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1. Inleidende opmerkingen 
 
- Wanneer we nadenken over het kruis en de opstanding van Christus, dan kunnen we niet 

voorbijgaan aan de diepere betekenis van deze gebeurtenissen. Dat de opstanding een 
bovennatuurlijke gebeurtenis is, spreekt voor zich. De kruisiging was echter in die tijd – 
hoe cru het ook klinkt – een doodgewone gebeurtenis. Het was de gebruikelijke wijze 
waarop de Romeinen (ernstige) misdadigers, gevluchte slaven en krijgsgevangenen 
executeerden (denk aan de neergeslagen slavenopstand onder leiding van Spartacus). 

- De kruisiging van de Heer Jezus was echter meer dan een ‘gewone’ executie, en niet 
alleen omdat de Heer Jezus volkomen onschuldig was. (Wellicht zijn er meer 
‘onschuldigen’ gekruisigd, zeker wanneer we dat afzetten tegen onze huidige juridische 
maatstaven). In de Bijbel ontdekken we echter dat achter de ‘doodgewone’ executie een 
diep, Goddelijk plan schuilgaat. 
- Berkouwer spreekt over ‘een doorkruising van het menselijk handelen door het 

Goddelijk handelen’ en van ‘een vervlechting tussen Goddelijk en menselijk 
handelen’. Hij schrijft: ‘Wie neutraal deze dood tracht te benaderen, stuit op het drama 
van een zichzelf als Messias bewuste Jezus van Nazareth, die door zijn volk aan de 
heidense rechter wordt overgeleverd en daar het oordeel des doods ondergaat. Maar 
het geloof ziet door het historisch gebeuren héén vallen het licht der profetie en der in 
de Messias vervulde werkelijkheid. Het gaat om heilvolle en genadige geschiedenis, 
om een stervend tarwegraan, dat vruchten draagt.’1 

- De diepere betekenis van kruis en opstanding wordt uitgewerkt in de soteriologie (Grieks 
soteria ‘heil’; logos ‘leer’). De theologie (Grieks theos ‘God’) onderzoekt de Bijbel en 
ontdekt de heiligheid van God. De antropologie (Grieks anthropos ‘mens’) onderzoekt de 
Bijbel en ontdekt de gevallen, zondige toestand van de mens. Tussen beiden, God en 
mens, is een diepe, menselijk gesproken onoverbrugbare kloof gekomen. De soteriologie 
onderzoekt de Bijbel en ontdekt in de kruisdood en opstanding van Christus het geweldige 
reddingsplan van God. 
- Duffield & Van Cleave schrijven hierover: ‘Hoe meer inzicht een mens erin krijgt, hoe 

meer hij er versteld van staat dat er maar één verlossingsplan nodig is voor de veelheid 
aan geestelijke problemen die tot uiting komen in de ontelbare en meest uiteenlopende 
problemen waarin de mens overal ter wereld is verwikkeld geraakt.’2 

- In feite zeggen Duffield & Van Cleave dat in het verlossingsplan van kruis en opstanding 
alle problemen zijn opgelost. Dat is een scherpe stelling! Daarom is het zo belangrijk ons 
te bezinnen op de vraag wat er precies aan het kruis van Golgotha heeft plaatsgevonden. 
We richten ons op drie vragen met betrekking tot de verlossing: (1) hoe zijn wij verlost? 
(2) waarvan zijn wij verlost? (3) waartoe zijn wij verlost? 

 

                                                
1 Het werk van Christus, Berkouwer (p 171, 177, 182) 
2 Woord en Geest, Duffield & Van Cleave (p 191) 
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2. Opvallende aspecten aan de lijdensgeschiedenis 
 
De onschuld van Christus3 
- Van verschillende kanten wordt van de onschuld van Christus getuigd in de 

lijdensgeschiedenis. 
- door de Heer Jezus zelf, die vraagt ‘waarom slaat u Mij?’ (Jh 18:23) 
- door Judas, die onschuldig bloed overleverde (Mt 27:4) 
- door de vrouw van Pilatus, die in een droom veel om die Rechtvaardige heeft geleden 

(Mt 27:19) 
- door Pilatus, die drie keer van de onschuld van Jezus betuigde (Lk 23:14, 15, 22) 
- door Herodes (Lk 23:15) 
- door de misdadiger aan het kruis, die zei dat Jezus niets onbehoorlijks heeft gedaan 

(Lk 23:41) 
- door de hoofdman bij het kruis, die erkende dat ‘deze mens werkelijk rechtvaardig 

was’ (Lk 23:47) 
 
De rol van Pilatus 
- Berkouwer wijst in dit verband op de opmerkelijke vermelding van Pontius Pilatus in de 

vroegste geloofsbelijdenissen.4 Waarom wordt Pilatus wel bij name genoemd en 
bijvoorbeeld de vrouw die de Heer Jezus vlak voor Zijn sterven zalfde niet? Van haar zegt 
de Heer Jezus immers dat overal waar dit evangelie wordt gepredikt tot haar gedachtenis 
zal worden gesproken (Mt 26:13). 
- In navolging van de Heidelbergse Catechismus (vraag 38) stelt Berkouwer dat deze 

belijdenis niet slechts antidocetisch is, om Christus in de historische werkelijkheid te 
plaatsen (p 168), maar dat God handelt door het handelen van de rechter Pilatus (p 
170-171), die deze bevoegdheid heeft gekregen (Jh 19:11 ‘u zou geen enkele macht 
tegenover Mij hebben, als het u niet van boven was gegeven’; vgl. Rm 13:1 ‘er is geen 
overheid dan door God’). 

