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Over het lijden van onze Here Jezus Christus en dat van ons 

 

1. Soms val je ergens middenin en begrijp je de verbanden niet goed. Bij een ruzie bijv. 

Zo ook bij het lijden in deze wereld. Wat aangrijpend! Waar is God in dat alles 

(theodicee)? Het helpt als we beginnen bij het begin. 

2. Na een prachtige start lijden Adam en Eva met en aan elkaar. Ook de andere mensen 

en de schepping. Door de zonde ontstaat er een geschiedenis van lijden, van schuld, 

straf en oordeel. Het lijden is vaak niet goed te verklaren, denk aan het volk van God bij 

Farao. Je krijgt het lijden vandaag niet kloppend. Tegelijkertijd is de heilige God ook niet 

zomaar meer te benaderen. Daarom is er offerdienst in het O.T. maar ook de belofte.  

3. De HC heeft het over het lijden van onze Heer. De AGB vat zijn leven samen met 

Maria die Hem het leven ‘binnen bracht’ en Pilatus die Hem er weer ‘buiten bracht’. 

Samengevat met lijden terwijl Jezus toch de geliefde Zoon is die verkondigt en wonderen 

doet! De Romeinse rechter zegt vijf keer dat Jezus onschuldig is en veroordeelt Hem 

toch. Daarachter ziet de Zoon zijn Vader. Het kruis versterkt de gedachte van de vloek. 

Praat niet te makkelijk over het lijden van de Here Jezus. Jezus is hier niet de 

bliksemafleider (te neutraal) maar staat aan beide kanten: die van mens en Vader.   

4. Over het lijden van mensen en van de Here Jezus kun je het volgende zeggen: God 

schept de mens goed (1). Die mens kan kiezen om de goede God te gehoorzamen of niet 

(2). Die mens kiest verkeerd en roept dood en lijden over zich uit (3). Mensen zorgen 

ervoor dat er veel geleden wordt onder mensen (4). De zonde in deze samenleving zit zo 

diep dat het ook in de natuur is doorgedrongen (5). God wil niet dat mensen lijden (6). 

Daarom stuurde Hij zijn Zoon (7). Niemand heeft zoveel geleden als de Zoon (8). Hoe nu 

verder? We moeten het lijden van mensen niet wegmasseren. Dus geen ‘triomftheologie’. 

Wat dan? 2Cor.5: bediening der verzoening! Eens staan we allen voor een rechtvaardige 

Rechter (9). Ten diepste is niet dat wat wij lijden het meest onbegrijpelijke maar dat God 

ons bevrijdt van schuld, om Jezus’ wil (10). Aanbidt de God van dit mooie mysterie (11).  

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Probeer eens eerlijk eigen (en wat je ziet, hoort, meemaakt van anderen) lijden te 

wegen voor de Here God. Besef wat Jezus heeft gedaan en waarom. Probeer onmacht, 

verlangen en lijden bij Hem neer te leggen en te danken voor eeuwige verlossing. Vraag 

om vol te mogen houden, of Hij wil blijven dragen als het zwaar is. Deel met anderen.    

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: . aak  . ij w . l  eens ie . . mee  . aarvan je . iet . oed weet 

hoe het begonnen is? . . aag thui .  maar wat dat met de  . . eek te . ak . .  heeft. Jouw 

verdriet om wat er mis gaat in het . eve  . houdt een keer op als je gelooft! G . . . . . . s!    
3. ‘Alles concentreert zich om Hem te doen lijden: joden en heidenen, Pilatus en Herodes, 
Farizeeën en Judas, hemel en hel. Hij leed de ganse tijd van zijn leven op aarde maar de storm van 

