GEMEENTE.
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LES 3

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.
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UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
MARKUS 8:1 -11:19

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Markus 8:1 – 11;19). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat
hij vertelt. Maak aantekeningen.
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MEMORISATIE (5 minuten)

[CHRISTELIJK KARAKTER]
(3) MARKUS 12:30-31

Repeteer twee aan twee.
(3) Liefde. Markus 12:30-31. En

u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste
liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
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ONDERRICHT (85 minuten)
[KERKELIJKE FEESTDAG]
GOEDE VRIJDAG: HERDENKING VAN DE DOOD VAN CHRISTUS

Inleiding. Goede Vrijdag is de feestdag waarop christenen de dood van Jezus Christus herdenken. We zullen eerst leren
wat de Bijbel leert over de dood van Jezus Christus voor de zonden van de wereld. We zullen leren dat Zijn dood al in
het Oude Testament door de profeten voorspeld werd, wat er gebeurde toen Hij aan het kruis stierf en waarom Zijn
dood zo belangrijk voor ons is.
In de Joodse kalender begint de vrijdag op donderdag avond met zonsondergang en eindigt op vrijdag avond met
zonsondergang. Jezus Christus stond terecht, werd veroordeeld, gekruisigd, stierf en werd begraven op een vrijdag.
Historisch noemen wij christenen deze vrijdag ‘Goede Vrijdag’, omdat de dood van Jezus Christus in onze plaats als
een straf voor onze zonden en de resulterende verlossing de beste gebeurtenis is die ooit met ons kon gebeuren! Hoewel
die vrijdag droevig was voor de discipelen, werd die dag na de opstanding van Jezus Christus een dag van vreugde. De
dood van Jezus Christus was een deel van de allerbelangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, namelijk, de
eerste komst van Jezus Christus: Zijn leven, Zijn dood en Zijn opstanding!
Niets wat ooit in de geschiedenis gebeurt, niets wat er in boeken geschreven staat, niets wat er in de massa media (krant,
radio, TV) wordt gecommuniceerd, is meer beslissend en heeft meer invloed dan het leven, de dood en de opstanding
van Jezus Christus!
A. PROFETIEËN OVER DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS
1. Numeri 21 is een type (illustratie) in het Oude Testament over de dood van Jezus Christus.
(1) Numeri 21:4-9.

Meer dan 1400 jaar v.C. lezen we dat de Israëlieten ongeduldig werden en begonnen om God en Mozes te bekritiseren.
Zij klaagden over hun ontberingen, vooral over wat zij moesten eten en drinken in de woestijn. De Heer hoorde hun
klachten en zag de houding van hun hart en Hij strafte hen door giftige slangen die hen beten. Nadat Mozes voorbede
voor hen deed, beval God hem om een koperen slang te maken en op een paal te zetten waar iedereen het kon zien. God
zei dat als iemand door een slang gebeten werd, hij omhoog moest kijken naar de koperen slang op het hout en dan niet
zou sterven, maar blijven leven. Maar als iemand Gods Woord niet geloofde en weigerde omhoog te kijken naar de
koperen slang, dan zou hij sterven. God eiste dat zondige mensen Zijn Woord moesten geloven en gehoorzamen.
(2) Johannes 3:14-16.

In het Nieuwe Testament legde Jezus de betekenis van dit illustratie (type) uit. De koperen slang, die op een hout
omhoog geheven werd is een illustratie van Jezus Christus Die op een kruishout omhoog geheven werd. De dood van
Jezus Christus aan het kruis is de vervulling (antitype) van deze oudtestamentische profetie (type). Ieder die in Jezus
Christus gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven!
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2. Jesaja 52:13 - 53:12 is een belangrijk profetie in het Oude Testament over de dood van Jezus
Christus.
Een profetie over de Christus in het Oude Testament.

Zie Handleiding 5, supplement 1.

