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MASneep, gehouden te Bedum, 02.04.2021
Mat. 27:33-56
T. Mat. 27:39-44
Ps. 3:1, 2, 3
Ps. 22:3
Ps. 89:14, 18
Gz. 16
Ps. 42:2, 7

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,
Misschien kunt u het zich nog herinneren. De drukte in de media rondom het houden
van kerkdiensten in coronatijd. Er waren toen journalisten die op heel intimiderende en
indringende, opdringerige en soms ook provocerende manieren, kerkgangers hebben
bejegend die op zondag naar de kerk gingen.
Kerkgangers die toen als reactie daarop, journalisten hebben geslagen, hebben
geschopt, hoewel niet in alle gevallen duidelijk is of dat kerkgangers waren, -dat moeten
we er wel bij zeggen-, of dat het omstanders waren die op de sensatie zijn afgekomen,
en journalisten in elkaar hebben getrapt.
Het heeft veel aandacht gekregen in de media.
Hoe u, of hoe jij ook denkt over wat er is gebeurd, en dan bedoel ik, of u er nou blij mee
was, of dat u het juist kwalijk vond, dat deze kerken hun deuren open zetten voor heel
de gemeente, de corona maatregelen loslieten, of deels loslieten.
Geweld, non-verbaal of verbaal is voor een christen nooit het juiste antwoord!
Nooit!
Hoe begrijpelijk soms ook.
Ook niet gemeente, het is ook niet te rechtvaardigen als je als christen, of als wij als
kerk, te maken hebben, of te maken krijgen met kritische vragen, of zelfs met
provocaties, laster, spot of hoon, ook dan niet.
Wij worden als christenen door de Heere God niet geroepen tot geweld, maar tot
geduldige verdraagzaamheid.
De apostel Petrus schrijft in één van zijn brieven: Omdat Christus voor ons heeft
geleden, en Hij ons daarin een voorbeeld heeft nagelaten. Een voorbeeld.
Zodat wij in Zijn voetsporen zouden gaan.
Hij die, toen Hij uitgescholden werd, niet terug schold.

2

Toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, aan God, die rechtvaardig
oordeelt.
Christus ons dus een voorbeeld, ook in onze tijd.
Maar gemeente, natuurlijk niet alleen dat, dat weet de apostel Petrus ook, die steekt ook
dieper af.
Christus is niet alleen een voorbeeld, Hij heeft het ook in onze plaats gedaan.
Want hangend aan het kruishout, heeft Christus de spot ondergaan, van voorbijgangers.
En dat waren niet zomaar voorbijgangers, het waren ook verbondskinderen, het waren
kerkgangers, kerkleiders die Hem bespot hebben.
Alle mensen. Alle.
Niet alleen toen gemeente, maar ook wij, allemaal, ook wij, u en jij en ik. Niemand
uitgezonderd, wij allemaal hebben Hem dít aangedaan.
En toch, en dat is het wonder, daarin ligt ook het Evangelie.
Het Evangelie dat Christus het heeft gedragen.
Dat Evangelie wordt ons vandaag weer verkondigt!

Thema: De Verlosser aan het kruis bespot
1. Hij draagt helse spot van mensen
2. Het verlossend stilzwijgen door Christus

1. Hij draagt helse spot van mensen
Gemeente, het was niet stil aan het kruis.
Als je wel eens rondom een sterfbed hebt gestaan, dan zult u misschien wel herkennen
dat het rondom een sterfbed vaak steeds stiller wordt.
Er wordt niet zoveel gesproken, soms is alles ook gezegd, en dan is het wachten. Soms
worden nog wat bemoedigende woorden gesproken. Wordt misschien wat gezongen,
wordt gebeden, maar meer niet.
Je moet ook niet te veel zeggen aan een sterfbed.
Bij de Heere Jezus aan het kruishout is het het tegenovergestelde, daar is het niet stil.
Integendeel, daar horen we heel veel mensen praten en roepen en schreeuwen. En dat
waren geen bemoedigende woorden die tot Hem gesproken werden.
