
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 2 
Goede Vrijdag 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

Het kruis is van centrale betekenis in het christendom. Daar kun je zien wat God deed om ons 
weer bij Hem terug te brengen. De Heere Jezus, Zoon van God, stierf een vreselijke dood aan 
het kruis. Dit gebeuren werd eeuwen eerder al afgebeeld door de gebeurtenissen in de nacht 
van de uittocht uit Egypte. Het Pascha als Joods feest herdenkt dit. Juist op die dag stierf 
Christus. 

2. Actualiteit aangeven 
Goede Vrijdag was nodig vanwege onze zonden. Goede Vrijdag toont hoe diep we als mens 
gevallen zijn, maar ook hoe lief God de wereld heeft. Goede Vrijdag maakt dat er nieuw leven 
en vergeving voor ons mogelijk is. We zijn er dus direct bij betrokken, want geen mens kan tot 
God komen buiten het kruis van Christus om!  

3. Christus centraal stellen 
Op Goede Vrijdag zien we waarom Christus naar de aarde kwam. Hij kwam om te lijden en te 
sterven aan het kruis. Eigenlijk draait heel de heilsgeschiedenis om het kruis. Maak het 
persoonlijk voor jongeren: Hebben ze de Heere Jezus als Zaligmaker van hun zonden nodig 
gekregen? Kennen ze de Heere Jezus persoonlijk? Zijn hun zonden vergeven? Iemand zei het 
eens zo: het is één van twee. Je zonden liggen op Christus of ze liggen nog op jezelf… 

 
 
B) Achtergrondinformatie 
 

Pascha 
Het Pascha is ingesteld in de nacht dat het volk Israël wegtrok uit Egypte. Exodus 12 beschrijft 
deze gebeurtenis. De Joden die het Pascha vierden, dachten terug aan deze gebeurtenis. Christus 
laat zien dat alles wat daar gebeurde een teken was van wat Hij zou doen met Goede Vrijdag en 
Pasen. Ook de Heere Jezus vierde dit Pascha.   
 
Lijden van Christus 
De evangeliën spreken het meest uitgebreid over het lijden van de Heere Jezus. Veel meer dan 
bijvoorbeeld over Zijn geboorte. Christus werd mens om te lijden. Het is belangrijk om de echtheid 
en de gruwelijkheid van het lijden goed te beseffen (zie hieronder). De Apostolische 
geloofsbelijdenis spreekt over 'nedergedaald ter helle’. De Catechismus zegt dat Hij de hele tijd 
van Zijn leven op aarde heeft geleden, maar dat dit in het bijzonder gold toen Hij aan het kruis 
hing.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kruis 
Bij het kruis denken wij vaak aan een hoge paal met dwarsbalk, zoals in veel schilderijen te zien is. 
In werkelijkheid was het zo dat de rechtopstaande paal al in de grond stond. Christus droeg alleen 
de dwarsbalk. Hij werd aan de dwarsbalk vastgespijkerd en deze werd in een inkeping boven op de 
rechtopstaande paal geplaatst. De benen werden vervolgens gebogen en vastgebonden. De 
gekruisigde hing nu los van de grond, met het gewicht aan de spijkers. Voor elke ademhaling 
moest de gekruisigde zich optrekken. Bedenk daarbij dat Christus vreselijk was gegeseld. Veel 
veroordeelden haalden niet eens het kruis en stierven onderweg door de geselingen. Het 
lichamelijke lijden van Christus was al verschrikkelijk. Maar dat overkwam ook ‘gewone mensen’. 
Tijdens het kruislijden van de Heere Jezus droeg Hij de toorn van God tegen de zonde van het 
ganse menselijke geslacht (HC zondag 15, vraag en antwoord 37). Zie ook Deut. 21:23 waar staat 
dat een gehangene door God vervloekt was. De Heere Jezus droeg deze vloek opdat zij die in Hem 
geloven niet zelf die toorn hoeven te ondergaan.  
 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Deut. 21:22-23; Jes. 53:1-12; Mat. 26:17-27:66; Mark. 13:12-15:47; Luk. 22:7-23:56; 
Joh. 18:1-19:42 

