in Jeruzalem. De 
Heere zal zijn gebed verhoren, maar heel anders dan hij het wilde en het zich had 
voorgesteld. 
 
In gedachten zien we deze Simon lopen vanaf een akker naar Jeruzalem. Misschien dat hij 
daar ergens logeerde. Een grote groep van mensen komt hij tegen. Wat zou dat betekenen? 
Tijd om daarover na te denken krijgt hij niet. Ineens zijn daar ruwe soldaten handen die hem 
vast grijpen en meesleuren. De schrik slaat hem om het hart. Hij wordt meegevoerd en een 
ruw houten kruis op zijn schouders gelegd. Hij voelt het: dit gaat verkeerd.  
 
Simon wordt gedwongen 
Oh, ze moeten hem dwingen. Dit wil hij niet! Dat kruis maakt hem onrein en vervloekt. 
Straks zullen ze hem aanwijzen als de man die achter een ter dood veroordeelde heeft 
gelopen en het kruis achter een vervloekte heeft gedragen. Nu is hij onrein volgens de wet 
en mag hij niet het Pascha vieren. Protesteren helpt echter niet, hij is een jood en de 
Romeinen maken hier de dienst uit. Volgens de Romeinse wetten mag hij hiertoe worden 
gedwongen. Wat zal er door Simon heen zijn gegaan jongens en meisjes? Hij loopt achter 
een Man aan met een bebloede rug, zijn hoofd vlakbij de wonden in de rug waar de gesel is 
neergekomen. De grote balken op zijn schouder. En dan de berg op. Misschien is hij op dat 
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moment wel boos geweest op God. Waarom gebeurd hem dit nú?! Waarom niet morgen als 
hij het Pascha gevierd heeft? Waarom hém? Hij heeft er bijna 1300 kilometer voor moeten 
reizen. Waarom niet iemand uit Jeruzalem?  
 
Jezus volgen kan betekenen dat je kruis moet dragen 
Ja, dat is heel wat. Er wordt heel wat van Simon gevraagd. Het is niet even zomaar wat hout 
de berg opslepen. Dit raakt Simon tot het diepst in zijn hart. Dit is voor hem allesomvattend. 
En dat is ook een les voor ons. Jezus volgen, de Heere Jezus dienen kan soms ook betekenen 
dat je een kruis moet dragen. Hoe bedoelen we dat? Dat het niet altijd fijn voelt om christen 
te zijn. Misschien dat je er wel eens last van hebt, vriendjes of vriendinnetjes die niet 
christelijk zijn. Dat ze vragen of je ergens aan mee wil doen, of je ergens mee naar toe gaat. 
En dat je moet zeggen, nee dat wil ik niet. Ik ben christelijk. Moeilijk hè? Maar een christen 
zijn kan soms ook betekenen dat je wordt uitgelachen, dat je wordt uitgemaakt voor een 
spelbreker. Simon moest hier ook spot en hoon ondervinden. Hij het hulpje van die Koning 
der Joden.  
 
En zo zien we de stoet de berg opkomen. 
De kruisen worden opgericht. De hamer slaat de spijkers door de armen en de benen in het 
hout. Het hout van die boom, weet je nog? Die boom door God groot gemaakt. Die boom 
kleurt hier rood van het bloed. Bloed van dezelfde God die deze boom gemaakt heeft. 
Eigenlijk schieten woorden hier te kort. Probeer je eens voor te stellen wat dit betekend. 
God maakt de boom, de boom waar nu Zijn geliefde Zoon aanhangt.  
 
Pas hoorde ik over Abraham die zijn zoon Izak moest offeren. Abraham moest ook ezels gaan 
zadelen, hout gaan hakken en knechten regelen om zijn zoon te offeren. Daar mag Abraham 
een afspiegeling van God zijn. Maar Abraham hoefde uiteindelijk Izak niet te offeren. God 
voorzag in een ander lammetje, dat mocht Abraham samen met Izak offeren.  
Vlakbij waar ooit Abraham met Izak bij de rook van dat offer stond ligt Golgotha. Misschien 
wel vlakbij, staat hier op Golgotha het kruis met Jezus eraan. Hier wordt hét Paaslam 
geofferd. 
 
