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Beste jongere en oudere luisteraars en meelezers, gisteren hebben we samen Matthéüs 27:46-56 gelezen. 

Dit gedeelte brengt ons bij de kruisheuvel Golgotha op de Goede Vrijdag, de Betaaldag, waar de Zaligmaker 

al zes uur aan het hout hangt. Het is nu al drie uur donker op de gehele aarde: het diepste lijden van Jezus, 

waarna Hij sterft.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

We lezen vers 46. Nu is het de negende ure, naar Joodse tijdrekening. Dat is voor ons middags, 15:00 uur. 

Dít is het moment van Zijn diepste en bitterste lijden. Al drie uur is het donker. Drie uur lang moest Hij zwijgen. 

En nu, te midden van die stilte, waar het bloed drupt en de Zaligmaker alléén strijdt in die diepe duisternis, 

opeens: ‘En omtrent de negende ure riep Jezus met grote stem, zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTNANI? 

Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Hij roept dit vierde kruiswoord uit, in Zijn 

allerdiepste benauwdheid tot Zijn Vader. Maar Hij noemt Hem nu niet ‘Mijn Vader’, maar ‘Mijn God’. Jezus is 

naar Zijn Menselijke natuur van Zijn Vader verlaten. De duisternis is daarvan hét teken: van God verlaten, de 

angst der hel; het was een helse kwelling, een helse benauwdheid. Hij ervaart de volle toorn van God en voelt 

het ondraaglijke gewicht, de zware last van de zondeschuld. En dat vrijwillig… Het is de nederdaling ter helle. 

Dit is het eerste wat we leren over God.  

Hierna klinkt het vijfde kruiswoord: ‘Mij dorst’ (Johannes 19:28), waarop de soldaten Hem te drinken geven, 

door middel van ‘een spons’, zien we in vers 48, ‘met edik gevuld’. De eerste keer had Hij het geweigerd 

omdat het Zijn lijden zou verlichten. Maar nu – de tweede keer drinkt Hij wel, omdat alles volbracht was wat 

tot betaling van de zondeschuld nodig was. En vrijwel meteen, nadat Jezus deze edik genomen heeft, lezen 

we in vers 50: ‘En Jezus wederom met grote stem roepende, gaf den geest’. Wat heeft Hij met grote stem 

geroepen? Het zesde kruiswoord: ‘Het is volbracht’ (Johannes 19:30) en direct daarna het zevende 

kruiswoord: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’ (Lukas 23:46). En dan buigt Hij Zijn hoofd en sterft. 

Het diepste lijden van zowel Zijn lichaam alsook naar Zijn ziel is voorbij. Zijn werk is volbracht! Hét Offer, de 

Losprijs door bloed en gerechtigheid, is volkomen betaald. Dat is het tweede wat we leren over God.  

Als derde leren we dat God Zelf dit volbrachte werk duidelijk zichtbaar maakt door tekenen en wonderen, 

vers 51-52: ‘En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde 

beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die 

ontslapen waren, werden opgewekt.’ Het gescheurde voorhangsel leert dat de ceremoniële wetten, alle 

offers en de inzettingen, kortom de gehele tempeldienst nu niet meer nodig is. Want hét Offer is gebracht. 

De aardbeving, waardoor rotsen scheurden en graven werden geopend zijn een teken van de grote macht 

en kracht die Christus’ dood heeft teweeggebracht. Hij heeft de dood gedood! Hij gaat als Verlosser de dood 

en straks het graf in, om gevangenen uit de dood en het graf te bevrijden en op te wekken. Het wijst ook naar 

de opstanding van Christus bij Pasen én de opstanding der doden op de jongste dag. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Er staan verschillende mensen rondom het kruis, bij de heuvel Golgotha. Als eerste zijn er spotters, in vers 

47 en 49: ‘En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elía.’ De kanttekening leert: 

‘Dit zeggen zij met Hem spottende, omdat de woorden Eli en Elia bijna overeenkomen.’ En ze herhalen het in 

vers 49: ‘..laat ons zien of Elía komt om Hem te verlossen.’ Kijk, om 12:00 uur waren de spotters stil geworden. 

En nu, om 15:00 uur nadat de duisternis is verdwenen, nu begint het spotten opnieuw! Calvijn schrijft dat de 

satan de goddeloze vijanden van Christus heeft opgehitst om te spotten met Hem. Juist nu, als de gekruisigde 

Zaligmaker in Zijn diepste lijden en verlatenheid nu Gods Naam aanroept… Ervaart u en jij die aanvallen van 

satan ook in het persoonlijk gebedsleven? Het werk van de Heere wordt altijd aangevochten en bestreden.  