- ‘(…) men [zag] in de Onschuldige Gods vloek en toorn […] varen over Hem, die 
onschuldig, maar als Middelaar, als Lam Gods, beladen met de schuld, veroordeeld 
werd.’ (p 148) 

- Dit is een duidelijke illustratie hoe menselijk handelen en Goddelijk handelen met elkaar 
vervlecht zijn. 

 
Postuum herstel? 
- Menselijke, juridische pogingen om postuum de onschuld van de Heer Jezus aan te tonen 

(die daadwerkelijk zijn ondernomen5) voegen daarom niets toe. 
- Berkouwer: ‘Wat “posthuum” geschieden kan, is geen menselijk herstel, maar Gods 

daad alleen: de opwekking van Jezus Christus uit de doden.’ 
- Vgl. vele teksten in de prediking van de apostelen hierover (Hd 2:24, 32; 3:15; 4:10; 

10:40; 113:30; 17:31). 
 
Wie doodden Christus? 
- Berucht is de antisemitische volkshaat in de Middeleeuwen, omdat men de Joden 

beschouwde als Christusmoordenaars. Rond Pasen mondden passiespelen vaak uit in 
progroms (gewelddadige aanvallen) tegen de Joden. Ook Luthers antisemitische opvatting 
over de Joden als Christusmoordenaars is berucht. 

                                                
3 Het werk van Christus, Berkouwer (p 146) 
4 Het werk van Christus, Berkouwer (p 148, 165-173) 
5 Het werk van Christus, Berkouwer (p 147-149); Het proces tegen Jezus, Medema (p 17-18) 
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- Als we echter het getuigenis van de Bijbel bezien, is deze opvatting niet terecht. Opnieuw 
zien we hierin hoe het Goddelijk handelen het menselijk handelen doorkruist.6 
- Enerzijds is inderdaad de menselijke hand in het lijden en sterven van de Heer Jezus te 

zien. 
- In de evangeliën: * de Zoon des mensen wordt overgeleverd in handen van mensen (Mk 9:31), * de 

overpriesters en schriftgeleerden zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren aan de 
volken (Mk 10:34), * hij die Hem overleverde heeft grotere zonde (Jh 19:11). 
- Er wordt inderdaad gesproken over Joden, maar tevens over de (heidense) volken en zelfs over 

mensen (in het algemeen). Het was de gehele (in zonde gevallen) mensheid die de onschuldige 
Christus aan het kruis sloeg. 

- Ook in de prediking van de apostelen is deze menselijke verantwoordelijkheid te horen: * u hebt 
Hem door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood (Hd 2:23), * deze Jezus die u 
hebt gekruisigd (Hd 2:36; 4:10).  

- Zelfs bij de Oud-Testamentische profeten horen wij hierover terug: * zij zullen Hem aanschouwen 
die zij doorstoken hebben (Zc 12:10 vgl. Jh 19:37).  

- Anderzijds is echter ook de hand van God te ontdekken in het lijden en sterven van de 
Heer Jezus. 
- In de evangeliën: * de macht die Pilatus ‘van boven’ gegeven is (Jh 19:11), * de drinkbeker die de 

Vader gegeven heeft (Jh 18:11 vgl. Getsemane), * mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij 
verlaten? (Mt 27:46). 

- Bij de apostelen: * Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven (Hd 2:23). 
- Bij de Oud-Testamentische profeten: * Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn 

metgezel is, luidt het woord van de HERE der heerscharen; sla die herder... (Zc 13:7). 
- Tot slot zien we echter ook dat de Heer Jezus Zichzelf heeft overgegeven. 

- In de evangeliën: * Hij is gekomen om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen (Mk 10:45), 
* Hij, als Goede Herder, legt Zijn leven af voor de schapen (Jh 10:11, 15), * Hij legt Zijn leven af, 
niemand neemt het van Hem, Hij heeft macht het af te leggen en weer te nemen (Jh 10:17-18). 

- Bij de apostelen: * onze Heer Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden (Gl 1:3-
4). 

- Bij de Oud-Testamentische profeten: * Hij liet Zich verdrukken, Hij stelde Zichzelf ten schuldoffer 
(Js 53:7, 10, 11). 

 
3. De fysieke betekenis van het kruis 
 
- De schande van het kruis (Hb 12:2)7 

- Vanuit Romeins oogpunt 
- Kruisiging was een wrede straf die de Romeinen hadden overgenomen van de 

‘barbaren’ die aan de grens van de toenmalig bekende wereld leefden (volgens 
Smalhout in Carthago overgenomen van de Phoeniciërs). De straf werd toegepast 
op misdadige slaven, vreemdelingen en opstandelingen. 

- De wreedheid van de straf kwam daarin tot uitdrukking dat de dood weloverwogen 
werd uitgesteld tot de uiterste marteling was uitgeoefend. Zelfs voor sommige 
Romeinen ging de straf te ver. De Romeinse redenaar Cicero vond het ‘een hoogst 
wrede en weerzinwekkende straf’. 

- Smalhout: Romeinse vrije burgers waren bij wet beschermd tegen deze vorm van 
terechtstelling die altijd in het openbaar plaatsvond. 