We horen geen enkel bemoedigend woord rondom het kruis van Jezus Christus.
Niet van mensen, maar ook niet van God.
Van alle kanten wordt de Heere Jezus bespot.
De voorbijgangers beginnen er mee.
Voorbijgangers, mensen onderweg naar of van Jeruzalem, we weten niet precies
waarom, misschien waren ze onderweg naar het feest, of hadden ze een andere reden
om langs het kruis te lopen, onderweg naar hun bestemming, het staat er niet.
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Maar kennelijk hadden ze ook gehoord van Jezus de Nazareeër.
En in het passeren lopen ze langs en ze zien de Heere Jezus hangen, tussen de
misdadigers in, want er staan drie kruizen.
En ze beginnen Hem te bespotten in het voorbijgaan, en zo staat er: ‘ze beginnen hun
hoofd te schudden, ‘man man man’.
En ze beginnen Hem te bespotten, en te lasteren, ‘U die de tempel afbreekt en in drie
dagen opbouwt, verlos Uzelf als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af.’
Met andere woorden, ‘jij hebt toch goddelijke kracht, laat het dan eens zien als je kunt,
kom van het kruis!’
U begrijpt gemeente, dat deze mensen wanneer ze dit zeggen niet echt geloven dat
Jezus van het kruis af komt.
Het is pure spot.
En zo spotten ze Hem, en ze lasteren Hem.
Laster.
En met de voorbijgangers horen we ook de kerkleiders, de vrome mannen in de kerk,
waar het verbondsvolk zo tegen opkeek, Jezus bespotten.
Zij doen ook mee, de kerkleiders.
Ze doen mee aan de spotpartij.
Ja, ze hebben Hem al eerder bespot, dat hebben we ook gezien toen Hij voor het
Sanhedrin stond. Maar, dat was kennelijk niet genoeg.
Hij moet nog meer vernederd worden, veel meer.
En de spot die zij uitspreken bij het kruis van de Heere Jezus, is nog veel venijniger dan
die van die voorbijgangers.
Want, terwijl de Heere Jezus daar hangt, praten ze niet tegen Hem, maar ze gaan over
Hem praten.
En als er iets vernederend is gemeente, dan is dat het wel.
Alsof Hij er niet is, alsof Hij er niet hangt, horen we hen praten, ‘moet je horen, anderen
heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij
maar van het kruis of komen, en we zúllen Hem geloven.’
En uit het Lucasevangelie daar kunnen we uit opmaken, daar staat een woord
‘beschimpen’, en daar zit in, dat ze letterlijk de neus voor Hem ophalen.
Ze moeten Hem niet.
Ze minachten Jezus.
Want Hij zegt wel dat Hij de Zaligmaker is, de Koning, maar Hij is het niet, Hij is een
leugenaar.
En als Hij dan wel de Koning van Israël is, als Hij het is, kom dan maar van het kruis af,
en laat het maar zien!
Ja, anderen heeft Hij verlost. Dat wisten ze ook wel, dat Hij dat ook had gedaan.
Hij had mensen verlost van ziekte.
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Hij had mensen verlost van demonen.
Hij had mensen zelfs gered van de dood.
En dat hebben ze gezien. Maar ook toen al hebben ze Hem geslasterd. Want bij het
zien van de wonderen die Hij deed. Hebben ze over Hem gezegd. Dat Zijn macht van de
demonen afkomstig is.
Maar niet van God. Nee, deze Jezus, Hij was in hun ogen niet de beloofde Zaligmaker.
Kijk Hem eens machteloos hangen joh, is dat nou een Koning?
Laat Hem van het kruis afkomen, en als hij dan van het kruis af komt, dan zullen wij in
jou geloven.
Echt niet.
Ze menen er niets van.
Natuurlijk geloven ze niet in Hem.
Natuurlijk vertrouwen ze niet op Hem.
Weet je wat denken de Schriftgeleerden: we gaan Zijn geloof eens aan de orde stellen.
