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Mattheüs 27:33-56 

 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Schrijfbenodigdheden voor het woordweb (vraag 2) en de spreuk (vraag 9)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Mattheüs 27:33-56  

✓ Psalm 22  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 22:1, 4 en 9  

✓ Psalm 40:4  

✓ Psalm 51:1 en 4  

✓ Psalm 116:1, 2 en 3  

✓ Ik wil zingen van mijn Heiland  

✓ Ik zwijg bij ’t kruis in groot verdriet  

✓ Jezus, leven van mijn leven  

✓ Lam Gods, dat zo onschuldig 

✓ Liefde was het, onuitputt’lijk  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere Jezus dat Hij tot in de hel wilde neerdalen uit liefde voor zondaren.  

✓ Dank God dat er nog steeds redding mogelijk is door het bloed van Golgotha.  

• Gebedspunten: 

✓ Bid om rijke zegen als het Woord opengaat.  

✓ Bid om geloofsogen om de Verlosser te zien hangen aan het kruis.  

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen 

beantwoorden:  

1. Hoe heeft de Heere Jezus aan het kruis onder Gods toorn geleden?  

2. Wat is de betekenis hiervan voor ons?  

 

Alternatieve startopdracht 

Praat met de jongeren door over Gods toorn. Wat denken zij hierbij en wat zegt Gods Woord 

erover? Zie ook de studieopdracht in schets 6.  
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Achtergrondinformatie  

Jezus lijdt vanwege Gods toorn | onze val  

Jezus’ lijden bereikte zijn hoogtepunt (of dieptepunt) aan het kruis. Vlak voordat Hij het uit kon 

roepen: het is volbracht!, heeft Hij de complete verlatenheid van God ervaren. Een verlatenheid 

waar wij sinds de val recht op hebben. Wij zijn toen weliswaar de nabijheid en onschuldige 

omgang met God kwijtgeraakt, maar volledig uit Zijn nabijheid zijn we door Zijn genade nooit 

geraakt. Jezus lijdt hier onder Gods verlatenheid aan de consequentie die wij door onze 

zonden hadden moeten ervaren. 

 

Mattheüs 27:33-56 

Vers 33  Golgotha is ook ‘hoofdschedelplaats’: omdat de berg de vorm van een hoofd 

heeft, of door de aanwezigheid van de schedels van de geëxecuteerden. 

 

Vers 34-36  Jezus weigert de verdovende edik, zure wijn gemengd met gal. Zijn lijden blijft 

een bewuste daad, ook Zijn sterven ‘overkomt’ Hem niet, zeker niet in een toestand van 

verdoving. De soldaten verdelen de bezittingen van de gekruisigden en dobbelen om Jezus’ 

kleren. Hier gaat opnieuw een profetie in vervulling (Psalm 22:19). 

 

Vers 37  Het opschrift boven het kruis moet wel spottend bedoeld zijn, richting de Joden. 

Daar hangt jullie Koning. Tegelijk spreekt God. Hij heeft Zijn Zoon gezonden naar deze wereld, 

allereerst naar Israël. Hij wordt nu wel door Zijn eigen volk verworpen, maar door het opschrift 

roept Hij als het ware nog tot Zijn volk: ‘Kom tot Mij! Laat Mij uw koning zijn.’ 

 

Vers 38-40  Tussen twee moordenaars in gekruisigd (Jesaja 53:12), alsof Hij de 

voornaamste is, bespot en lastert men Hem, verwijzend naar Zijn eigen woorden. Ging Hij in 

op de uitdaging door een wonder te tonen dat Hij Gods Zoon is, dan zouden ze misschien 

onder de indruk zijn. Hij zou dan niet de opdracht van Zijn Vader vervullen. Hij kan het wel. 

Deze woorden zijn een reële verzoeking: Hij lijdt echt als mens. 

Het spotten is huiveringwekkend omdat men geen idee schijnt te hebben van de last van Gods 

toorn. Dat Jezus niet reageert, bewijst ook Zijn enorme liefde voor zondaren. Hij wilde sterven 

voor mensen die van nature ‘vijanden’ zijn (Romeinen 5:10). 