- Ouweneel: ‘De doodsstrijd duurde gewoonlijk minstens zesendertig uur, en soms 
vele dagen. Daardoor was het nodig dat een centurio met vier soldaten het kruis 
bewaakte, zodat niemand de veroordeelde kon bevrijden. De pijn was ondraaglijk. 
Het hele lichaam werd uitgerekt en na een tijd waren de slagadres van het hoofd en 
de maag met bloed overbelast, wat een afgrijselijke hoofdpijn veroorzaakte. Door 

                                                
6 Het werk van Christus, Berkouwer (p 149-155) 
7 Het kruis van Christus, Stott (p 24-25, 36-37) 
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de vastgespijkerde armen werd de borstkas zo verwrongen dat het slachtoffer bijna 
stikte en zich af en toe op de vastgenagelde voeten enigszins moest oprichten om 
lucht te krijgen. De dorst was onbeschrijflijk. Ten slotte traden wondkoorts en 
hevige stuiptrekkingen in.’8 

- Vanuit Joods oogpunt 
- Dt 21: 22-23 ‘een gehangene is door God vervloekt’. 
- De apostelen verzwijgen deze schande niet, maar richten juist de aandacht op dit 

feit: Hd 13:23 (‘het hout’); Gl 3:13 (letterlijk citaat Dt 21:23 LXX); 1Pt 2:24 (‘op 
het hout’). 

 
- De gruwelijke aspecten van de kruisdood.9 

- Een terechtstelling die bedoeld was om maximale pijn te veroorzaken en een lange 
doodstrijd (vele uren en vaak zelfs tot de volgende dag; er zijn gevallen beschreven 
dat een gekruisigde 2 dagen in leven bleef) te bewerkstelligen. 

- Het was gebruikelijk dat veroordeelden geheel naakt de dwarsbalk (‘patibulum’) zelf 
naar de plaats van executie droegen (gewicht: 30-40 kg). De veroordeelde was vaak 
aan de dwarsbalk vastgebonden, wat extra pijnlijk was omdat de balk daardoor 
feitelijk steunde op de bovenste rugwervels en de onderste nekwervels. Daarbij 
veroorzaakten valpartijen ernstige schade aan het gezicht omdat de veroordeeld zijn 
val niet kon opvangen. 
- De Heer Jezus mocht Zijn kleren aanhouden (Mk 15:20), als concessie aan de 

Joodse wet die naaktloperij verbood. 
- De veroordeelde moest op de dwarsbalk gaan liggen met zijn armen wijd uitgespreid, 

waarbij zijn hoofd achterover hing. Spijkers (vierkante doorsnede, 15-20 cm lang) 
werden door de pols geslagen. De handpalm kon het lichaamsgewicht namelijk niet 
dragen. De handen zouden dan doorscheuren. De spijker werd precies in de spleet 
tussen de handwortelbeentjes geplaatst, die daardoor werden ontwricht. Door de pols 
loopt een belangrijke zenuw (‘nervus medianus’) die als een snaar over de scherpe 
kanten van de spijker werd gespannen, waardoor heftige pijn en kramp ontstond. 

- Daarna moest de veroordeelde gaan zitten, overeind komen en tegen de kruis paal 
(‘stipes’) gaan staan. De dwarsbalk werd dan opgetild en op de paal geplaatst. De 
kruisen (ook op Golgotha) waren vaak T-vormig en laag (ca. 2 meter). 

- Vervolgens werden de knieën van de veroordeelde gebogen en de voeten werden tegen 
de paal aangespijkerd. 

- Bizar genoeg waren de wonden in polsen en voeten niet levensgevaarlijk en ook het 
(geringe) bloedverlies niet. De veroordeelde stierf uiteindelijk aan het volgende 
gruwelijke proces. 
- Het lichaam zakte naar beneden. Doordat het lichaam aan de polsen hing, kwamen 

de arm-, schouder- en borstspieren onder geweldige spanning te staan en raakten in 
een uiterst pijnlijke kramptoestand. 

- De ribben werden hierdoor naar boven getrokken en zette de borstkas in de 
maximale inademingstand. Het uitademen werd hierdoor ernstig bemoeilijkt. De 
spieren verkeerden in een voortdurende kramptoestand. De ontwrichte polsen en 
voeten deden ondraaglijk veel pijn. Door bloedverlies, transpiratie, dorst en 
oedeemvorming (ten gevolg van de geseling bij de Heer Jezus) daalde de 
bloeddruk en werd de hartslag steeds sneller, zo erg dat het hart het begon te 
begeven. Uiteindelijk stierf de gekruisigde vaak door verstikking. 

                                                
8 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 406-407) 
9 Die verschrikkelijke vrijdag (de Telegraaf, 30-03-1985), Smalhout 
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- Doordat de Romeinen echter de voeten vastspijkerden, kon de gekruisigde zich 
even oprichten door zich op de voetspijker af te zetten. Onder verschrikkelijke 
pijnen kon hij zo zijn benen strekken, het lichaam omhoog drukken en de arm- en 
borstspieren ontlasten. De gekruisigde kon dan even ademhalen. Door de 
onhoudbare pijn aan de voeten was dit niet lang uit te houden. Opnieuw zakte het 
lichaam in, waardoor de gekruisigde weer aan de spijkers door de polsen hing. De 
polszenuw spande zich onder vreselijke pijnen weer om de spijker en het proces 
begon weer opnieuw.  
- Door een steuntje (‘sedile’) te plaatsen kon deze marteling wel twee tot drie 

dagen duren. Dit gebeurde niet vaak. 
- Door de benen van de gekruisigde te breken werd het lijden verkort (Jh 19:31-

36).  
 

- Het lijden van de Heer Jezus aan het kruis werd nog extra verzwaard doordat Pilatus Hem 
voor Zijn weg naar het kruis had laten geselen. Dit werd gedaan met een Romeinse zweep 
(‘flagrum’) met leren riemen waar aan de uiteinden loden kogels (ter grote van een 
hazelnoot) of voetwortelbeentjes (van een schaap) waren bevestigd. Daarmee werd de 
huid van schouders tot kuiten aan flarden geslagen. De beschadiging is te vergelijken met 
zeer diepe verbranding van het halve lichaamsoppervlak. Zonder medische hulp kon deze 
verwonding binnen enkele uren tot dagen dodelijk zijn. 
 

