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Teksten om mee te lezen 
 

 

Gods dienaar werd gestraft voor ons! (Jesaja 52: 13 – 53: 9 BGT) 

De Heer zegt: ‘Mijn dienaar zal succes hebben. Hij zal machtig en belangrijk worden. 

Veel volken schrokken eerst toen ze mijn dienaar zagen. Want hij was mishandeld en zag 

er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was! Maar straks zullen de 

mensen hem bewonderen. Hij zal doen wat niemand verwacht. Volken zullen in de war 

raken, koningen zullen stomverbaasd zijn. Ze zullen dingen meemaken die nooit eerder 

gebeurd zijn. Ze zullen dingen zien waarvan ze nog nooit gehoord hebben!’ 

Niemand van ons volk geloofde wat er verteld werd. Niemand van ons heeft gezien wat de 

machtige Heer gedaan heeft. 

Gods dienaar werd in het begin door niemand gezien, net als een plantje dat maar niet wil 

groeien. Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem, hij werd door niemand 

bewonderd. De mensen liepen hem voorbij, ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist 

wat pijn was, hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. 

Gods dienaar heeft pijn gehad, hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze 

pijn gedragen. 

Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem 

gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood voor onze 

zonden. Want wij luisterden niet meer naar God, we leken wel verdwaalde schapen. En 

Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. 

Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. 

Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg, hij deed zijn 

mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een 

schaap dat geslacht gaat worden. 

Gods dienaar werd gevangengenomen. De mensen zeiden dat hij schuldig was. Hij werd 

weggebracht om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd. Gods dienaar werd 

geslagen voor de zonden van het volk. Hij werd gedood, hij mocht niet langer leven. 

Gods dienaar heeft nooit geweld gebruikt, hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd 

hij begraven tussen de misdadigers, zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. 

 

 

1. Alleen en in de steek gelaten 

• Toen werd Jezus onrustig en bang. Hij zei: ‘Ik houd het niet meer uit, zo verdrietig ben 

ik. Blijven jullie maar hier, en zorg dat je wakker blijft.’ Jezus liep een klein stukje 

verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden: ‘Vader, alstublieft! Geef dat ik niet 

hoef te lijden. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Houd toch dit zware lijden bij mij 

weg! Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.’ Jezus ging terug naar de drie 

leerlingen. Ze lagen te slapen.(Markus 14:33-37 BGT) 

• Judas had van tevoren met die mannen een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Ik zal 

één man groeten met een kus. Dat is de man die jullie moeten hebben. Die moeten 

jullie gevangennemen. Neem hem mee en bewaak hem goed.’ (Markus 14:44 BGT) 

•  Toen lieten alle leerlingen Jezus in de steek. Ze vluchtten weg. (Markus 14:50 BGT) 
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• Toen begon Petrus te vloeken en hij riep: ‘God weet dat ik die man niet ken!’ Meteen 

daarna begon de haan voor de tweede keer die nacht te kraaien. Toen dacht Petrus 

terug aan wat Jezus gezegd had: ‘Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal 

vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer gekraaid heeft.’ En Petrus begon 

te huilen.(Markus 14:71-72 BGT) 

 

 

2. Vals beschuldigd 

• Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de 

Heer en tegen de koning die hij uitgekozen heeft? Waarom maken die koningen samen 

slechte plannen? (Psalmen 2:2 BGT) 

• De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk zochten naar mensen die Jezus 

wilden beschuldigen. Want dan konden ze besluiten om hem te doden. Maar het lukte 

niet. Er werden wel veel valse beschuldigingen tegen Jezus uitgesproken. Maar die 

waren niet geldig, omdat de getuigen allemaal iets anders zeiden. (Markus 14:55-56 

BGT) 

• Bij Pilatus begonnen ze allerlei slechte dingen over Jezus te vertellen. Ze zeiden: 

‘Jezus wil dat het volk in opstand komt. Want hij zegt dat je geen belasting moet 

betalen aan de keizer van Rome. En hij zegt dat hij de beloofde koning is.’ (Lukas 23:2 

BGT) 

• Toen zei Pilatus tegen de priesters en tegen alle andere mensen die erbij waren: 