Hij heeft op God vertrouwt, dat heeft Hij toch altijd gezegd. Hij heeft op God vertrouwt,
op Zijn belofte, nou laat die God, laat die Hem dan maar redden. Als die Hem welgezind
is.
Hij heeft toch gezegd, ‘Ik ben de Zoon van God.’
En zo wordt de Heere Jezus bespot. Zelfs de misdadigers waar Hij tussenin hangt doen
mee.
Vreselijk, gemeente, diepingrijpend.
Wat de Heere Jezus hier heeft ondergaan, zo bespot.
En Hij hoort het, en Hij ondergaat het. En Hij weet als geen ander, dit is helse spot.
Rechtstreeks afkomstig uit de hel.
Haat, afgunst.
De tongen van mensen die hier staan en Hem die lasterlijke taal toeroepen, en toe
schreeuwen, Hem bespotten, dat zijn mensen waarvan de tong, -om het met Jacobus te
zeggen-, waarvan de tong in vlam is gezet door de hel.
En waar dat gebeurt, daar komt niks anders dan haat, laster, roddel, kwaadsprekerij.
En de Heere Jezus weet als geen ander dat hier de satan achter zit.
De satan die Hem aan het begin van Zijn werk op aarde ook al eens zo verzocht heeft,
Hem bespot heeft.
Toen Hij in de woestijn was, en daar door de satan verzocht werd, en toen klonk ook de
spot van de satan, ‘als jij de Zoon van God bent, zeg dan tegen die steen die daar ligt
dat het brood wordt.’
En hier richt satan opnieuw zijn vurige pijlen van onderaan dat kruis, hij richt ze omhoog
uit de mond van die mensen. Weer die helse spot.
En Christus weet, Hij beseft, dat dit uit de hel komt.
En weet u wat het nog zwaarder maakt gemeente voor Christus, is dat Hij beseft dat
deze mensen zijn als instrumenten in de hand van Zijn Vader, van God.
Omdat God komt met Zijn eeuwig oordeel, over Zijn Zoon.
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De wraak van God, de eeuwige toorn over de zonden van ons mensen.
Christus wordt hier buiten de poort gemaakt tot een vloek.
Jongens en meisjes, als vroeger iemand buiten de poort kwam, dan hoorde die niet
meer bij het volk, dan hoorde hij niet meer bij God, dan was daar geen genade van God
meer, dan was daar het oordeel van God, dan was daar de vloek, dan was daar… de
eenzaamheid.
Zo is het ook voor Christus. Hij weet het, dit komt van God als instrument in Zijn hand.
Zijn wraak, Zijn vloek, Zijn toorn.
Het wordt helemaal over Hem uitgestort.
En tegelijk gemeente, krijgen we hier een inkijkje in de harten van deze mensen.
Zien we wat er leeft op de bodem van hun hart.
Wat erg, zoveel haat, zoveel nijd tegen Jezus Christus.
Zo veel afgunst.
En de Heere Jezus die onder gaat het allemaal, om dat ook deze zonde allemaal
verzoend moeten worden.
En weet u wat nu het ingrijpende is gemeente?
Is dat wij eigenlijk niet anders zijn dan deze spottende mensen.
En dat is zo'n pijnlijke boodschap om te horen, maar toch, toch moeten we het ook
vanavond zeggen.
Wij zijn van onszelf geen haar beter.
Wij zijn van nature geen God lovers, geen aanbidders van God.
Wij zijn van onszelf allemaal haters van God.
Wij zijn spotters van onszelf.
Dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 3, juist ook over het voorrecht van het Joodse
volk, verbondsvolk. En toch zegt hij, ‘wij zijn van nature geen haar beter, wij zijn ook
haters van God, geen aanbidders, geen goedsprekers maar kwaadsprekers.
Spotters gemeente.
En is dat dan niet ook waar de Heere ons aan ontdekt, als Hij dat tegen ons zegt door
zijn Woord. En Hij laat het zien. Dat de Heilige Geest je daarvoor ook de ogen opent.