4. De geestelijke betekenis van het kruis 
 
- Het meest onderscheidende kenmerk van het christelijk geloof ten opzichte van andere 

godsdiensten is de menswording en kruisdood van de Heer Jezus. Het kruis is ook het 
kenmerkende symbool geworden.  
- Smalhout wijst erop dat het kruis als symbool pas heel geleidelijk in gebruik is 

gekomen, juist vanwege de verschrikking van het kruis. Lang nadat kruisiging als 
methode van terechtstellen door keizer Constantijn was afgeschaft (337 nC), kreeg het 
kruis deze symbolische functie.  

- In alle andere godsdiensten is het de mens die zich moet de opwerken naar God (door 
middel van goede werken, rad van wedergeboorte, kastenstelsel etc.), terwijl in het 
christelijk geloof God in de Heer Jezus mens is geworden en is gestorven aan het kruis. 
Dit maakt het christelijk geloof ten opzichte van alle andere godsdiensten werkelijk uniek. 
- De islam die nog het meeste respect toont voor Jezus (bijvoorbeeld: Zijn maagdelijke 

verwekking wordt geleerd, Hij wordt gezien als een grote profeet, Zijn wederkomst 
wordt verwacht) wil niet aannemen dat Hij de Zoon van God is, maar ook niet 
erkennen dat Hij aan het kruis is gestorven.  
- In de Koran wordt onder andere gesteld dat ‘niemand de last van een ander kan 

dragen’ en dat de Joden ‘een kolossale leugen verbreidden’ toen ze verklaarden 
Jezus gedood te hebben, want ‘zij doodden Hem niet, noch kruisigden zij Hem, 
maar zij dachten dat ze dat deden’. Er wordt bijvoorbeeld geleerd dat de Joden met 
blindheid zijn geslagen en Judas Iskariot of Simon van Cyrene hebben gekruisigd. 
Een andere dwaalleer is dat Jezus aan het kruis bewusteloos is geraakt en in het 
graf weer bijgekomen is. 

- Enkele opvattingen over de kruisdood van de Heer Jezus:  
- Gandhi (19e/20e eeuwse pacifistische vrijheidsstrijder): de dood van Jezus is wel 

aanvaardbaar als martelaarschap of als voorbeeld van opofferingsgezindheid, maar 
het is niet aanvaardbaar dat Zijn dood een mysterieuze of wonderbaarlijke waarde 
bezit. 
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- Nietsche (19e eeuwse Duitse filosoof): afkeer voor het christendom als godsdienst 
van medelijden en voorkeur voor het zwakke (dit staat de wet van de evolutie in de 
weg); afwijzen van de God aan het kruis. 

- Alfred Ayer (20e eeuwse professor filosofie aan de universiteit van Oxford): 
dogma’s van erfzonde en plaatsvervangende verzoening zijn intellectueel gezien 
verachtelijk en moreel gezien schandelijk.10 

- Wij hoeven niet verbaasd te zijn dat er in de wereld zo wordt gereageerd op de kruisdood 
van de Heer Jezus. Paulus schreef al dat ‘de gekruisigde Christus voor de Joden een 
aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid is’ (1Kor 1:23).  

 
- Hieronder zullen we nadenken over vier aspecten van het kruis:  

1. Het kruis staat centraal. 
2. Het kruis was noodzakelijk. 
3. Het kruis was voorzegd. 
4. Het kruis brengt heil. 

 
- Het kruis staat centraal. 

- Enkele teksten: Mt 20:28, 1Kor 15:3 , 2Kor 5:21, Hb 2:14, Hb 9:26. 
- Het centrale van het kruis ontdekken we ook hierin dat alle evangelisten onevenredig 

veel ruimte geven aan de lijdensgeschiedenis ten opzichte van de rest van het leven 
van de Heer Jezus. Het evangelie van Markus wordt zelfs als een ‘passieverhaal met 
een lange introductie’ beschreven.11  

 
- Het kruis was noodzakelijk. 

- Let op het werkwoord ‘moeten’ (Grieks dei) in de volgende teksten: Mt 16:21, Lk 
17:25, Lk 24:7, 26, Jh 3:14, Hd 17:3. 

 
- Duffield & Van Cleave: ‘God vergeeft de mensen niet omdat Hij hen liefheeft. Zijn 

liefde bracht Hem ertoe Zijn eniggeboren Zoon te geven als losprijs voor de zonde 
opdat op basis daarvan de zondaar vergeving kan ontvangen.’ 
- Voorbeeld: Een vader vergeeft zijn kind dat berouw toont, omdat hij het liefheeft. 

Maar als rechter zou deze vader een misdadiger niet kunnen vrijspreken alleen 
maar op basis van berouw, zelfs niet wanneer de misdadiger zijn eigen kind zou 
zijn. Er moet recht geschieden. 

- Gerechtigheid drong aan op straf, genade vroeg om vrijgeleide. Hier trad Gods 
wijsheid tussen beide, die allebei voldoening gaf. 
- Ps 85:9-11 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat heerlijkheid 

in ons land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, 
gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw spruit voort uit de aarde, en 
gerechtigheid ziet neder van de hemel (vgl. Ps 89:15). 

- Betekenis van het Middelaarschap van de Heer Jezus 
- Job zocht hier al naar in zijn worsteling met God (Jb 9:32-33). 
- 1Tm 2:5 ‘… één middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus’. 