‘Volgens mij is Jezus onschuldig.’ (Lukas 23:4 BGT) 

 

 

3. Speelbal van de macht 

• Jezus werd naar het huis van de hogepriester gebracht. Daar kwamen alle priesters, 

wetsleraren en leiders van het volk bij elkaar. (Markus 14:53 BGT) 

• De leiders brachten Jezus naar Pilatus, de Romeinse bestuurder. Bij Pilatus begonnen 

ze allerlei slechte dingen over Jezus te vertellen.” (Lukas 23:1-2 BGT) 

• Toen Pilatus hoorde dat Jezus uit Galilea kwam, stuurde hij hem naar Herodes. Want 

Herodes was de koning van Galilea, en hij was op dat moment in Jeruzalem. (Lukas 

23:7 BGT) 

• Toen begonnen ook Herodes en zijn soldaten Jezus te beledigen. Ze bespotten hem 

en trokken hem een koninklijke mantel aan. Zo stuurden ze hem terug naar Pilatus. 

(Lukas 23:11 BGT) 

 

 

4. Onschuldig bestraft 

• Pilatus zei: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias genoemd wordt?’ De 

mensen riepen allemaal: ‘Hij moet aan het kruis!’ Toen zei Pilatus: ‘Maar hij heeft toch 

niets verkeerds gedaan?’ Maar de mensen begonnen nog harder te roepen: ‘Hij moet 

aan het kruis!’ …… Toen zei hij: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Jullie 

zijn verantwoordelijk.’  (Mattheüs 27:22-24 BGT) 

• Toen gaf Pilatus Jezus mee aan zijn soldaten. Die sloegen Jezus met de zweep. Ze 

maakten een kroon van doorntakken, en zetten die op zijn hoofd. En ze trokken hem 

een rode mantel aan. Ze liepen naar Jezus toe en riepen: ‘Leve de koning van de 

Joden!’ En ze sloegen hem in zijn gezicht. (Johannes 19:1-3 BGT) 
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• Op die plaats hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ze hingen ook twee andere 

mannen aan een kruis. Het kruis van Jezus stond in het midden, tussen de twee 

andere kruisen in. (Johannes 19:18 BGT) 

• De mensen die voorbijkwamen, lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd en 

riepen …… De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk bespotten Jezus op 

dezelfde manier……  ‘Andere mensen heeft hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan hij 

niet. …… Als God echt van hem houdt, moet hij hem maar redden!’ (Mattheüs 27:39-

43 BGT) 

 

 

5. Verlaten 

• …… God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, 

hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God, we leken wel 

verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft 

werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. (Jesaja 53:6 BGT) 

• Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef 

het donker. Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’ 

Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’ (Markus 15:33-

34 BGT) 

 

 

6. Hij gaf de Geest 

• Jezus wist dat zijn werk nu helemaal klaar was. Er was nog één ding dat moest 

gebeuren. Want dat stond al in de heilige boeken. Daarom zei Jezus: ‘Ik heb dorst.’ Er 

stond daar een vat met zure wijn. Iemand vulde een spons met wijn. Hij maakte de 

spons vast aan een lange tak, en stak die omhoog naar Jezus’ mond. Jezus dronk van 

de wijn, en zei: ‘Mijn werk is klaar.’ Toen boog hij zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:28-

30 BGT) 

• Toen het avond was, ging hij naar Pilatus. Hij vroeg of hij het lichaam van Jezus mee 

mocht nemen. Pilatus gaf opdracht om het lichaam aan Josef te geven. Josef nam het 

lichaam van Jezus mee. Hij wikkelde het in een nieuwe, schone doek. Daarna legde hij 

het in een graf dat nog niet gebruikt was. Josef had dat graf voor zichzelf in een rots 

laten uithakken. Josef rolde een grote steen voor de ingang van het graf. Toen ging hij 

weg. (Mattheüs 27:58-60 BGT) 

•  De priesters en de farizeeën gingen naar het graf. Ze zorgden ervoor dat niemand het 

graf zomaar kon openmaken. En ze gaven de soldaten opdracht om voor het graf te 

blijven staan. (Mattheüs 27:66 BGT) 

 

 

 