Dat je daaraan ontdekt wordt. Dat je ziet op dat kruis van Christus, en daar zie je de
spotters staan.
En dat je dan ziende op de Zaligmaker die ons is beloofd, en ook onze Verlosser is, dat
je zegt, ‘ja, die spot die Christus hier over Zich heen krijgt, HEERE u laat het mij zien
door uw genade, door uw Geest, dat ben ik… ik heb het U aangedaan…’
Niet die andere, ja ook.
Maar ook ik heb U die spot aangedaan.
Het is mijn schuld, dat U dit ondergaat.
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En dat je dat dan ook tegelijk brengt tot aanbidding.
Dat je zegt, ‘Heere ik heb U dit aangedaan, maar U bent blijven hangen aan dat kruis. U
heeft het stilzwijgend ondergaan. En dat heeft U ook gedaan voor mij.’
Gemeente, dat is het Evangelie.
Dat is het wonder van Goede Vrijdag. Dat God dát heeft willen doen. Dat de Heere
Jezus dat heeft willen ondergaan, in onze plaats.
Dat verlossend stilzwijgen door Christus Jezus.
2. Het verlossend stilzwijgen door Christus

Misschien heeft u dat zich wel afgevraagd van, waarom heeft de Heere Jezus hier geen
woord terug gezegd?
Want, er zijn momenten dat Jezus eerder is bespot, dat Hij dan ook zwijgt.
Maar er zijn ook momenten dat de Heere Jezus wél wat heeft gezegd.
Dus je kan niet zeggen dat de Heere Jezus nooit wat terug zegt, nee.
Maar hier zwijgt Hij, alsóf Hij het machteloos ondergaat. Alsof Hij geen kant meer op
kan, omdat Zijn handen zijn vastgespijkerd, en Hij moe is, en denkt, laat maar, het komt
wel.
Waarom zwijgt de Heere Jezus hier?
Gemeente, we zeiden al, Christus die wordt hier buiten de poort tot een vloek gemaakt.
Dat is het, buiten de poort tot een vloek.
Hij is niet meer beschut door Gods genade, helemaal niet meer. Die zal Hem straks ook
alleen laten, in de drie uur God verlatenheid.
En Christus Die beseft dat, Hij aanvaard dat.
De haat van mensen, de haat van de duivel, die krijgt de vrije hand en die wordt over
Hem uitgestort, en Hij accepteert dat Hij tot zonde wordt gemaakt.
Hij ondergaat het.
Hij zegt, ‘ja Ik word tot zonde gemaakt, Ik word tot spot gemaakt.’
En daarom houdt Hij zich stil, omdat hij dát aanvaard.
En Hij ondergaat het vrijwillig. Hij geeft het over op dat moment, aan Hém die
rechtvaardig oordeelt.
En daar zit achter gemeente, dat God een Rechter is hier, een Rechter.
Als Rechter straft God hier onze zonden.
En Hij doet het allemaal neerkomen als een rechtvaardige Rechter op Zijn lieve Zoon
die daar hangt in onze plaats.
En Christus die aanvaard het, en hij weet het, ‘Ik ben tot een vloek gemaakt, tot zonde
gemaakt, tot spot gemaakt.’
Is Hij dan niet machteloos?
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Hij is niet machteloos gemeente.
Jongens en meisjes, jullie kennen vast allemaal wel Simson, de richter.
En dan weet je ook wel dat Simson op een gegeven moment gevangen is genomen
door de Filistijnen. En de tegenstanders van het volk van God, de tegenstanders van
God, van Christus Jezus toen al, die dachten, ‘nou hebben we die Simson’, want die had
al hoop verlossing teweeggebracht hoor voor het volk van God.
Maar nu hadden ze hem. Ze hadden zijn haren afgeknipt, ze hadden zijn ogen
uitgestoken, en hij zat daar maar, in zijn cel.
En toen hadden ze een groot feest georganiseerd, en toen dachten ze, ‘Simson, die zit
daar nog gevangen, die gaan we nog een keer tevoorschijn halen.’ En dan zeggen ze,
‘roep Simson, en laat hij ons vermaken’.