- Duffield & Van Cleave: ‘Dit is de reden voor de incarnatie. Daarom werd 
de tweede Persoon van de Godheid mens. Om een middelaar voor God te 
kunnen zijn, moet Hij God zijn en om de mensheid te vertegenwoordigen, 
moet Hij mens zijn. De straf voor de zonde die moest worden tenietgedaan 

                                                
10 Het kruis van Christus, Stott (p 43-46) 
11 A Theology of the New Testament, Ladd (p 184) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0109 Kruis en opstanding van de Heer Jezus  
 

J.M. Zwart Pagina 7 van 13 mei 2011 (v 1.0)  
 

opdat de mens weer gemeenschap met God zou kunnen hebben, was de 
dood. Maar omdat God niet kan sterven – Hij is Geest en dus onsterfelijk – 
moest de middelaar een menselijk lichaam hebben.’ (vgl. Jh 1:14; Hb 2:14-
17). 
- Duffield & Van Cleave zien dus twee redenen voor de incarnatie van 

Christus: (1) om middelaar tussen God en mensen te kunnen zijn, (2) 
om als mens de dood en de zonde teniet te kunnen doen. 

 
- Het kruis was voorzegd. 

- De eeuwige voorkennis van God  
- 1Pt 1:19 Christus is als onberispelijk en vlekkeloos lam (dat spreekt dus van Zijn 

offer) gekend ‘vóór de grondlegging der wereld’. 
- Vergelijk Jh 17:24 ‘… Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld’. 
- Vergelijk Ef 3:9 ‘… het eeuwige voornemen … in Christus Jezus …’. 
- Ef 1:4 wij zijn uitverkoren ‘vóór de grondlegging der wereld’ (vgl. Rm 8:29; 1Pt 

1:2). 
- Tt 1:2 het eeuwige leven is ‘vóór eeuwige tijden’ beloofd (vgl. 2Tm 1:9 ‘… 

genade … in Christus Jezus … vóór eeuwige tijden …’). 
- Als we deze teksten tot ons door laten dringen dan realiseren wij ons dat de Here God 

voordat Hij aan de schepping begon (‘vóór de grondlegging der wereld’), wist dat de 
mens in zonde zou vallen. Hij wist ook dat de enige weg waarop wij verlost konden 
worden het offer van Zijn geliefde Zoon betekende. Toch koos de Here God ervoor 
om de mens te maken en deze moeilijke weg te gaan. 

 
- Voorafschaduwingen in het Oude Testament: de offers 

- De kleren voor Adam en Eva: het eerste dier dat geslacht moest worden; merk op 
dat dit werd gedaan door de Here God (Gn 3:21). 

- Het bloedige offer van Abel dan werd verkozen boven het niet-bloedige offer van 
Kaïn (Gn 4:3-4). 

- Het offer van Isaäk (Gn 22): ‘zo gingen die beiden (Vader en Zoon) tezamen’ (vs 
6, 8) en ‘God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer’ (vs 8). 

- De offers in de tabernakeldienst (Lv 1-7; zie aantekeningen Leviticus), de 
bijzondere verzoeningsrituelen: Pasen (1Ko 5:7 ‘ook ons pascha (Paaslam, HSV) 
Christus is geslacht’), Grote Verzoendag, maar ook in de priesterwijdingen en 
reinigingsrituelen zijn aspecten van Christus’ offer te ontdekken.12 

- Andere voorafschaduwing: de koperen slang (Nm 21) toegepast door de Heer 
Jezus op Zichzelf (Jh 3:14). 

- Profetieën in het Oude Testament (vgl. 1Kor 15:3 ‘naar de Schriften’; 1Pt 1:10-11). 
- Het zaad van de vrouw in de moederbelofte/het proto-evangelie (Gn 3:15). 
- De lijdenspsalmen (bijvoorbeeld Ps 22; zie aantekeningen Psalmen). 
- Het plaatsvervangende lijden van de Knecht des Heren (Js 53). 
- De uitgeroeide gezalfde (Dn 9:26). 
- De geslagen herder en metgezel (Zc 13:6-7). 

- Uitspraken door de Heer Jezus. 
- Vóór Zijn dood (Mt 16:21; Mt 20:18-19; Mk 9:31; Lk 22:19; Jh 10:17). 

- Let op waar Mozes, Elia en de Heer Jezus over spraken op de berg van de 
verheerlijking (Lk 9:31 ‘… Zijn uitgang (Grieks exodos), die Hij te Jeruzalem 
zou volbrengen’). 

                                                
12 Het zoenoffer van God, Ouweneel (hst 5) 
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- Na Zijn dood: Lk 24:26-27 ‘moest de Christus dit niet lijden … wat in al de Schrift 
betrekking op Hem had’. 

 
- Het kruis brengt heil.13 

- Vier beelden voor de verlossing.14 
- Genoegdoening (zoenmiddel): tempel. Het bloed van het slachtoffer was het 

zoenmiddel voor de zonde. 
- Verlossing (losprijs): markt. De slaaf wordt vrijgekocht uit zijn slavernij. 
- Rechtvaardigmaking: gerechtshof. De zondaar wordt niet veroordeeld, maar 

rechtvaardig verklaard. 
- Verzoening (reconciliatie): familiekring. Verbroken relaties worden hersteld. Wij 

hebben vrede met God (Rm 5:1). Wij zijn kinderen van God (Jh 1:12-13; 1Jh 3:1-
10). Wij zijn erfgenamen van God (Rm 8:14-17; Gl 3:26-29; Gl 4:1-7). 

 
- Plaatsvervanging (Engels subsitution) 

- Het Oud-Testamentische beeld van het offerdier dat de plaats innam van de 
offeraar (Lv 16:21-22) 

- Teksten die spreken over het plaatsvervangende lijden van Christus 
- Js 53:6 ‘… ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen …’. 
- 2Kor 5:21 ‘… (Christus) … voor ons tot zonde gemaakt …’. 
- 1Pt 3:18 ‘… (Christus) … om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen’. 
 