3. Andere belangrijke profetieën in het Oude Testament over de dood van Jezus Christus.
(1) Zacharia 11:12-13.

Dit is een profetie in 520 v.C. over de prijs die betaald werd aan Judas voor het verraden van Jezus, wat Judas met het
geld deed en waar het geld uiteindelijk voor gebruikt werd (Matteüs 26:14-16; 27:3-10).
(2) Zacharia 12:10.

Dit is een profetie over een soldaat die een speer in de zij van Jezus stak. Johannes heeft gezien hoe Jezus “doorboord”
werd (Johannes 19:34-37).
(3) Psalm 22 en Psalm 69:20-21.

Dit zijn profetieën van ongeveer 1000 v.C. over het lijden van Jezus aan het kruis. Kwaaddoeners zouden Jezus
kruisigen (Psalm 22:17; Johannes 19:16-18). Soldaten zouden Zijn kleren verdelen en het lot erover werpen (Psalm
22:19; Johannes 19:23-24). Slechte mensen zouden Hem omringen, Hem smaden, bespotten en beledigen (Psalm
22:7-9; Matteüs 27:39-44). Hij zou heel erge dorst krijgen (Psalm 22:16; Johannes 19:28). En Hij zou een heel angstige
ervaring van Godverlatenheid doormaken (Psalm 22:2; Matteüs 27:46).
(4) Psalm 31:6.

Dit is een profetie over de laatste woorden van Jezus aan het kruis (Lukas 23:46).
(5) Psalm 40:7-9.

Dit is een profetie over het eenmalige offer van het lichaam van Jezus in overeenstemming met de wil van God dat alle
offeranden van dieren vervult en vervangt, de enige offerande dat gelovigen heilig kan maken (Hebreeën 10:5-10).
B. DE GEBEURTENISSEN ROND DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS.
1. De profetieën in het Nieuwe Testament over de dood van Jezus Christus.
(1) Jezus Christus voorspelde Zijn dood (en opstanding) minstens driemaal.

Lees Matteüs 16:21; Matteüs 17:22; Matteüs 20:17-19 (Markus 8:31; Markus 9:31; Markus 10:32-34).
Minstens driemaal voor Zijn dood heeft Jezus Christus Zijn dood en opstanding “op de derde dag” voorspeld. Zo staat
het geschreven in het Evangelie van Markus (44-46 v.C.) dat minstens 14 jaar voor het Evangelie van Lukas (60-61
v.C.) en minstens 2 jaar voor het Evangelie van Matteüs (63-66 n.C.) geschreven werd. Hij voorspelde in detail wat er
met Hem zou gebeuren, wie het zou doen, en wanneer en waar het sou gebeuren! Hij zou in Jeruzalem aan de
godsdienstige overheid (de Joodse overpriesters en Schriftgeleerden) overgeleverd worden en zij zouden Hem ter dood
veroordelen en Hem aan de heidense overheid (de Romeinen) overleveren. Deze zouden Hem bespotten en geselen en
bespuwen en doden; maar op de derde dag zou Hij weer uit de dood opstaan. Jezus Christus profeteerde dat alles wat er
over Hem geschreven staat in het Oude Testament (Zijn dood en opstanding) vervuld moest worden (Lukas 24:44),
omdat het een deel was van Gods eeuwige verlossingsplan, omdat het in het Oude Testament geschreven stond en
omdat dit de enige weg was om verzoening voor zonden te doen!
Alles wat de profeten in het Oude Testament opgetekend hadden en alles wat Jezus Christus Zelf geprofeteerd had, is
letterlijk gebeurd! Geen ander mens die zichzelf een “profeet” noemt, kan Jezus Christus evenaren! Geen andere
“profeet” in de menselijke geschiedenis heeft dergelijke accurate profetieën gedaan! Jezus werd letterlijk door
kruisiging gedood en stond letterlijk op uit de dood. Geen ander mens die aanspraak maakt “een profeet” te zijn, is ooit
uit de dood opgestaan! Alle profeten van de andere wereldgodsdiensten liggen nog steeds in hun graf! Jezus Christus is
de enige mens die ooit uit de dood is opgestaan! Jezus Christus is de enige profeet uit het verleden die vandaag nog
leeft! Deze feiten bewijzen dat Jezus Christus niet alleen de Grootste Profeet aller tijden is, maar dat Hij veel meer dan
een Profeet is!
2. Verraad, arrestatie en verhoor van Jezus.