 Geloofsbelijdenis: HC Zondag 15-16, NGB art. 20 

 Literatuur:  J.C. Ryle – Voor al mijn zonden, 49 overdenkingen voor de lijdensweken – 
  Uitgeverij De Banier, Apeldoorn  

J. van Bruggen – Christus op aarde (CNT) – Uitgeverij Kok, Kampen  
 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Maak met elkaar een tijdbalk van wat er precies 
gebeurde rondom Goede Vrijdag. Begin bij de 
voorbereidingen op het Pascha en eindig bij de 
begrafenis van de Heere Jezus. Gebruik de 
evangeliën en eventueel een commentaar om 
dit te onderzoeken. Bespreek de tijdbalk met 
elkaar. Zie je hoe het lijden van Christus steeds 
zwaarder werd? Waar haakten de discipelen af? 
Door wie werd Hij allemaal bevraagd? 
 

Tijdbalk 
www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Alternatieve startopdracht 
Denk met elkaar na over het verhaal waar de 
schets mee begint. Wat zou jij doen? Wat als je 
wist dat ook andere familieleden in die trein 
zouden zitten? Wat als je wist dat je vijanden in 
de trein zouden zitten?  
Denk ook na over de overeenkomsten en 
verschillen tussen het offer van Christus en dit 
voorbeeld. (Christus offerde zich vrijwillig, Hij 
werd niet opgeofferd, God stond niet voor een 
afschuwelijk dilemma, enz.) 
 
Gebruik de volgende verwerkingsvorm:  
 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wat zou jij doen 
     www.lcj.nl/verwerkingplus16   
     www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 

1. Hoe lang moest het paaslam in huis 
wonen? 

2. Wat moest er vervolgens allemaal 
gebeuren met het paaslam? 

3. Beschrijf in eigen woorden wat men 
moest doen op het Paasfeest (vs. 14vv) 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 

1. Waarom moest het paaslam eerst in huis 
wonen? 

2. Waarom ongezuurde koeken? 
3. Wat is een heilige verzameling (vs. 16)? 

Keuzevragen 
2, 3, 4 

Keuzevragen 
1, 5, 6 

Overige verwerking 
Met beeldmateriaal (bijvoorbeeld van 
http://www.kerkenisrael.nl/) kan getoond 
worden hoe Joden tegenwoordig Pascha vieren. 
Bespreek met elkaar wat de betekenis van alles 
is. Wat verwijst heen naar Christus?  

Overige verwerking 
Luister met elkaar naar enkele koralen of 
andere delen uit de Mattheüs Passion. (bijv. Ich 
bin's ich sollte büssen, o Haupt voll blut en wenn 
Ich einmal soll scheiden). Zorg dat de tekst en 
vertaling beschikbaar is. Bespreek wat er 
gezongen wordt. Laat zien hoe Bach zijn 
hoorders persoonlijk betrekt bij het gebeuren 
van Goede Vrijdag.  
 

Muziek luisteren 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

 
D)  Antwoorden en suggesties  
 

1. Er moest werkelijk bloed vloeien van een goed en gezond lam. Het verwijst ernaar dat er 
ook op Golgotha echt bloed heeft gevloeid. De engel van het verderf kwam ook echt langs 
en bracht de dood in elk huis waar geen bloed aan de deurpost was gestreken. Het ging 
werkelijk om leven en dood, toen en nu.   

2. Luk. 22:19-20. Daar past Christus het beeld van het gebroken brood en vergoten bloed toe 
op Zichzelf. Hij zegt dus dat dit ritueel van het Pascha dat men al die jaren al vierde, 
eigenlijk over Hem gaat. 'Ik ben het ware paaslam', zegt Hij. 

3. a. Waarom hebt Gij Mij verlaten? Dit is een vraag die ons hart moet raken. Het uiteindelijke 
antwoord is dat God daar Christus heeft verlaten, opdat Hij ons nooit meer zou hoeven 
verlaten. Zie ook het Avondmaalsformulier! 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.kerkenisrael.nl/
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Op deze vraag kun je met 'ja' antwoorden als je persoonlijk in de Heere Jezus gelooft en 
mag weten dat Hij je zonden vergeven heeft. Aan het kruis kun je zien hoe erg onze zonden 
zijnn. 