Maar even later is de spot op de kruisheuvel verstomd. Vers 54: ‘En de hoofdman over honderd, en die met 

hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, 

zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon.’ Deze Romeinse hoofdman en zijn soldaten zijn zó bevreesd, 

onder de indruk van al die overweldigende tekenen en wonderen, dat ze vol vrees erkennen: ‘Waarlijk, Deze 

(Jezus) was Gods Zoon.’ Het is een publiek getuigenis. Deze ruwe, heidense mannen kúnnen het niet 

ontkennen en móeten het belijden.  



De derde groep mensen wordt genoemd in vers 55-56: ‘…vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus 

gevolgd waren van Galiléa om Hem te dienen; …’ Onder meer Maria Magdaléna, Maria de moeder van Jezus 

en de moeder van Johannes en Jakobus. Ze mochten Hem al vanaf het begin van Zijn omwandeling op aarde 

volgen en dienen. Deze ooggetuigen willen bij hun Zaligmaker zijn tot het einde, het laatste moment waarop 

Hij zijn adem uitblaast. Zij beminden Hem als hun Zaligmaker. Zij mochten op Hem zien met een waar geloof. 

Het zijn de vrouwen. Welke namen missen we hier? Op Johannes na lezen we van niet één discipel de naam. 

Hoe zou het met ons zijn? Waar staat u? En waar ben jij? Wordt je gemist aan de voet van het kruis? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Dit diepste lijden van Christus wordt ook beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de twaalf artikelen 

met deze drie woorden: ‘Nedergedaald ter helle’. Dat is de Godverlatenheid, het diepste lijden van de hel, 

wat de Zaligmaker vrijwillig gedragen heeft. Zijn gehele leven van 33 jaar was lijden. De laatste 3 jaar waren 

het zwaarst, maar de laatste 3 dagen het allermeest; en in deze laatste 3 uur het allerdiepste, zwaarste lijden. 

Dit is laatste trap van Zijn vernedering. Voor Gods kinderen ligt hierin een onuitsprekelijke troost, die in de 

Heidelbergse Catechismus, Zondag 16 vr./antw. 44 is verwoord: ‘Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen 

verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke 

benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden, maar inzonderheid 

aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.’ Ken jij, kent u die ‘hoogste 

aanvechtingen’ ook? Het ware geloof wordt altijd aangevochten en bestreden. Juist in die helse benauwdheid 

neemt de Zaligmaker in vers 46 de woorden van Psalm 22:2 als een gebed op Zijn lippen. Hij, waarachtig 

Mens én God, Hij was van God verlaten! De kanttekening bij vers 46 schrijft bij het woord ‘verlaten’: ‘Namelijk 

onder den last van Uw schrikkelijken toorn tegen de zonden der mensen, zonder Mij het gevoelen van Uw 

gunst en hulp te laten genieten. Maar dit zijn geen woorden van wanhoop, omdat Hij (de Heere Jezus) 

evenwel volkomen op God betrouwd heeft, zoals blijkt uit de woorden “Mijn God, Mijn God”.’ Hij heeft ook al 

eerder gezegd: ‘Den drinkbeker dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?’ (Johannes 18:11) 

Hier zien we hóe groot Gods toorn over de zonden ís en blijft voor allen die onverzoend leven en sterven. We 

zien hier wat ervoor nodig was om die hitte van Gods gramschap te blussen. Christus alleen weet wat die 

Godverlatenheid betekent. Maar ook alle mensen die nu voor eeuwig in de hel zijn en nooit meer de 

boodschap van zonde en genade, Wet en Evangelie horen. Maar ook alle mensen die nu buiten Christus zijn, 

leven in een verschrikkelijke toestand, onder de toorn van God. Want buiten Christus is en blijft Gods toorn 

en de hitte van Gods gramschap óp ons. Daarom komt die oproep nog tot ons om de toekomende toorn te 

ontvlieden. Dat kan nog voor vijanden en goddelozen, omdat Christus een vloek is geworden en de vloek, de 

straf, de toorn van God op Golgotha gedragen én weggedragen heeft. Zoek de Heere en leef! 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

We hebben gelezen in vers 51: ‘het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden;’ 

Op dat moment is de dienstdoende priester bezig in het heilige om het avondoffer te brengen. Maar hij mag 

stoppen met dit werk. Want wat betekent dit gescheurde voorhangsel? De kanttekening verwijst als uitleg 

naar Hebreeën 10:20, waar ‘de apostel de Hebreeën vermaant om met een vrijmoedig geloof tot God te gaan 

door den weg die Christus ons heeft ingewijd’, namelijk ‘op een versen en levenden weg, welke Hij ons 

ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,…’. Dat betekent: Hij is naar Zijn Menselijke natuur 

ingegaan in het heiligdom en alléén in Hem, door Zijn offer en kruisverdiensten hebben wij toegang tot Gods 

genadetroon. Lees de kanttekeningen erbij, waar staat ‘om door het geloof, hoop en gebeden regelrecht tot 

God te gaan in den hemel. Omdat de offerande van Christus vers geslacht was, allen tijd in volle kracht blijft.’  