- Verzoening (1): bedekking (Engels atonement) 

- Verzoenen (Hebreeuws kaphar) betekent letterlijk ‘bedekken’: het naderen tot de 
Here God kon niet onbedekt gebeuren. Hij is de Heilige en kan niet met zonde in 
aanraking komen. 

- Het Oud-Testamentische beeld van het bloed dat werd gesprenkeld op het 
verzoendeksel van de ark van het verbond (Lv 16:15). 

- Duffield & Van Cleave stellen dat in het Oude Testament het idee bestaat van de 
bedekking van zonden (vgl. Ps 51:11). Het bloed van offerdieren was slechts 
voldoende om de zonden van de mensen te bedekken. In Christus echter worden 
de zonden vergeven en volledig weggenomen (Hb 10:4-10). 
- Ouweneel betoogt tegen dit argument dat hiermee theologische en taalkundige 

categorieën met elkaar verward worden. Hoewel Ouweneel onderschrijft dat 
bloed van stieren en bokken op zichzelf geen zonden kon wegnemen (Hb 
10:4), wordt volgens hem in het Oude Testament met ‘verzoenen’ wel degelijk 
‘uit de weg ruimen’ bedoeld.15 

 
- Verzoening (2): zoenmiddel (‘genoegdoening’, Engels propitiation, Latijn satisfactio; 

Latijn propitiatio = genoegdoening aan God; Latijn expiatio = uitdeling van de schuld 
van de mens16) 
- Een zoenmiddel wentelt de toorn af. Zie Rm 3:25 (Telos ‘genadetroon’ i.p.v. 

‘zoenmiddel’; dit wijst op het verzoendeksel17); Rm 5:9. 
- Ouweneel:  

                                                
13 Woord en Geest, Duffield & Van Cleave (p 198-203) 
14 Het kruis van Christus, Stott (p 186) 
15 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 91) 
16 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 206) 
17 Zie Grieks-Nederlandse lexicon (Online Bijbel) 
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- ‘In het NT is God nooit een vijand van de mens, maar de mens wel een vijand 
van God (Rm 5:10; 8:7; Ko 1:21; Jk 4:4).18 Het NT zegt dan ook nooit dat God 
met de mens verzoend moet worden (Grieks katallassô), maar wel dat de mens 
met God verzoend moet worden (Rm 5:10; 2Ko 5:18-20; Ef 2:16; Ko 1:20v.). 
Het zoenoffer is dan ook niet bedoeld om een woedende God tot bedaren te 
brengen. Van een dergelijke gedachte is in de Schrift geen spoor te vinden, en 
dat zou ook helemaal niet kunnen. Immers, ten eerste is het initiatief tot het 
zoenoffer juist van de liefhebbende God zelf uitgegaan. Ten tweede moest niet 
een woedende God, maar een in zijn zonden woedende mens (Ps 2:1 SV) tot 
bedaren gebracht worden.’19 

- ‘Het NT kent niet de idee dat Jezus de toorn van God – laat staan van ‘de 
Vader’ – gestild zou hebben. Het spreekt wel over de ‘toorn’ van God, maar 
deze betreft in het gewone spraakgebruik veeleer de onverzoenlijke 
goddelozen, die zich aanhoudend als vijanden van God openbaren. Jezus heeft 
de consequenties van die toorn, namelijk de straf over de zonden, 
plaatsvervangend ondergaan, maar nergens komen we in het NT de gedachte 
tegen dat Jezus’ offer noodzakelijk was om God ‘gunstig te stemmen’ met 
betrekking tot de zondaren. God was tegenover hen al gunstig gestemd, want 
Hij was het zelf die Jezus als zoenoffer voor hen opofferde.’20 

- Gods toorn (over de zonden en uiteindelijk over de volhardende zondaar) en zijn 
liefde (voor de zondaar) zijn op wonderlijke wijze samengekomen in het offer dat 
de Heer Jezus bracht. Daardoor is genoegdoening gedaan aan Gods recht, aan Zijn 
eer, aan Zijn gerechtigheid, zonder dat dit ten koste ging van Zijn liefde!21 

 
- Verzoening (3): herstelde gemeenschap 

- Verzoening betekent ook dat twee partijen weer tot elkaar gekomen zijn. Wij 
waren vijanden van God, maar nu zijn wij met Hem verzoend (Rm 5:10; Kol 1:21-
22; 2Kor 5:18-21). 

 
- Losprijs en redding 

- Wij zijn verlost (Mt 20:28). Dat wil zeggen wij zijn losgekocht van de macht die 
ons in zijn bezit had (zie onder). 

 
5. De opstanding en verheerlijking22 
 
Argumenten 
- Het is opvallend dat de opstanding van de Heer Jezus één van de centrale punten is in de 

prediking van de apostelen in het boek Handelingen.23 Juist omdat de gebeurtenissen van 
de kruisiging en de opstanding in die dagen net gebeurd waren, was dit een revolutionaire 
boodschap, die nu nog steeds actueel is. 

- De historische betrouwbaarheid van de opstanding is afhankelijkheid van de 
betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen in de evangeliën (Lk 1:2 ‘die van het begin 
af ooggetuigen zijn geweest’; Hd 1:3 ‘vertoond met vele duidelijke bewijzen’). 