4. Vergeving is ‘gratis’ voor ons (lees Jes. 55:1). Dat is genade! Maar Christus betaalde de 
allerhoogste prijs, Hij betaalde met Zijn bloed, met Zijn leven (1 Petr. 1:17-19).  

5. Ook hier gaat het om een persoonlijk antwoord. God vraagt dat we al onze zonden 
belijden. Het is goed om dit in het gebed concreet te doen. Blijf niet steken in een 
algemene zondebelijdenis. In Luk. 3:10-14 lees je dat Johannes de Doper voor verschillende 
mensen een verschillende boodschap over bekering heeft. Vraag de Heere om jou door 
Zijn Heilige Geest te laten zien wat zonden zijn in je leven (in je denken en doen, maar ook 
in dat wat je niet doet of in je motivatie). Belijd de Heere concreet je zonden. 

6. a. Zo wordt het genoemd als je zegt dat het nodig was dat Christus stierf omdat we anders 
niet met God verzoend kunnen worden. 
b. ‘Een goede en liefdevolle God kan zoiets ergs toch niet eisen! Wie eist er nu de dood van 
een onschuldig iemand!’ Het antwoord op deze vraag ligt in het besef van wie God echt is: 
rechtvaardig en liefdevol. God kan niet zomaar iets door de vingers zien. Het antwoord op 
deze vraag ligt ook in het besef ‘hoe groot het gewicht van de zonde is’  (Anselmus). 

 
Stelling 1 
Geloven betekent al je vertrouwen op God in Christus stellen: Geloven dat God is Wie Hij zegt te 
zijn (Hebr. 11:6), geloven dat al Gods beloften waar zijn (2 Kor. 1:20), geloven dat alleen om het 
lijden en sterven van de Heere Jezus al onze zonden vergeven zijn (HC zondag 23, vraag en 
antwoord 60). Dat geloof komt openbaar als je ook daadwerkelijk doet wat God van je vraagt. 
Gehoorzamen aan het Woord van God, omdat je weet dat God goed is en Zijn Woord daarom ook. 
Let wel: je kunt gehoorzaam (uiterlijk) leven zonder werkelijk te geloven. Het gaat om een levend 
geloof dat door de liefde werkzaam is (Jak. 2:14-26). 
 
Stelling 2 
Wie niet heel Gods Woord als Woord van God aanvaardt, gaat zelf bepalen wat wel en wat niet 
geaccepteerd wordt. Men ontkent dan de wonderen die Jezus deed en ook Zijn opstanding. Wie 
dit ontkent kan niet langer een christen genoemd worden. Overigens is er ook nog veel dwaling 
mogelijk als je wel Gods Woord als de waarheid ziet. Nauwkeurig lezen is altijd geboden.  
 
 
E) Extra voorbereiding 
 
Verwerkingsvorm tijdbalk: Zorg voor een lange tijdbalk van papier voor in het lokaal. Verdeel deze 
in een periode van 36 uur (van donderdagmiddag tot en met vrijdagavond). Maak kaartjes met de 
verschillende gebeurtenissen: voorbereiding Pascha door de discipelen, Pascha eten, instelling van 
het Heilig Avondmaal, Judas die weggaat, bidden in de hof van Gètsemané, gevangenneming, 
Jezus voor het Sanherdrin, Jezus voor Herodes, Jezus voor Pilatus, verraad van Petrus, geseling van 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus, weg naar het kruis, de kruisiging, eventueel de kruiswoorden, Zijn sterven en Zijn 
begrafenis.  
De kaartjes kunnen tijdens de activiteit op de tijdbalk geplakt worden. Je kunt er ook voor kiezen 
de zaken erbij te schrijven.  
Verwerking Joods Pascha: Maak een Powerpoint met beelden over het Joodse Pascha of print 
afbeeldingen uit. 
Verwerkingsvorm muziek luisteren: Cd/mp3 speler + geluidsversterking. Tekst en vertaling 
uitprinten.  
 