Gods oordeel steekt steeds heviger op: er is de strijd in Getsemane, waar het bloedzweet Hem 
wordt uitgeperst, het verlaten worden door de Vader, de angst van de hel. Wij zullen de zwaarte 

van dit lijden nooit kunnen begrijpen. De Here Jezus lijdt onder het gewicht van de toorn van God 
tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. De geliefde Zoon, die alleen maar kan 
ademhalen in de liefde van zijn Vader moet ondervinden: God is toornig op Mij, Hij verbergt zich 
voor Mij. De achtergrond van het lijden van de Here Christus is de ernst van onze zonden’  
4 ‘Vooral aan het einde: het is alsof tegen het einde van de evangeliën de storm van Gods oordeel 
steeds heviger opsteekt. De golven van Gods toorn slaan steeds heviger tegen de Heiland aan. 

Opeens staat Hij er midden in. Na de rust en de vrede van de Paaszaal staat Hij opeens midden in 
de worsteling van Getsemané. De evangelisten verhalen het ons in sobere woorden maar daarin 
gloeit de spanning van Ps.22: Gij legt Mij neer in het stof des doods. Gij! De Vader! Zijn hand dreef 
de wolken voor de zon op Golgota’ 

5. Bijbelrooster zondag Job 2 (voor omgang met lijden, vs.10; vgl.1:21); maandag Hebr.4:14-

5:10 (7!); dinsdag Rom.3: 9 (of 21)-26; woensdag Rom.5:12-19; donderdag Ps.22 (vs.22b gold 

niet voor de Here Jezus in Mat.27:46); vrijdag Gal.3:1-14; zaterdag 1Pet2:19-25 en 1Pet.4:13-16 
(over lijden-om-Christus’-wil). Liefhebbers: Heb.9:13-14; Hebr.10:1-11; Rom.8:1.35-39; Job 
19:25; Deut.28:15-68; DLII:3; NGB 13 en 21 

 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 18 februari ’18 
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Blok 1. Soms gebeurt er iets waar je van schrikt.  

Je hoort ergens lawaai en als je kijkt is daar een flinke vechtpartij aan de gang. 

De een geeft de ander er flink van langs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt de neiging in te grijpen en die ander te vertellen dat tie moet ophouden. 

Terwijl, als je het hele verhaal gehoord hebt wat eraan vooraf is gegaan, je het je wel 

voor kunt stellen. Je valt ergens middenin en op basis daarvan heb je een mening en 

best ook vaak een oordeel. 

Je vindt dat iemand maar een beetje aan de kant blijft staan en niet echt goed mee doet. 

Je hebt er zo je gedachten over tot je hoort dat die ander graag zou willen maar niet kan 

of niet meer kan. Je hebt je gedachten op basis van wat jij ziet en hoort maar hoe het 

begin van het verhaal is ken je vaak niet. 

 

Als het gaat over het lijden in deze wereld, dan is er ook zoiets aan de hand.  

Je kijkt in 2018 om je heen en dan zit je middenin het verhaal. 

Het verhaal van heftig lijden in deze wereld.  

En wat is het heftig! Oorlog, terreur, honger, slavernij, ernstige ziekten, psychisch lijden 

en ga maar door. En het kan maar zo gebeuren dat je daardoor je vragen krijgt over 

God. Hoe kan dat nou?  

God is liefde, Hij is almachtig en er is lijden in deze wereld. 

 

Hoe verhouden deze 3 zich tot elkaar? Het kan toch bijna niet tegelijk waar zijn? 

Dat stelt ons voor pittige vragen, in elke tijd, ook vandaag. 

De een zal er gevoeliger voor zijn dan de ander maar je moest eens horen als we nu 

allemaal hardop zouden gaan vertellen wat we ervan vinden. 

Het lijden in deze wereld. Op kleine schaal en op grotere schaal… 

Ik ga vanmiddag het probleem van het lijden in deze wereld niet keurig en afgemeten in 

kaart brengen. 

Ik ga niet bereiken dat je er geen enkele vraag meer over hebt. 



Wat ik wel wil doen is niet in 2018 middenin een groot probleem duiken maar even 

beginnen bij het begin.  