                                                
18 Vgl. Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 224-227) 
19 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 207) 
20 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 208) 
21 Het zoenoffer van Christus, Ouweneel (p 211-217) 
22 De Christus van God, Ouweneel (p 418-427) 
23 Woord en Geest, Duffield & Van Cleave (p 207-208) 
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- De evangeliën zijn enkele decennia na de gebeurtenissen geschreven, dus tijdgenoten 
konden de verslagen tegenspreken als ze niet waar waren geweest. In tegenstelling, het 
waren juist de tegenstanders die leugens verspreidden volgens de evangelist Mattheüs 
(Mt 28:11-15). Daarbij wordt zelfs van de discipelen zelf gezegd dat ze moeite hadden 
de opstanding te geloven (Mt 28:17 ‘sommigen twijfelden’; vgl. Lk 24:37, 41). Sterker 
nog, de Heer Jezus zelf had Zijn opstanding regelmatig voorzegd, zelfs in de uitspraak 
die tijdens Zijn verhoor door twee getuigen naar voren werd gebracht (‘in drie dagen 
afbreken/opbouwen’, Mt 26:61). Dit is een belangrijk argument tegen de bewering dat 
de evangelisten de uitspraken van de Heer Jezus over de opstanding later hebben 
ingevoegd. 

- Argumenten tegen de opstanding. 
- De Heer Jezus is niet gestorven aan het kruis. Maar: een halfdode kan na de 

verschrikkingen van een kruisiging niet als overwinnaar uit het graf tevoorschijn 
komen. 

- Het lichaam is door de discipelen gestolen. Maar: de wacht verhinderde dit (Mt 27:65-
66), de discipelen waren wanhopig en bang (Jh 20:19), diefstal was in strijd met de 
hoge moraal van hun prediking. 

- Het lichaam was ergens anders heen gebracht. Maar: door wie? Voor de discipelen 
was hiervoor geen reden (zie boven) en de Joden en Romeinen zouden dan allang de 
nieuwe plaats hebben aangewezen. En waarom lagen de grafdoeken dan nog in het 
graf en waren de wachters gevlucht? 

- De vrouwen vergisten zich in het graf. Maar: het was licht (Mk 16:2; Jh 20:15) en ook 
dan zouden de Joden en Romeinen het juiste graf hebben aangewezen. 

- Argumenten voor de opstanding. 
- Het probleem van het lege graf. Niet alleen het graf, maar ook de lijkwade was leeg. 
- Het probleem van de veranderde discipelen. De discipelen waren bang (Jh 20:19) en 

geloofden eerst zelf de opstanding niet (Mt 26:17; Lk 24:37, 41), maar veranderden in 
getuigen die bereid waren hun leven te geven voor de boodschap die zij predikten en 
de Opgestane Heer van wie zij getuigden. Wie zou er willen sterven voor een zelf 
verzonnen leugen? 

- Het probleem van de verschijningen. De Heer Jezus verscheen aan groepen. De eerste 
avond aan minstens zestien personen (Lk 8:3; 23:49; 24:9,33). Bij de hemelvaart, toen 
kort daarna honderdtwintig discipelen bijeen waren (Hd 1:15). Zelfs aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijkertijd (1Ko 15:6). Denk ook aan de radicale omwenteling 
die de verschijning van de Heer Jezus bij Paulus teweeg heeft gebracht (Hd 9). 

 
Betekenis opstanding 
- De opstanding spreekt van Wie Christus is. 

- Het bewijs dat Hij de Zoon van God is (Rm 1:3-4). 
- De bevestiging van het feit dat Hij door God is aangesteld om het aardrijk in 

gerechtigheid te oordelen (Hd 17:31). 
- Het evangelie zonder opstanding is krachteloos en zonder zegen (1Ko 15). 

- Onze prediking zou geen zin hebben (vs 14). 
- Ons geloof zou geen zin hebben (vs 14, 17). 
- De apostelen zouden valse getuigen zijn (vs 15). Getuige zijn van de opstanding van 

de Heer Jezus was een belangrijk criterium bij het kiezen van een nieuwe apostel (Hd 
1:21-22). 

- Gelovigen zouden nog steeds in hun zonden zijn (vs 17). 
- De gestorvenen zouden verloren zijn (vs 18, 20). 
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De verheerlijking (hemelvaart) van Christus 
- Na het kruis en de opstanding mogen we niet de even zo belangrijke verheerlijking van de 

Heer Jezus vergeten, die plaatsvond bij Zijn hemelvaart. Zie hierover enkele belangrijke 
Bijbelteksten: Rm 8:34; Ef 1:20; 2:1, 5; 1Pt 3:21; Hb 4:14; 6:19; 7:25; 8:2; 9:12; 12:2. 

- Een bijzonder belangrijk aspect van de hemelvaart is dat hierdoor de uitstorting van de 
Heilige Geest mogelijk is geworden (Jh 7:39; 16:7; Hd 2:33). 

- Ouweneel somt de volgende aspecten van de betekenis van de hemelvaart op:24 
- Het is de afsluiting en bekroning van het volbrachte verlossingswerk (Jh 17:4; Fp 2:8). 
- Het is de triomf over de verslagen geestelijke machten (Ef 1:20-22). 
- Het is Zijn koningschap over alle dingen in hemel en op aarde (Mt 28:18). 
- Het markeert de positie van de gelovigen in Christus (Ef 1:20; 2:1, 6). 
- De verheerlijkte Christus is de ‘sfeer’ van het geloofsleven (Ko 3:1-3). 
- Zijn hogepriesterlijke bediening in de hemel wordt gekenmerkt door voorbede en 

belangenbehartiging (1Jh 2:1). 
- Hij is de bedienaar in het hemelse heiligdom (Hb 8:1). 

 
6. De betekenis van kruis en opstanding in ons leven 
 
Waarvan zijn wij verlost? 
- Verlossing van de wet 

- Gl 3:13 Christus werd voor ons tot een vloek en heeft ons daardoor vrijgekocht van de 
vloek van de wet. 

- Gl 4:4-5 Christus werd geboren onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te 
kopen. 