In de vier Evangeliën lezen we hoe Judas Jezus voor dertig zilverstukken verried. Na Zijn gebed in de tuin van
Getsémané, hebben de bewakers van de tempel Jezus gearresteerd.
(1) Drie rechtszittingen voor de Joden.

Lees Johannes 18:12-14,19-24; Matteüs 26:57-68; Lukas 22:66-71.
Tussen middernacht en de vroege ochtend van vrijdag werd Jezus eerst door Annas, de schoonvader van Kajafas,
verhoord. Daarna werd Hij door Kajafas, de hoge priester van dat jaar, verhoord. Ten slotte werd Hij door het
Sanhedrin, dat wil zeggen, het Joodse leiderschap, verhoord.
(2) Drie rechtszittingen voor de heidenen.

Lees Lukas 23:1-25; Johannes 18:28-40.
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Heel vroeg op vrijdagochtend werd Jezus door Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea, verhoord. Daarna werd Hij
door Herodus, de Romeinse koning van Galilea, verhoord. Ten slotte werd Jezus door Pilatus overgegeven gedood te
worden.
Jezus werd dus door zowel de Joden als de niet-Joden berecht, veroordeeld en verworpen. Hij werd berecht en gedood
door zowel de godsdienstige als de burgerlijke overheden in de wereld. En toch was Jezus volkomen onschuldig!
3. De kruisiging van Jezus.

Lees Lukas 23:26-56; Johannes 19:16-42.
Om ongeveer 09.00 uur op vrijdagochtend de 15de Nisan (ongeveer april), werd Jezus Christus op een heuvel genaamd
“Golgotha” (Schedelplaats) gekruisigd. De soldaten hamerden lange ijzeren spijkers door Zijn handen en voeten in het
hout van het kruis (Psalm 22:17; Lukas 24:39-40; Johannes 20:25). Toen hesen zij het kruis omhoog en lieten het
ondereind met een dreun in een gat vallen om het overeind te houden. Uren lang hing Hij met Zijn hele gewicht aan de
spijkers. Kruisiging is een van de wreedste manieren om iemand terecht te stellen en een van de pijnlijkste manieren om
te sterven. Met elke ademhaling moest Hij zich aan de spijkers door Zijn lichaam omhoog trekken om niet te verstikken.
Kruisiging laat een mens door pijn, uitputting en langzame verstikking sterven. Maar Jezus stierf niet aan Zijn
verwondingen of omdat Hij vermoord werd. Hij stierf omdat Hij Zijn leven volkomen vrijwillig gaf (Johannes 10:18)!
De Romeinse gewoonte was om de misdaad van de veroordeelde op een bord te schrijven en dan bovenaan het kruis te
nagelen. Omdat Pilatus geen enkel schuld in Christus kon vinden, verzon hij de woorden: “Dit is Jezus, de koning van
de Joden”. De soldaten verdeelden Zijn kleren onderling en wierpen het lot over Zijn onderkleed. De Joden en andere
voorbijgangers dreven de spot met Hem en daagden Hem uit om van het kruis af te komen en Zichzelf te redden. Twee
misdadigers werden met Jezus gekruisigd, aan elke kant één en Jezus in het midden (Johannes 19:18).
Vanaf het kruis vergaf Jezus de mensen die Hem gekruisigd hadden (Lukas 23:34). Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur ’s
middags kwam er duisternis over het hele land. Uiteindelijk gaf Jezus Zijn menselijke geest over in de handen van Zijn
hemelse Vader (Lukas 23:46). Toen Jezus Christus stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar
beneden (Matteüs 27:51). Dit is een symbool dat de dood van Jezus Christus een einde heeft gemaakt aan alle
aanbidding in tempels (religieuze gebouwen) en ook dat alle offeranden die mensen brengen hun betekenis hebben
verloren! Geen godsdienstig gebouw en geen godsdienstige ceremonie kunnen mensen van hun zonden verlossen!
4. De verschillende reacties van mensen op de dood van Jezus.

