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En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot
het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider
stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn
God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Jezus riep wederom met luider
stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde
van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen
scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen
heiligen werden opgewekt. Toen het nu avond geworden was, kwam
een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel
van Jezus geworden was. Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het
lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. En Jozef nam
het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, en hij legde het in zijn
nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote
steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.

Mijn wil of Zijn wil

Klik op de afbeelding

Hebt u wel eens stilgestaan bij die opmerkelijke woorden die Lucas
als slot schrijft in Lucas 23:25? Hij schrijft daar:

Hoor wat Pilatus in Johannes 19:10 aan een zwijgende Jezus zegt :

Raakt hij hier niet haarscherp het probleem? Ga even mee naar de
hof van Eden. U kent vast wel de allereerste geschiedenis van de
mens - de eerste Adam - zoals in de begin hoofdstukken van Genesis
beschreven. Over de schepping, met als kroon de mens, heeft nog
maar net uit Gods mond geklonken dat het zeer goed was (Gen.
1:31), of daar wordt door dat ‘zeer goed’ een dikke streep getrokken:
de zondeval (Gen. 3). Het appèl van de duivel, die zich presenteerde
als slang, heeft effect. De mens maakt door zijn keuze voor diens
aanbod duidelijk dat hij niet kiest voor Gods wil, maar de eigen wil
doorzet: niet Uw wil, maar mijn wil geschiede!

Dan doorbreekt Jezus zijn stilzwijgen en antwoordt hem (Joh. 19:11):

Ga vervolgens even mee naar die andere hof, de hof van
Gethsemane. Daar worstelt de Zoon van God, de tweede Adam, met
de Vader om wat voor Hem ligt: de kruisdood, nodig zodat de mens
zich met God kan verzoenen. Ook hier een vrije keus. Ondanks het
besef van de volle zwaarte van wat aan lijden voor Hem ligt, zo
zwaar dat Hij bloed zweet, zegt Jezus tot tweemaal toe: uw wil
geschiede (Matt. 26:39 en 42).

Met andere woorden, het is Gods wil dat Jezus, zijn eniggeboren
Zoon, zou worden overgegeven aan de wil van de mens. Jesaja zegt
(Jes. 53:10):
Het werkwoord ‘behagen’ bedoelt in het Hebreeuws aan te geven, dat
het Gods
was en wel in die zin, dat Hij in zijn Drie-eenheid het
kruis als de enige weg tot herstel voor de gevallen mens zag (zie Jes.
53). Waar de wil van de mens (de eerste Adam) toe leidt, is de dood.
De wil van de Vader leidde tot het tegendeel: het leven. De Zoon
bevestigde de wil van de Vader (Hebr. 10:7 en 9):
Hier blijkt de liefde van God voor de mens en Hij gebruikte de foute
keuze van Pilatus ten goede voor ons. Nu is het mijn wil of Zijn wil.
Alleen buigen bij het kruis geeft leven.
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Pijnlijke sporen van de zondeval

Klik hier
De pijnlijke sporen van de zondeval vinden we
terug op de volgende terreinen:
● in de relatie tussen God en mens/mens en God
● in de relatie tussen de mens en medemens

De zondeval van de mens heeft diepe sporen
getrokken. We spreken daarom ook wel over ‘de
gebrokenheid van de schepping’. Vindt uiteindelijk
niet alle verdriet, alle leed en elke vorm van ellende
in dit gebeuren haar oorsprong?
Erkennen van dat gegeven betekent, erkennen van
schuld. Persoonlijke schuld. Zolang de mens niet tot
dat inzicht komt in zijn persoonlijk bestaan - ziet en
erkent dat hij zondaar is - en niet buigt vanuit
oprecht zondebesef bij het kruis, zal het einde van
die mens niet anders zijn dan de dood.

● in de verhouding van de mens ten opzichte
van zichzelf
● in de verhouding van de mens ten opzichte
van de natuur.
De aanvankelijk open relatie tussen de mens en
zijn Schepper is verbroken, de mens verstopt
zich voor Hem als deze roept: Adam waar ben
je? (Gen. 3:9)? De allereerste mens schaamde
zich voor de eigen levenspartner, wat zich uitte
in het maken van schorten (Gen. 3:7). Tegelijk
toonde het laatste aan dat er in de persoonlijke
levenswereld een verandering had plaats
gevonden, de schaamte raakte ook de mens
persoonlijk. Ook ten opzichte van de
verhoudingen in de natuur werden door de
zondeval de veranderingen
zichtbaar. Het
toppunt van de zondeval was, dat de keuze van
de mens voor de eigen wil tegen Gods wil in wat niets minder betekent dan het willen zijn als
God (Gen. 3:5), leidde tot de voorzegde dood
(Gen. 2:17).
Tot op vandaag zijn nog altijd de gevolgen van
de zondeval op al de genoemde terreinen
merkbaar, met als meest schrijnend de dood.
Nog steeds geldt dat:
● wanneer de wil van de mens het voor het
zeggen krijgt, dit altijd ten koste gaat van
Gods wil.
● wanneer mijn haan koning kraait, verraad ik
de Heer.
Toch liet God het werk van zijn handen niet
varen. Hij beloofde een uitweg, een terugweg tot
Hem - herstel van alle dingen én, overwinning
op de dood (Gen. 3:15). Die belofte werd
ingelost op Golgotha en de overwinningsroep
van Jezus ‘Het is volbracht’ werd bevestigd met
Pasen in zijn opstanding.
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Zijn kruis mijn kruis
Oswald Chambers schrijft in zijn dagboek ‘Geheel voor Hem’:

(8 maart)

Wat hij bedoelt met ‘gehele kijk op de dingen’ verduidelijkt hij als volgt:

Het kruis dat tot zijn doel kwam in de laatste woorden van Jezus - ‘Het is
volbracht’ - is niet
de
plaats waar
ik in Jezus vergeving van de
zonde vind.
Hoewel het christelijk geloof
met name de
nadruk legt op de vergeving
en bevrijding
van de zonde van de mens,
en dat een
zekere en wondervolle zaak
mag heten,
gaat het in de kruisdood
van Jezus om
meer. Vergeving betekent
dat de lei
schoon is geveegd en je
opnieuw mag
beginnen. Geen enkel mens kan zelf een oplossing vinden of bieden voor
de gevolgen van de zondeval en zich dus zelf schoonwassen van de
zonden. Om schoongewassen te kunnen worden, vergoot Jezus, het Lam
van God, voor mij zijn bloed. Maar omdat Hij weet dat de zonde door de
zondeval zich verweven heeft met mijn natuur, zodanig dat mijn ik, zoals
Watchman Nee terecht opmerkt, de fabriek van de zonde is geworden,
vraagt Hij van mij vervolgens of IK bereid ben om zijn kruisdood als de
mijne te accepteren. Of, zoals de Bijbel zegt, bereid ben om te sterven
aan mzelf. Pas dan zal ik de volle inhoud van de overwinningsroep van
Jezus be
.

Het is volbracht

Alleen vergeving van zonden is niet genoeg, ook niet als ik aangeef er
alles voor te willen doen om zonde na vergeving te voorkomen. Zolang de
zondenfabriek - mijn IK - actief blijft, helpt alles niets. De fabriek moet
plat. Dat besef bedoelt het kruis op te roepen en pas zó zal ik de glorie
van Pasen, al uitgedrukt in de laatste woorden van Jezus, ervaren. Zijn
kruis is niets minder dan mijn kruis.
Maar ligt niet juist in het verliezen van mijn IK aan het kruis de aanstoot
van het kruis? In de verkondiging van zijn dood verwees Jezus naar de
wet van de graankorrel (Joh. 12:24) en gaf Hij aan, dat wie zijn leven wil
behouden (dat is zijn IK) het zou verliezen (Luc. 9:23,24).

Het sterven aan jezelf is het thema van Paulus in Romeinen 6.
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Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de
eerste dag der week, ging Maria van Magdala
en de andere Maria het graf bezien. En zie, er
kwam een grote aardbeving, want een engel
des Heren daalde uit de hemel neder en kwam
nader, en hij wentelde de steen weg en zette
zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem
en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers
werden door vrees voor hem bevangen en zij
werden als doden. Doch de engel antwoordde
en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet
bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de
gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is
opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet
de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat
terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij
is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u
voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie,
ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond
weg van het graf, met vrees en grote
blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn
discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam
haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij
naderden Hem en grepen zijn voeten en zij
aanbaden Hem. Toen zeide Jezus tot haar:
Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht
mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en
daar zullen zij Mij zien.

De Heer is waarlijk opgestaan
Bijbels perspectief wenst u
gezegende paasdagen
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Kies: leven of dood

Om het kruis komt niemand heen. Het dwingt tot het maken van een
keuze. Een keuze voor leven of dood. Zoals Mozes aan het einde van zijn
leven het volk Israël twee mogelijkheden voorhield (Deut. 30:15), zo ook
Jezus. Leven, het goede - dood, het kwade.
Hoe reëel hetgeen is wat Hij ons voorhoudt, blijkt uit wat wij wel
noemen: de opstanding. Daarin wordt bevestigd dat alleen
Hem het leven te vinden is. Buiten Hem is alleen maar de dood.
De apostel Paulus zegt niet voor niets dat ‘alles zijn bestaan
Hem heeft’
(Col. 1:17 - Herziene Statenvertaling). De Herziene Statenvertaling komt
het dichtste bij wat de Griekse grondtekst bedoelt te zeggen, namelijk dat
alleen in Jezus Christus alle dingen worden samengehouden - wat in de
breedste zin leven betekent en mogelijk maakt. Paulus bedoelt met het
gekozen Griekse werkwoord, dat in dezen ook te vertalen is met
‘samenhouden’ of ‘bij elkaar houden’, tegelijk aan te geven dat buiten Hem
alles uiteen valt wat dus chaos en uiteindelijk dood betekent. Zo laat hij in
het gebruikte Griekse werkwoord met kracht weten dat het de levende
Christus is, die stierf om de mens te verlossen, die de Schepper, Drager en
Voleinder is. Bron van Leven.
Wil ik de weg van de graankorrel gaan die Hij wijst? Sterven, meesterven
om te leven? Wie kiest o verdwaasde voor het leven de dood? Toch zijn het
er velen! Daarom, ga uit en verkondig dat Hij leeft en alleen in Hem leven
is!