- Verlossing van de dood en de duivel 
- Hb 2:14-15 Christus heeft deel gekregen aan vlees en bloed en door Zijn dood heeft 

hij de machthebber van de dood onttroond. 
- Hd 26:18 ‘…bekering uit de duisternis, tot het licht en van de macht van de satan tot 

God…’. 
- 1Kor 15:55-56 de dood is overwonnen door de Heer Jezus Christus. 

- Verlossing van de zonde, het vlees, onze zondige natuur, de oude mens 
- Rm 6-8; Gl 5; Ko 3. 
- Het kruis staat centraal in de wijze waarop wij verlost zijn, het is het breekpunt met 

ons oude leven waarvan wij verlost zijn en het is het doel van de reden waarom wij 
verlost zijn (vgl. het opnemen van het kruis, Lk 14:27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 222) 

Leven 
 

Leven onder de Geest 
Nieuwe mens 

 
Dingen die boven zijn (Kol 3:2) 

Vrucht van de Geest (Gl 5:22) 
 

Dood 
 
Leven onder ‘het vlees’ 
Oude mens 
 
Leden op aarde (Kol 3:5) 
Uitwerking van het vlees (Gl 5:19-21) 

wedergeboorte 
uitgebeeld in de doop  
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Waartoe zijn wij verlost? 
- Ouweneel onderscheidt drie betekenis in het bloed, het kruis en de dood van Christus.25 

- Het bloed van Christus betekent vooral vergeving en rechtvaardiging (het einde van de 
zonden).  

- Het kruis van Christus betekent vooral het terzijdestellen van de ‘oude mens’ (het 
einde van de mens).  

- De dood van Christus betekent vooral het beëindigen van het oude en het begin van 
het nieuwe leven achter de opgewekte Christus aan.  

 
- Toen wij werden verlost, werden wij geroepen uit de duisternis in het licht (Kol 1:13; 1Pt 

2:9). Maar met welk doel zijn wij geroepen? 
- Sommigen leven alsof wij verlost zijn voor de toekomst; uitsluitend verlost om in de 

hemel te komen. Maar de verlossing heeft misschien nog wel het meeste te maken met 
onze dagelijkse geloofspraktijk van nu.  

- Christen worden kost niets, maar christen zijn kost alles. 
- Twee gedeeltes die spreken over het doel waartoe wij geroepen zijn en de leiding van de 

Heilige Geest: Rm 8 en Gl 5. 
- Rm 8:29 ‘bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon’ (NBV). 
- Hoe worden wij het evenbeeld van Zijn Zoon? Door discipelschap. Een discipel is een 

leerling, een volgeling en een vertrouweling van de Heer Jezus. Met het doel om te 
worden als de Meester (Mt 10:24-25; Lk 6:40).  

- Het geheim zit in de kruisdood van de Heer Jezus aan de ene kant en de opstanding van de 
Heer Jezus aan de andere kant (Rm 6). 
- De dood van de Heer Jezus aan het kruis betekende een afrekening van mijn oude, 

zondige mens. De Heer Jezus, die geen zonde heeft gekend, werd in mijn plaats tot 
zonde gemaakt, waardoor ik voor God rechtvaardig ben geworden (2Kor 5:21). 
- Om mijn oude leven weg te doen, kostte het God alles – Zijn eigen Zoon. 

- Maar dat is nog niet alles, want de Heer Jezus is ook opgestaan uit de dood en dat 
betekende het begin van een nieuw leven, niet meer onder de zonde, maar voor God. 
Dat nieuwe leven is zo totaal anders dan het oude leven dat we de rest van ons bestaan 
nodig zullen hebben om in dit nieuwe leven te leren leven. We zijn leerlingen 
geworden, discipelen van de Heer Jezus.  
- Om dit nieuwe leven te kunnen leven, kost het mij alles. 

 
Het heil en genezing 
- Vaak wordt bij het ‘heil’ alleen aan de verlossing van de zonden gedacht. Dit wordt dan 

vaak gekoppeld aan het eeuwige leven dat na dit aardse leven ingaat. Wie echter in de 
Heer Jezus gelooft, heeft dit eeuwige leven nu al (zie aantekeningen Johannes). 

- ‘Heil’ is verwant aan ‘heel’ en heeft de betekenis van ‘gezond (genezen)’ (vgl. ‘helen’, 
‘heling’, of ‘heilzaam’, ‘Heiland’), maar ook ‘gelukkig’. Het Griekse woord soteria 
(‘heil’, ‘behoudenis’), hoort bij het werkwoord sozo dat vaak ‘gezondmaken’ of ‘genezen’ 
betekent.26 

 
- Heil heeft dus betrekking op verlossing en genezing. 

- In Js 53 (waar profetisch wordt gesproken over het lijden en sterven van de Heer 
Jezus) zijn beide aspecten duidelijk zichtbaar. 

                                                
25 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 236) 
26 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 31) 
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- vs 4 ‘onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen’. 1Pt 2:24 
past dit toe op het wegdoen van onze zonden. 

- vs 5 ‘om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld’. 

- vs 5 ‘door Zijn striemen is ons genezing geworden’. Mt 8:17 past dit toe op de 
genezingen die de Heer Jezus deed. 

- Op grond van het ‘dragen’ (uitdelgen) van ‘ziekten’ (Js 53:4) stelt Ouweneel dat elke 
wondergenezing (en elke natuurlijke genezing en genezing door medisch ingrijpen) is 
te danken aan het kruis van Christus. Ook betoogt hij dat in Dt 28:15-68 de ziekten en 
kwalen waren inbegrepen bij de vloek van de wet, terwijl Gl 3:13 zegt dat Christus 
ons daarvan (dus ook van ziekten en kwalen) heeft vrijgekocht.27 

                                                
27 Het zoenoffer van God, Ouweneel (p 304, 303) 