Spot.
En dan gaan ze de spot met hem drijven, met Simson. En dan staat Simson daar en ze
lachen, ze beschimpen hem, en ze vermaken zich met hem.
En dan zegt Simson tegen die jongen die bij hem staat, ‘jongen, wil je nog één keer mijn
handen pakken, en wil je die op die pilaren leggen?’ En dat doet die jongen.
En dan staat Simson daar tussen die pilaren, en dan heeft hij dus z’n handen zo, en
waar denk je dan aan? Als Simson daar zo staat. Dan denk je aan het kruis.
Simson die bidt dan tot God. ‘Heere, wilt u mij nog één keer de kracht geven?’
En dat doet de Heere.
Simson die duwt die pilaren uit elkaar, en heel dat gebouw stort in, en al die mensen die
sterven onder het puin, ook Simson.
Simson leek machteloos, hij kon niks meer.
Dachten ze…
Christus hangt aan het kruis.
Machteloos, ondergaat Hij de spot.
Dachten ze….
Ogenschijnlijk zwak, machteloos, hangt Christus aan het kruis, maar daarin predikt God
ons de overwinning van Jezus Christus aan het kruis!
De overwinning, omdat Hij daar hangt, en niet van het kruis afkomt, en alles
ondergaat.
Hoe dan?
Hoe zit daar dan de overwinning in?
Gemeente, we horen de mensen spotten. En misschien is het u wel opgevallen, in de
spot, dat daar een kern van waarheid in zit.
We horen ze spotten namelijk, ‘anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet
verlossen?’
Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.
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Hij heeft op God vertrouwd!
Hij heeft op God vertrouwd ja.
Zij hebben een heel andere bedoeling er mee. Net zoals Kajafas met die ene profetie
van, het is beter dat één voor heel het volk sterft, dan dat iedereen verloren gaat.
Daar meende Kajafas ook niks van.
Ja, daar had hij een andere bedoeling mee, maar toch sprak hij de waarheid.
Zo is het ook hier.
Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.
Het is waar.
Anderen heeft Jezus verlost, Zichzelf kán Hij inderdaad niet verlossen.
Dat kán hij niet!
Waarom niet?
Waarom kan Hij Zichzelf niet verlossen?
Omdat Hij dat niet wil!
Hij zou het wel kunnen. Want Hij is de Almachtige, Hij is de Zoon van God, Hij had zo
van het kruis af kunnen komen.
Maar Hij kan het niet, want Hij mag het niet, en Hij wil het niet, omdat Zijn Vader dat
niet wil, en omdat Hij dat niet wil, want Hij wil mensen verlossen!
Hij wil mensen redden.
Ziet u gemeente.
Als Christus hier van het kruis was gekomen, dan was alles verloren geweest voor ons.
Maar Christus die wil het niet, en daarom kan het niet.
Daarin ligt het Evangelie.
De Zoon van God bleef aan het kruis, Hij onderging de spot, voor onze zaligheid.
Hij verdraagt het in onze plaats.
Hij betaalt alles!
Hij betaalt de vloek, Hij betaalt de straf, die wij verdienen.
Ziet u de liefde gemeente.
Ziet u, en zie jij de liefde die de Here Jezus voor zondaren zoals wij heeft?
Dat Hij dát heeft gedaan!
Dat hij niet heeft besloten, ‘Ik kom van het kruis af en Ik zal ze eens goed de waarheid
zeggen hoe het echt zit, dat Ik wél de Zoon van God ben.’
Niets.
Dat is nou onze gewillige, onze volhardende, onze trouwe, onze gehoorzame, onze
liefdevolle Zaligmaker.
Hij hangt hier, midden tussen de spotters.
Om óns daarvan te verlossen!
Om onze spot, om onze haat, om onze natuurlijke weerstand tegen Hem, te
overwinnen. Dat doet Christus hier voor ons.