En het lijden van ons koppelen aan het lijden van onze Here Jezus, waarbij we beginnen 

bij de geschiedenis van de mens.  

 

Blok 2. Wat jammer dat dat eerste stukje in de Bijbel zo kort duurt want wat moet het 

mooi zijn geweest! Een wereld zonder lijden. Een wereld vol geluk. 

Volmaakte harmonie tussen God en mens en mensen onderling.  

We kunnen ons er niets meer bij voorstellen maar wat kan het een verlangen aanboren 

bij ons!  

Maar dan gaat het mis.  

Mensen gaan enorm lijden aan elkaar. 

 

 

 
Verwijten gaan over en weer en de eerste ouders staan vol verbijstering bij het graf van 

hun zoon Abel. Aangedaan door hun andere zoon Kaïn: hoe erg wil je het hebben?  

En vanaf dat moment is de zonde en de dood in de wereld gekomen.  

Het houdt niet meer op.  

Lijden is gevolg van de zonde. 

Soms ligt er een direct verband, soms niet.  

Dat moeder Eva leed omdat haar zoon gestorven was, is direct aanwijsbaar. 

Een mens, haar andere zoon, deed dit. 

Er komt ook lijden om de hoek waarbij de oorzaak niet altijd goed aanwijsbaar is. 

We denken aan milieurampen.  

Maar ook bijv. het feit dat na de dood van Jozef en na de dood van de Farao het volk 

Israël onderdrukt wordt door de Egyptenaren.  

Dat ligt al heel wat moeilijker.  

De een krijgt aids van wisselende sexuele contacten.  

Dat lijden is rechtstreeks terug te leiden. 

Iemand krijgt ‘zomaar’ een ernstige psychische ziekte. 

Dit lijden is vaak niet terug te voeren op iets concreets.  

Er blijft in al het lijden in deze wereld iets moeilijks zitten.  

Iets ongrijpbaars, iets dat moeilijk te verteren is.  

 

Er is nog iets wat ik graag wil zeggen over het lijden en de gevolgen van de zonde in 

deze wereld. Er is ook iets stuk gegaan tussen God en ons. 

Onze God is een heilige God en Hij wil niet leven met de zonde. 

Je zou als het ware kunnen zeggen ‘God is allergisch voor de zonde’. 

Wat erg voor Hem dat deze wereld er zo uit is gaan zien! 

En Hij zelf blijft volmaakt.  

Dus eigenlijk kan het niet meer: ‘zomaar’ omgaan met de levende God. 

En door heel het O.T. heen kun je dat merken, en zien, en ruiken… 



Er wordt een zeer ingewikkelde, gedetailleerd omschreven manier gevonden om de 

omgang tussen God en mens toch te kunnen regelen.  

Het komt heel precies want onze God is een heilige God die niet leven kan en wil met de 

zonde! Als bewijs daarvan wordt er geofferd en geofferd en geofferd en … 

 

 
En tegelijkertijd lezen we geregeld van een beloftevolle toekomst.  

Dat geluid klinkt al direct aan het begin.  

Het wordt anders, het wordt beter want God blijft trouw aan Zichzelf!  

En dit op deze manier, dat blijft maar behelpen… 

 

Blok 3. Ja, en dan maken we de sprong naar het N.T. Naar de komst van de Here Jezus. 

En nu staan we vanmiddag stil bij hoe we dat in onze geloofsbelijdenis samenvatten.  

Over het lijden. Nou ja… niet zozeer over ons lijden maar over het lijden van onze Here 

Jezus. 

Als we dat goed peilen helpt het ons ook bij het nadenken over ons eigen lijden.  

En als we de Apostolische Geloofsbelijdenis horen over onze Here Jezus, dan is het best 

bijzonder hoe zijn leven wordt samengevat.  

Er worden twee personen genoemd. De enige twee personen die in de geloofsbelijdenis 

genoemd worden, zien we hier.  