Heel veel mensen waren betrokken bij de gebeurtenissen rondom de dood van Jezus Christus op die vrijdag. Allerlei
soorten van mensen stonden rondom het kruis. Maar iedereen had een verschillend persoonlijke reactie op Christus.
Ontdek en bespreek. Hoe reageerden verschillende mensen op de dood van Jezus Christus?
Aantekeningen.
(1) Judas had zich voorgegeven als een discipel van Jezus, maar heeft Hem verraden. Daarna had hij spijt,
maar geen berouw dat leidde tot bekering (zie 2 Korintiërs 7:10-11). Hij bracht de 30 zilverstukken terug naar de
tempel en verhing zich (Matteüs 27:3-5; Hebreeën 6:5-6).
(2) Petrus had met grootspraak opgeschept dat hij Jezus overal zou volgen en met Hem zou sterven, maar
heeft Hem toch driemaal verloochend (Johannes 13:36-38; Johannes 18:15-18,25-27)!
(3) Johannes vluchtte eerst uit vrees weg van Jezus, maar volgde Hem later uit liefde, maar op een afstand
naar de rechtszitting (Matteüs 26:56; Johannes 18:15).
(4) Annas, Zijn eerste rechter, leidde Zijn verhoor zonder getuigen, terwijl de wet vereist dat er getuigen
moeten zijn (Deuteronomium 17:6). Hij vermeed de waarheid. Hij was niet geïnteresseerd in “de waarheid”, maar in het
“succes” van Jezus. Daarom ondervroeg hij Jezus naar Zijn discipelen en onderricht, alsof deze onbekend waren. Maar
Jezus kwam uit voor de waarheid. Hij had altijd de waarheid gesproken en iedereen was welkom bij Zijn onderricht. Dit
vormde een scherpe tegenstelling met de geheimzinnige complotten van het Sanhedrin (Johannes 18:12-14,19-24)!
(5) Kajafas, Zijn tweede rechter, leidde Zijn verhoor met haast en met valse getuigen, om de schijn op te
houden dat hij de wet onderhield. Hij deed alsof hij een rechtvaardige rechter was, maar de uitkomst was al van te
voren vastgesteld! De overpriesters en Schriftgeleerden hadden al van te voren besloten om Jezus te doden! Maar om
Hem te doden, moest het Sanhedrin Hem eerst schuldig bevinden (Matteüs 12:14; Lukas 22:2; Johannes
11:49-53,57; Johannes 18:14; Matteüs 26:57-68).
(6) Het Sanhedrin, Zijn derde rechter, bestond uit de politieke en godsdienstige leiders van Israël en zij namen
een gefingeerd officieel verhoor af. Zij waren jaloers op de invloed die Jezus op het volk had. In deze officiële
rechtszitting hebben zij alleen maar de besluiten van hun complotten bekrachtigd (Matteüs 12:14) en de werkelijke
reden Hem te doden gecamoufleerd (afgunst, Matteüs 27:18). In het Sanhedrin beschuldigden zij Hem van
godslastering, maar voor de Romeinse gouverneur zouden zij Hem beschuldigen van politiek oproer (Lukas
22:66-71; Lukas 23:1-2).
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(7) Pilatus, Zijn vierde rechter, nam ook een oneerlijk verhoor af. Hoewel hij volledig overtuigd was dat Jezus
Christus onschuldig was, heeft hij Hem toch overgeleverd om gekruisigd te worden. Hij handelde uit eigenbelang en
vrees dat zijn leiderschapspositie bedreigd werd (Matteüs 27:11-26; Johannes 18:28 - 19:16).
(8) Koning Herodus, Zijn vijfde rechter, wilde alleen maar door Jezus vermaakt worden. Hij hoopte te zien
hoe Jezus een wonder verrichtte. En omdat Jezus Zijn mond hield en geen kik gaf, konden Herodus en zijn soldaten
alleen maar de spot met Hem drijven (Lukas 23:5-12).
(9) De vrouwen van Jeruzalem hadden Hem gevolgd en weeklaagden luidruchtig. Zij hadden medelijden met
Hem zonder dat zij zich hun eigen gevaar realiseerden. Zij beseften niet dat de toekomst van Jezus Christus absoluut
veilig was, maar dat hun toekomst en dat van hun kinderen volkomen onveilig was, tenzij zij zich bekeerden. De
bevolking van Jeruzalem bestond hoofdzakelijk uit ongelovigen die geen berouw toonden! God zou niet toelaten dat
hun onboetvaardige houding ongestraft zou blijven. Tenzij de mensen in Jeruzalem zich bekeerden, zouden zij
omkomen (Lukas 23:27-31).
(10) De soldaten, die Hem gekruisigd hadden, volgden alleen maar bevelen en dachten dat zij niet
verantwoordelijk waren voor wat zij deden. Zij hadden hun verantwoordelijkheid overschreden door Jezus genadeloos
te bespotten en te mishandelen (Matteüs 27:27-31).
(11) De gewone mensen,
(12) Een misdadiger