Dat is na Pasen, Pinksteren, dat Hij door Zijn Geest, ons maakt van haters tot
aanbidders.
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Ziet u wat een wonder het is, dat u hier zit in de kerk, en een aanbidder bent!?
Het is een Gods wonder!
Dat heeft Christus alles gekost, alles. Zijn leven.
Ja zeggen die mensen, ‘als jij van het kruis komt, dan geloven wij in je.’
Gemeente, niet een Zaligmaker die van het kruis komt dwingt ons om te geloven, maar
een Zaligmaker die er vrijwillig aan is gegaan.
Dát moet ons dringen, om in Hem te geloven, en te blijven geloven.
Hij laat zich hels bespotten.
Hij, Christus, in wie geen zonde was, die geen zonde heeft gedaan, geen bedrog in Zijn
mond gevonden.
Petrus, Petrus vervuld door de Heilige Geest, je hebt gelijk.
Hij, die toen Hij uitgescholden werd, niet terug schold.
Toen Hij leed, hels leed, niet dreigde, maar hij gaf het over aan Hem, die rechtvaardig
oordeelt.
En dan vervolgt Petrus in zijn brief, ‘die zelfs onze zonden, in Zijn lichaam heeft
gedragen, op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden
leven.’
Gemeente, is deze Jezus, die de Christus is, die de Zoon van God is, is Hij het
inderdaad dan niet waard, ook op de Goede Vrijdag avond, om Hem te verheerlijken!
Om Hem te eren.
Om Hem te loven.
Bij Hem neer te knielen.
Om op Hem inderdaad je vertrouwen te stellen, als de enige grond van je zaligheid!
Geen hels oordeel, geen eeuwige toorn, maar eeuwig zalig leven in Hem.
God belooft het u allemaal.
Geloof in Hem, om dan als verloste kinderen van Hem, ook te gaan in Zijn spoor, door
dit leven heen. En Zijn voorbeeld na te volgen. Je voetstappen zetten in Zijn
voetstappen.
Gemeente, laat ons gedrag, nooit reden zijn dat ze deze Christus zouden bespotten,
omdat wij ons bespottelijk zouden gedragen.
Laat ons gedrag nooit reden zijn tot smaad tegen Christus.
Maar draag uw naam ‘christen’. Want dat bent u toch? Dat ben jij toch? Je bent toch een
christen?
Draag hem nou waardig!
Je bent vernoemd naar deze Zaligmaker.
Misschien vroeger bedoeld als een spotnaam, christen.
Maar draag die naam als een erenaam.
En weet u, als u dan spot ondergaat, als je dan bespot wordt omdat je gelooft in Hem,
als wij als gemeente van Christus misschien een keer bespot worden, omdat wij graag
Hem willen dienen.
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Geef het dan over aan Hem, die eens rechtvaardig zal oordelen de levenden en de
doden.
En dan zal het tot het eigen oordeel van spotters zijn, als ze zich niet bekeren.
Maar vandaag wordt Hij verkondigd.
Deze bespotte Koning, deze Christus, Hij wordt u verkondigd.
Iedereen die het hoort die hoort het, of je nou hier in de kerk zit of thuis.
Wie je ook bent. Geloof in Hem, aanbidt Hem!
En daarom gemeente, vertrouw op Hem, vertrouw op de belofte van God.
En zeg het maar, ‘nee, niet anderen, niet alléén anderen, maar ook voor mij!
Smaad gedragen, hoon, laster. Maar daarin ligt mijn redding. Daarin ligt mijn behoud.
Want Zijn spot is mijn spot.
Zijn vloek is mijn vloek.
Zijn lijden is mijn lijden.
En daarom vrijgekocht, door Hem.
Geen oordeel.
Eeuwig leven.
Hoe heerlijk.
Mijn Verlosser, Hij hangt aan het kruis.
En Hij hangt er mijnentwege.
Mij ten zegen, door het geloof in Hem.
Van de vloek maakt Hij mij vrij.
En Zijn sterven, zaligt mij.
AMEN