De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 26, schrijft: ‘opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de 

Goddelijke Majesteit; anderszins ware ons de toegang gesloten.’ In de tijd van de tabernakel- en tempeldienst 

mochten gewone mensen niet in het heilige of heilige der heiligen komen om te bidden en tot God te naderen. 

Maar nu is het voorhangsel gescheurd, gevallen. En er is een verse en levende weg geopend, in Christus. 

Want Hij is geslacht als Offer. Door Hem is er een vrije toegang tot God. Tekent dit uw en jouw gebedsleven? 

Buiten Christus is Gods toorn op ons. Maar in Hem is er een vrije toegang tot God voor de grootste zondaar. 

Want ‘vijanden worden met God verzoend door den dood Zijns Zoons’ (Romeinen 5:10). 



Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

De Zaligmaker riep uit (vers 46): ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Het formulier voor de 

bediening van het Heilig Avondmaal geeft ons veel onderwijs, juist aan de hand van dit Bijbelgedeelte. 

Enerzijds dat ‘de toorn Gods tegen de zonde zó groot is, dat Hij die (eer Hij ze ongestraft liet blijven) aan Zijn 

lieven Zoon Jezus Christus met den bitteren en smadelijken dood des kruises gestraft heeft.’ Maar ook dat 

een ieder, ‘die de gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van 

Jezus Christus vergeven zijn’, dat ‘Hij die zonden en vervloeking van ons op Zich geladen heeft, opdat Hij 

ons met Zijn zegening vervullen zou.’ Hij was van God verlaten, ‘opdat wij tot God genomen, en nimmermeer 

van Hem verlaten zouden worden.’ Hoort u, hoor jij steeds de grote tegenstelling? Dat is het wonder van de 

verzoening met God. Christus heeft geen zonde gekend, maar is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 

worden gerechtvaardigd voor God in Hem. Dat is plaatsvervanging: ‘Ik voor u, daar gij anders de eeuwige 

dood had moeten sterven.’ Heb je dat wonder leren kennen in je leven? Dat je alle (!) dingen schade en drek 

hebt leren achten, om de uitnemendheid van Christus’? Alle dingen… u zou het kunnen opschrijven op een 

lijstje. Alle dingen die van nature persoonlijk voor hart en leven het belangrijkst zijn: je bezit, geld, houvast, 

alle vermaak. Maar het kan je meer bekoren. Want het gaat om de uitnemendheid van Christus. Is de 

Gekruisigde u zó boven alles dierbaar, boven alles nodig, gepast, noodzakelijk geworden? En mag je al je 

blijdschap in Hem vinden? 

Er was een jong meisje, Elizabeth Linn. Ze leefde in Edinburgh, in Schotland. In de winter van 1838 werd ze 

door de Heere wakker geschud, zodat ze een besef had van haar verloren staat voor God. Maar ze mocht 

leren zien dat ze bij God niet aangenomen kon worden dan alléén door het volbrachte werk van Jezus 

Christus. Ze zag de enige Weg van aanneming bij God in Hem. De Heilige Geest paste het woord dat tot 

haar hart gesproken was ook toe en gaf een helder zicht op Christus, Zijn Persoon, Zijn werk en Zijn liefde. 

De predikant Octavius Winslow heeft haar getuigenis en sterfbed beschreven in een boekje. Ze verloor in 

1840 haar liefhebbende moeder. Maar in januari 1842 werd ze zelf ziek. Ze moest veel lijden. Op haar ziekbed 

sprak ze: ‘De zonde is van dit alles de oorzaak.’ Maar Jezus was dierbaar voor haar ziel. Ze zei: ‘O, wat 

moedigt de Heere ons aan om door te gaan met bidden’. Tijdens haar ziekte schreef ze nog brieven aan haar 

vriendinnen. In een brief op 9 maart 1842 schreef ze: ‘We moeten komen als verloren zondaars aan de voet 

van het kruis’ (…) De liefde van Christus drong haar, omdat Hij Zijn leven had gegeven als rantsoen (losprijs) 

voor haar ziel. Op 21-jarige leeftijd stierf ze in Hem, als haar Middelaar en Plaatsbekleder. Haar laatste 

woorden waren, met tussenpozen: ‘Lichte verdrukking’… ‘Mezelf vasthoudend, als ziende de Onzienlijke’… 

‘Vrede, vrede.’ 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