de Joden en andere voorbijgangers lasterden Jezus (Matteüs 27:39).

lasterde Jezus, maar de andere misdadiger beleed zijn schuld en gaf zich over aan Jezus

Christus (Lukas 23:39-43).
(13) De hoofdman over honderd, een militaire officier over Romeinse soldaten, was een van de eersten die
beleed dat Jezus Christus waarlijk de Zoon van God is (Matteüs 27:54).
(14) Josef van Arimathea en Nicodemus, geheime volgelingen van Jezus, gingen Jezus nu openlijk dienen.
Zij namen het lichaam van Jezus van het kruis en legde Hem in een leegstaande graftombe (Johannes 19:38-42).
(15) Vandaag staat ieder mens in de wereld bij het kruis van Jezus. Hij stierf om verzoening te doen
voor zonden en allen die in Hem geloven te vergeven. God eist van ieder mens een reactie, een antwoord op wie Jezus
Christus is en op wat Hij gedaan heeft.

Ook jij en ik staan vandaag bij het kruis. Wat zal jouw reactie en antwoord zijn op Jezus en Zijn dood aan het kruis? Ga
jij ook wegvluchten of ga je Jezus volgen? Ga jij je voordoen als rechtvaardig in eigen ogen of ga jij je zonden aan Hem
belijden? Fingeer je onwetendheid of realiseer je je dat Jezus Christus in jouw plaats aan het kruis voor jouw zonden
gestorven is? Blijf je Jezus Christus en christenen vervolgen of kom je tot inkeer en bekeer jij je tot Jezus Christus en
begin je Hem in liefde te dienen? Ga je Hem in ongeloof verwerpen of ga je Hem in geloof aannemen?
Wat zal jouw reactie of antwoord zijn?
C. DE BETEKENIS VAN DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS VOOR ONS.
1. 1ste reden: Jezus Christus stierf om verzoening voor onze zonden te doen.

Lees Romeinen 3:23-26; Romeinen 8:7-10; Johannes 6:35-44.
De eerste reden waarom Jezus Christus voor ons en in onze plaats stierf is om verzoening voor onze zonden te doen. Hij
maakt ons volkomen rechtvaardig in Gods ogen en verzoent ons met God. In de natuurlijke staat is er geen enkel mens
die God behaagt, zich aan God onderwerpt of tot God komt.
Terwijl alle mensen nog in hun natuurlijke staat verkeerden, heeft God een weg voor hun verlossing voorbereid. Hij
heeft Jezus Christus in Zijn dood (HSV: bloed) eens en voor altijd openlijk aangewezen (geofferd, opgeofferd, bedacht,
bedoelt) (Grieks: protithémi) als middel tot verzoening1 dat in geloof aangenomen moest worden (Romeinen 3:25).2
[Om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan (ongestraft laten)(Grieks: paresis) van de zonden
die eertijds hadden plaatsgevonden (Grieks: proginomai) onder de verdraagzaamheid van God.] Jezus Christus was
gestorven als straf voor onze zonden, dat wil zeggen, Zijn zoenoffer aan het kruis werd het middel om ons te
rechtvaardige in Gods ogen. Jezus Christus wende Gods heilige en rechtvaardige verbolgenheid over onze zonden af en
verzoende ons met God. ‘Verzoening’3 betekent hier herstel van de gebroken relatie met God.
2. 2de reden: Jezus Christus stierf om ons te verlossen van de vloek van de wet.