 

 

 
Maria zijn moeder en Pilatus zijn rechter.  

Maria bracht Hem ter wereld en Pilatus bracht Hem er weer uit. 

Dat is het dan.  

Kort, summier, maar ook bijzonder: Hij werd geboren, leed en stierf.  

Een biografie over het leven van de Here Jezus, beknopt samengevat: geleden! 

Ja maar… we hebben vanuit het Marcus-Evangelie deze afgelopen weken juist zoveel 

moois gehoord en gezien over de Here Jezus. 

Hij sprak met gezag, iedereen onder de indruk, genezingen, bevrijding van demonen.  



Koninklijk was zijn voorkomen. Klopt want Gods Koninkrijk breekt door…. 

Ja, en dan die taal uit HC15: ‘Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde, maar 

vooral aan het einde daarvan, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke 

geslacht aan lichaam en ziel gedragen’.  

Heel zijn leven geleden!  

 
Bijna vermoord als baby, niet begrepen als 12-jarige maar ook tijdens de 3 jaar dat Hij 

zijn werk deed op aarde, was alles samen te vatten met lijden! 

Hij genas maar voor Hem had het ook te maken met het lijden. 

Geboren om te sterven, en wat wist Hij dat Zelf ook goed! 

Blijf dat goed beseffen als je die prachtige verhalen leest in de evangeliën.  

Onschuldig is Hij maar wat heeft Hij geleden: niet in te denken, niet voor te stellen. 

Tot 5 x toe horen we Pilatus zeggen dat Hij onschuldig is.  

En toch wordt Hij veroordeeld.  

En Jezus vindt het verschrikkelijk want Hij begrijpt dat zijn Vader hier achter staat. De 

officiële, betrouwbare, eerlijke rechtspraak van de Romeinen beschuldigt Hem. Daarom 

de naam van deze mens, rechter (!) Pilatus.  

Veroordeeld. Schuldig. Onze schuld op Hem.  

En uiteindelijk komt Jezus aan een kruis te hangen. 

Heftig. Denk daar niet te makkelijk over. 

Met onze makkelijke kruisjes om onze nek…..  

Hoe zou je reageren als ik een ketting om had met iets er aan en als je er vlakbij bent en 

goed kijkt zie je een electrische stoel. Of zo’n strop zoals je wel eens ziet in westerns.  

Aan het beeld van een kruis of een kruisje zijn we gewend, en dat kan riskant zijn. 

De kruisdood. De kruisdood, gruwelijk. 

Wie aan een paal hangt, is vervloekt (Deut.21,23). 

In Israel gebeurde dat nooit terwijl je nog leefde, maar na je sterven. 

Dat gebeurde na je dood: het lijk ook nog eens aan de schandpaal. 

Daarmee communiceerde je: we zijn tot het uiterste gegaan. 

Zwaarder straf kon niet, maar we stoten hem weg uit de gemeenschap. 

Je menselijke waardigheid verloren, uit de kring van het volk weggestoten. 

Vreselijk!  

De Romeinen deden het met mensen, ook als ze nog niet gestorven waren.  

Alleen maar bij erge misdadigers, of slaven.  

Niet in normale situaties. 

Maar als je al ziet bij Pilatus dat de Here God hier Zelf aan het werk is. 

Dan ga je dat ook zien bij de kruisiging.  

En wat is het dan vreselijk dat de Here Jezus dit oordeel ondergaat terwijl Hij nog leeft.  

Weggestoten. Vervloekt. De aarde wil Hem niet meer. 

De hemel ontvangt Hem niet.  

Woord en daad zijn bij de Here God één.  

Wie niet gehoorzaamt zal sterven en wordt vervloekt. 

Zo vergaat het onze Heiland. In onze plaats. 

Met open ogen en bij volle bewustzijn maakt Hij mee dat God Hem afwijst. 