 

Vers 41-44  Het volk, toevallige voorbijgangers én de geestelijke leiders spotten (Psalm 22 

vers 8 en 9). Ze zullen geloven als ze een wonder zien. Die gedachte zit heel diep verankerd 

in ons, mensen. Jezus heeft tijdens Zijn leven al duidelijk gemaakt dat dit niet klopt (Lukas 

16:31). 

Tenslotte spotten de moordenaars ook. Mattheüs zegt niet dat één van hen tot inkeer komt, 

zoals wel vermeld is in Lukas 23. Dit is ook schokkend. Vaak denkt men dat, als het er eenmaal 

echt op aan komt, mensen God wel zullen zoeken. Veel bijbelser is de gedachte dat de meeste 

mensen sterven zoals ze geleefd hebben. Laat niemand het op het laatste moment laten 

aankomen, maar nú de Heere zoeken. 

 

Vers 45-49  Hier lees je van het diepste van Jezus’ lijden. Drie uren doorstaat de Zoon van 

God in het donker de angsten van de hel. Kanttekeningen: ‘onder de last van Uw schrikkelijke 
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toorn tegen de zonden der mensen, zonder Mij het gevoelen van Uw gunst te laten genieten.’ 

Als ergens duidelijk wordt wat onze zonden Hem gekost hebben, dan hier wel. Zijn klacht over 

het verlaten zijn door Zijn Vader is nooit helemaal te begrijpen. Jezus is toch Zelf ook God? 

Het is voor ons, zondige mensen, niet te bevatten wat het is om de volle toorn van God over 

de zonde te dragen (HC vraag 44). Als uitdrukking van wat eigenlijk niet te zeggen is, wordt in 

dit verband wel eens gezegd: ‘God van God ontdaan, wie kan dat verstaan?’ 

Let op: er is bij Hem geen sprake van wanhoop. Ook in deze uitroep klinkt Zijn hoop. Hij roept: 

‘Mijn’ God. In de evangeliën spreekt Hij in Zijn gebed God aan met ‘Vader’. Hier niet, dit laat 

ook de diepte van Zijn lijden zien. 

 

Vers 50-53  Nu accepteert Hij de edik wel om met grote kracht Zijn laatste woorden te 

roepen. Als Hij de geest ‘geeft’, is dat anders dan bij mensen. Als zij sterven, heeft dat iets van 

het leven verliezen. Maar de Heere Jezus legt Zijn leven af. Zijn sterven is een daad van Zijn 

eigen wil (Johannes 10:18). 

Het gaat met grote wonderen gepaard. Duidelijk wordt dat de tempeldienst nooit meer nodig 

is. God opende een andere weg, die bij Hem vandaan komt. Daarom scheurt het gordijn van 

boven naar beneden. 

De opstanding van ‘vele heiligen’, gelovigen, is een soort voorbode van de jongste dag als alle 

graven open gaan omdat Jezus de macht van de dood overwon. Opvallend is dat zij pas na 

Jezus’ opstanding naar Jeruzalem gaan. Goede Vrijdag en Pasen horen bij elkaar. Jezus 

betaalde niet alleen voor de zonde. Hij verbrak de macht van de dood én Hij heeft ook de 

macht om nieuw leven te geven. 

 

Vers 54-56  Een Romein die erbij staat en alles zag en hoorde, erkent: ‘Deze was Gods 

Zoon.’ Triest dat er maar één is. En tegelijk wonderlijk: het heeft iets van Pinksteren, een 

heiden komt tot geloof. 

En tenslotte zijn er vrouwen; zij maakten Jezus in Zijn leven van nabij mee, maar staan nu van 

verre. Ze durven en willen waarschijnlijk niet zo dicht bij dit gebeuren staan. Voor de discipelen 

moet dit beschamend geweest zijn. En tegelijk ook heel eerlijk dat een discipel als Mattheüs 

er melding van maakt. 