Jezus was echt gewillig 
Merk je dat Jezus echt heeft willen lijden? God heeft de berg Golgotha geschapen, God heeft 
die boom geschapen. God wist waar die boom voor gebruikt ging worden. God heeft die 
boom laten groeien, alle zorg die nodig was om van die boom dat kruis te maken heeft God 
gedaan. 
Stel je voor dat je wordt gedwongen om mee te helpen aan iets wat je niet wilt. Dan doe je 
toch alles met tegenzin? Dan doe je toch alles op een manier dat het maar half gebeurd. Hoe 
oud zou die boom zijn geweest? Jarenlang heeft God er alles wél aangedaan om dit voor te 
bereiden. Jezus WAS GEWILLIG. Waarom? Omdat Hij zo graag jouw zonden wil vergeven. 
 
Simon kijkt 
En Simon? Het kruis is van zijn schouder afgehaald. Wat een wonder, hij heeft het kruis 
gedragen maar Iemand anders werd gekruisigd. We weten niet wat er met Simon gebeurd is. 
Maar ik stel me zo voor dat hij heeft staan kijken. Wat zag hij? Hij zag hoe er een bordje 
boven Jezus hoofd werd gespijkerd: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN. 
Misschien heeft hij gezien hoe Jezus de gemirde wijn afsloeg. Misschien vond hij dat wel 
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vreemd, zo’n pijnlijke dood, dat wil je toch niet bewust meemaken. Hij zal gezien hebben 
hoe Jezus werd bespot. Hoe de spijkers met de hamer in de handen en het hout werden 
geslagen. Misschien heeft Simon de kruiswoorden gehoord. Zag hij iets van Zijn liefde? Zag 
hij daar een Veroordeelde of zag hij Iets anders. Zag hij dat daar zijn Paaslam hing. Dat daar 
de Zondebok werd geofferd. 
 
Wij kijken 
Jij en ik, wij staan nu ook te kijken. Je hebt vast wel in je gedachte nu een beeld hoe dat eruit 
zag. Wie zie jij hangen? Is het ‘ik sta erbij en kijk ernaar’ of zie je meer dan het kruis met 
Iemand daaraan? 
  
Denk eens na, waarom Jezus daar hangt. Waarom God die boom gemaakt heeft. Waarom 
God ervoor gezorgd heeft dat hier Jezus wordt geofferd. Zie je iets van Gods liefde? God 
hangt daar… waarom? Omdat jouw en mijn zonden zo groot zijn. Omdat wij geen enkele dag 
kunnen leven zonder zonden te doen. En God wil die zonden vergeven. God wil die straf die 
jij en ik verdiend hebben dragen. Daar aan dat kruis horen jij en ik te hangen. De straf op de 
zonden is de dood. Maar Jezus heeft ons zo lief dat Hij heeft gezegd: laat mij gaan. Ik wil daar 
hangen in plaats van:….. vul je naam maar in.  
 
Is dat echt zo? Jazeker! En nu is het aan jou, geloof je dat? Geloof je dat Jezus dat heeft 
willen doen? Als je dat niet geloofd, is dat zo erg. Want dan is het allemaal voor niets 
geweest. Dan heeft Simon voor niets die 1300 kilometer naar Jeruzalem gereisd, dan heeft 
Jezus voor niets zes uur lang aan het kruis gehangen. Dan heeft God voor niets die boom 
geplant. Jezus wil jou verlossen! Bid om dat nieuwe hart, zeg het maar: U heeft toch aan het 
kruis gehangen… ook … voor … mij? 
 

 
Libanonceder (Cedrus libani) 
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