Lees Exodus 20:1-2; Galaten 2:21; Galaten 3:10-29.
De tweede reden waarom Jezus Christus voor ons en in onze plaats stierf is om ons vrij te kopen van de vloek van de
wet. Hij maakte ons vrij van Gods rechtvaardige rechtseis (wet) tegen ons en van alle (ook door mensen ontworpen)
wetten als middelen ons te rechtvaardigen. In het Oude Testament is “de wet” nooit een middel tot rechtvaardiging
1

Grieks: hilastérion; Engels: atonement
Vertaling van vers 25-26. “God bedacht (wees openlijk aan) Jezus Christus door Zijn dood als een zoenoffer dat de toorn van God wegnam,
werkzaam door het geloof.
3
Grieks: katallage; Engels: reconciliation
2
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(verlossing)! Pas nadat God zijn volk uit de slavernij van Egypte (een beeld voor de gevangenschap in de zonde) heeft
bevrijd, heeft God de Tien Geboden als wet aan Zijn verloste volk gegeven. Hij heeft de Tien geboden niet gegeven als
een middel waardoor mensen zichzelf konden rechtvaardigen, maar als de manier waarop voorheen gerechtvaardigde
mensen (de gelovigen) zouden leven. De morele wet (de Tien geboden) leert Gods verloste volk hoe zij als verloste
mensen in de wereld moesten en konden leven (Exodus 20:1-2). De morele wet wordt in het Nieuwe Testament
bevestigd (Matteüs 22:36-40).
De ceremoniële wet leerde Gods oudtestamentische volk hoe zij God in aanbidding moesten naderen en Hem moesten
dienen. De ceremoniële wetten (met betrekking tot priesters en Levieten, de tabernakel en tempel, de Sabbat en
feestdagen, de besnijdenis en de offeranden, de reinigingswetten en de gaven) waren “schaduwen van de
werkelijkheden” die later in Jezus Christus kwamen (Kolossenzen 2:17; Hebreeën 10:1). Christus is gekomen en heeft
de ceremoniële wet vervuld, opgeheven en afgeschaft.
Helaas hebben de Joodse godsdienstige leiders en leraren vanaf de ballingschap naar Babylon het doel van de wet
veranderd en tot een middel van verzoening en verlossing gemaakt (zie bv. Handelingen 15:1). Van toen af aan hebben
heel veel “mensen van het Boek” (Joden, Moslims en wettische christenen) geprobeerd zichzelf te verlossen (zichzelf te
rechtvaardigen) door de wet te onderhouden.
Maar de Bijbel waarschuwt, “Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers
geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. ...
door de wet wordt niemand gerechtvaardigd voor God ...” (Galaten 3:10-11). Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van
de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, “Vervloekt is ieder die aan een hout
(het kruis) hangt” (Galaten 3:13). Wij worden verlost van de vloek van de wet en wij leven niet langer “onder de wet”,
maar “onder de genade” (Romeinen 6:14)!
3. 3de reden: Jezus Christus stierf om de scheiding tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen op te
heffen.