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Met deze opdracht denken de jongeren alvast na over het thema van deze schets: wat 

betekent verlatenheid?  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. –  

 

2.  

a. Persoonlijk antwoord.  

b. – Zie voor mogelijke bijbelteksten ook de achtergrondinformatie hierboven.  
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3.    

a. – Een mooie opdracht voor de beeld-denkers.  

b. Hij is als een eenvoudig plantje, klein, nederig, nietig. Niks aan Hem is bijzonder. Hij 

lijkt geen eer waard te zijn. Hij was zelfs veracht en onwaardig. Men wilde niet eens 

naar Hem kijken. Toch is Hij het juist die alle ziekten en smarten gedragen heeft. Hij 

werd vanwege onze zonden gedood, verbrijzeld. Hij bracht door Zijn sterven leven aan 

wie in Hem gelooft.  

c. De mensen spotten met Hem. De Heere Jezus wordt niet geëerd. Toch is Hij juist hier 

bezig de zonden te verzoenen, de straf te betalen.  

 

4. De misdadigers: ze hangen links en rechts van Jezus. Ze spotten net zo hard met de 

anderen mee. Let op: Mattheüs schrijft niks over de ene misdadiger die zich bekeert.  

De omstanders: ze lasteren Hem en roepen dat Hij toch wel van het kruis af kan komen 

als Hij Gods Zoon is.  

De soldaten: ze dobbelen om Jezus’ kleding. Ze spotten mee. Ze spelen een rol in het 

‘spel’ rondom het te drinken geven.  

De Joodse leiders: ze spotten en roepen dat Hij Zichzelf niet eens verlossen kan. Ze dagen 

Hem uit: als Hij van het kruis af komt, zullen ze in Hem geloven. Zij citeren Psalm 22.   

 

5.   

a. Het laat zien dat de Heere betrouwbaar is, Hij doet wat Hij zegt. En dat de Heere Jezus 

dus echt de beloofde Messias is.  

b. Persoonlijk antwoord.  

c. Bij ieder die de Heere belijdt als zijn Verlosser, zal dat ook in het leven te zien zijn. 

Dan wil je leven tot eer van de Heere.    

d. Het geloof in de Heere Jezus, het werk van de Geest in je hart. Laat jongeren eerlijk 

aangeven waarom ze het niet geloven, wat hen belemmert, wat evt. zou kunnen 

helpen. Geef eerlijk aan dat de Heere het geloof moet geven, dat het genade is, maar 

dat er anderzijds ook een willen, een zoeken, een bidden en het gebruik van de 

middelen van de kant van de mens mag zijn.  

 

6.     

a. Omdat de straf van God op de zonde van de mens in het paradijs de eeuwige 

godverlatenheid is. Dat is de hel.  

b. Iedereen die niet in de Heere Jezus gelooft, zal deze straf zelf moeten dragen en 

zal dus zelf voor eeuwig verloren gaan in de hel.  

c. Het geeft troost en zekerheid dat we weten dat de Heere Jezus zelfs daar geweest 

is. Hij voor mij – dat betekent dat ik daar nooit hoef te komen als ik in Hem geloof.  

 

7.  Persoonlijk antwoord.  

 

8.   
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a. Je mag Gods liefde zien als je naar Golgotha kijkt. Als je gelooft, zie je hier een 

bevestiging van Gods liefde. Zelfs toen wij nog zondaren waren, wilde God Zijn Zoon 

al voor ons geven. Wat een liefde!  

b. Christus heeft met Zijn leven betaald. Als je in Hem gelooft, heeft Hij je vrijgekocht met 

Zijn bloed. Je bent dan rechtvaardig voor God: de Heere rekent jou je zonden niet aan 

omdat die vergeven zijn om Jezus’ wil.  

c. Dat je zeker mag zijn van je behoud omdat de Heere Jezus leeft. Hij is gestorven voor 

ons toen wij nog zondaren waren. Toen had Hij ons al lief. Dan mag je toch zeker weten 

dat die liefde er is en dat wij behouden worden nu Hij leeft.  

 

9. –  

 

Slotopdracht 

Een mooie opdracht om terug te kijken op het geheel van deze Handreiking en een 

persoonlijke toepassing te maken.  

 

 