Deze volmaakt, deze heilige. 

Deze heilige, volmaakt mens wordt als een onreine opgehangen. 

Daar komt de vloek op Hem. En zo komt de vloek tot staan. Woedt ze uit. 

Ontlaadde zich op het hoofd van Jezus. Voor ons! Maar Hij wordt vervloekt. 

Soms wordt de vergelijking gebruikt met een bliksemafleider. 

 
 



Jezus als bliksemafleider. De bliksem slaat in bij Hem en niet 

bij ons.  

Ik vind het een mooi beeld omdat ik me er wat bij voor kan 

stellen. 

Soms kijk je wel eens naar zo’n mooie boerderij met een 

rieten dak en dan zie je dat ijzerdraad lopen langs de kant.  

Niet zo’n mooi gezicht maar hoe belangrijk en hoe reddend 

als de bliksem in zou slaan!  

Dan blijft de boerderij gespaard omdat de vernietigende hitte 

in de grond slaat.  

Maar tegelijkertijd besef ik dat dit beeld niet genoeg recht 

doet aan de Here Jezus. 

Want in dat beeld zie ik de Here Jezus alleen maar als 

slachtoffer. 

Terwijl er juist ook een andere kant zit aan zijn werk.  

Hij hangt er namens ons en neemt het voor ons op. 

Hij hangt er voor zijn Vader en is het ook met Hem eens.  

Ja, het klopt dat Ik hier hang. Ik ben het eens met mijn 

Vader.  

Zo kan het niet. Niet met de zonde…  

Gods heiligheid mag niet ontkend of genegeerd worden.  

Die heiligheid is in het N.T. precies hetzelfde als in het O.T.!  

Zo is Hij aan het kruis ook aan Gods kant.  

Uiteindelijk, hoe zwaar ook, en hoe heftig het lijden voor Hem, Hij wilde Lam zijn!  

God heeft gelijk… dat is wat Hij als het ware zegt als Hij daar hangt.  

En daarmee kunnen we ook nog wat meer zeggen als het gaat om het lijden dat ons kan 

overkomen in dit leven.  

 

Theodicee….. God is goed, God is almachtig, er is lijden…. 

Nee, het lukt niet goed om deze drie met elkaar in verband te brengen.  

Het is beter om ze los van elkaar te blijven zien. 

En tegelijkertijd mag je meer zeggen. 

Met 2Cor.5. Het is van groot belang het lijden en sterven van Christus te verkondigen 

zodat er redding is voor hen die daarnaar luisteren. 

Hoe belangrijk is het en ook hoe mogelijk is het  om je te verzoenen met God. 

En daarom wordt dit verteld, steeds opnieuw, en verkondigd, en geleerd, en geleefd… 

 
Nog een korte terugblik over wat er in deze preek door mij is gezegd. 

Over het lijden van mensen en van de Here Jezus kun je het volgende zeggen: God 

schept de mens goed (1). Die mens kan kiezen om de goede God te gehoorzamen of niet 

(2). Die mens kiest verkeerd en roept dood en lijden over zich uit (3). Mensen zorgen 

ervoor dat er veel geleden wordt onder mensen (4). De zonde in deze samenleving zit zo 

diep dat het ook in de natuur is doorgedrongen (5). God wil niet dat mensen lijden (6). 

Daarom stuurde Hij zijn Zoon (7). Niemand heeft zoveel geleden als de Zoon (8). Hoe nu 

verder? We moeten het lijden van mensen niet wegmasseren. Dus geen ‘triomftheologie’. 

Wat dan? 2Cor.5: bediening der verzoening! Eens staan we allen voor een rechtvaardige 

Rechter (9). Ten diepste is niet dat wat wij lijden het meest onbegrijpelijke maar dat God 

ons bevrijdt van schuld, om Jezus’ wil (10). Aanbidt de God van dit mooie mysterie (11).  

Amen! 

 