Lees Matteüs 5:17; Efeziërs 2:13-18; Kolossenzen 2:14.
De derde reden waarom Jezus Christus voor ons en in onze plaats stierf is om de scheiding (verdeeldheid) tussen Joodse
en niet-Joodse gelovigen op te heffen. Hij schiep die twee groepen gelovigen tot één nieuw mens (de Gemeente) en
maakte zo vrede tussen gelovigen uit elk volk op de aarde! Lang voor het bestaan van het volk van Israël beloofde God
al dat alle volken op de aarde gezegend zouden worden in “het Zaad” van Abraham, dat wil zeggen, in de komende
Messias, Jezus Christus (Genesis 22:18). Maar tot de eerste komst van Christus bleef “de wet als een tussenmuur van
vijandschap die scheiding maakte” tussen het volk van Israël en de andere volken op de aarde in staan. Vooral de
ceremoniële wetten met al hun religieuze bepalingen over heilige mensen, heilige plaatsen, heilige tijden en heilige
handelingen bleef de Joden van de niet-Joden onderscheiden.
Het bijzondere doel dat God met het volk van Israël had, was niet om de heidense volken “onder het juk van de wet” te
brengen, maar juist om de Verlosser van mensen uit alle volken voort te brengen. Toen de Verlosser, Jezus Christus
gekomen was, vervulde Hij alle rechtvaardige eisen van de wet door Zijn volkomen heilige en rechtvaardige leven en
zoendood (Matteüs 5:17). Daarom heeft Hij daarna de ceremoniële wet als een middel om tot God in aanbidding te
naderen en Hem te dienen opgeheven (Kolossenzen 2:14) en afgeschaft (Efeziërs 2:15). En heeft Hij daarna ook de
civiele (sociale) wet van Israël vervangen door zijn onderricht over het koninkrijk (koningschap) van God.
De dood van Jezus Christus aan het kruis verwijderde “de tussenmuur van vijandschap die scheiding maakte” en
verzoende gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de niet-Joden met God en ook met elkaar. Hij maakte de gelovigen
uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen:
• tot één koninkrijk van God (Matteüs 21:42-44)
• tot één kudde met één Herder (Johannes 10:16)
• tot één Lichaam (de Gemeente of Kerk)(1 Korintiërs 12:13)
• tot één nieuwe mens die door één Geest toegang tot God de Vader heeft (Efeziërs 2:15-18)
• tot één huisgezin van God waar God Zijn woning maakt (Efeziërs 2:19-22)
• en tot Gods ene uitverkoren volk (1 Petrus 2:4-10)!
God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons (gelovigen uit de Joden) en hen (gelovigen uit de heidenen)
(Handelingen 15:9)! “Er is daarom geen enkel onderscheid tussen Jood en niet-Jood (Griek). Want Een en Dezelfde
(Jezus Christus) is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen (Romeinen 10:12)!
4. 4de reden: Jezus Christus stierf om zin aan het leven te geven.

Lees Romeinen 14:8; 2 Korintiërs 5:15; Filippenzen 2:1-8.
De vierde reden waarom Jezus Christus voor ons en in onze plaats stierf is om christenen een nieuw doel in het leven te
geven. Christenen leven niet langer voor zichzelf, maar voor de God van de Bijbel en dienen andere mensen
onbaatzuchtig.
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5. 5de reden: Jezus Christus stierf om alle vrees weg te nemen.

Lees Hebreeën 2:14-15; Romeinen 8:31-39.
De vijfde reden waarom Jezus Christus voor ons en in onze plaats stierf is om alle vrees (angst) weg te nemen en
christenen zekerheid van eeuwig leven te geven ondanks hun moeilijke omstandigheden op de aarde. God is voor ons en
niemand en geen omstandigheid kan werkelijk tegen ons zijn (Romeinen 8:31)! Niemand kan ons scheiden van Gods
liefde voor ons (Romeinen 8:38-39)! Jezus Christus stierf om vrees voor mensen, vrees voor omstandigheden, vrees
voor de duivel en vrees voor de dood voor eens en voor altijd van christenen weg te nemen!

5

GEBED (8 minuten)

[REACTIES]
GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden
en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

6

VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over “Goede Vrijdag” – herdenking van de dood van Jezus Christus”
samen met een persoon of een kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Markus
11:20 – 14:72.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. (4) Geloof. Romeinen 4:20-21. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd
geleerd hebt.
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 1:1-18.
Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over
stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.
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