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Al van bij het begin wilden zij Jezus doden. Toen Hij uit de Schrift las in de synagoge wilden zij
Hem van een steilte afwerpen.
Lukas 4:28-30: “En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit
hoorden, 29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top
van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 30
Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg”.

Jezus had de controle over de dingen en kon zijn gang gaan en ontsnappen omdat er een bepaalde
tijd vastgesteld was waarin Hij Zijn leven zou willen geven.
Markus 9:31-32: “Want Hij gaf onderwijs aan Zijn discipelen en zei tegen hen: De
Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen
Hem doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan. 32 Maar zij begrepen dat woord niet en zij waren bevreesd Hem ernaar te vragen”.

Jezus had de volledige controle over alles wat zou plaatsvinden. Alhoewel Satan en religieuze mensen Hem dood wilden zou dat niet gebeuren voordat Hij het zou toestaan.
Johannes 5:16-18: “En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te
doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed. 17 Maar Jezus antwoordde hun:
Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. 18 Daarom dan probeerden de Joden des
te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar
ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte”.

De religieuze leiders konden Jezus’ woorden niet begrijpen, niettegenstaande de Schriftuurlijke en
daadwerkelijke bewijzen dat God een mens werd.
Johannes 7:1: “En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea
rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden”.

Soms vermeed Jezus, in wijsheid, dezen die het tot hun intentie hadden gemaakt Hem te doden.
Johannes 7:19-31: “Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de
wet. Waarom probeert u Mij te doden? 20 De menigte antwoordde en zei: U bent
door een demon bezeten; wie probeert U te doden?” (verzen 19-20).
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Zij hielden zich van de domme want zij konden precies weten wat er gaande was.
Verzen 21-24: “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik gedaan en u
verwondert u allen. 22 Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – niet dat zij
van Mozes komt, maar van de vaderen – en u besnijdt iemand op de sabbat. 23 Als
een mens de besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist om de wet van Mozes niet te
breken, bent u dan verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond gemaakt
heb op de sabbat? 24 Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig
oordeel”
Verzen 25-31: “Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden: Is Hij het
niet Die zij proberen te doden? 26 En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen niets tegen
Hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat Híj
werkelijk de Christus is? 27 Maar van Hém weten wij waar Hij vandaan komt; wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt. 28 Jezus dan
riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u
weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij
gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet. 29 Maar Ik ken Hem, want Ik ben
van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden. 30 Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen. 31
En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus
komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft?”

“Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt” (vs. 27): dit was een
leugen die geleerd werd opdat de mensen Hem niet zouden identificeren door de Schrift. Jezus
maakte duidelijk Wie Hij is en wat Zijn missie was. In feite vreesden zij Hem voor het gezag en de
invloed die Hij vertoonde ten aanzien van het volk.
Johannes 8:25: “Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen:
Wat Ik u vanaf het begin al zeg”.

Jezus verborg niet Wie Hij was. Hij sprak daarbij tot hen op de meest nederige manier.
Johannes 8:37-40: “Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te
doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. 38 Ik spreek over wat Ik bij Mijn
Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. 40 Maar nu probeert u Mij
te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord
heb. Dat deed Abraham niet”.

Abrahams afstammelingen worden geacht geloof te hebben en niet Gods Vertegenwoordiger uit de
hemel tegen te staan in Zijn gezag en invloed.
Johannes 8:51-53: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht
genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. 52 De Joden dan
zeiden tegen Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen
heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? 53 U bent toch niet
meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit?”

Dat is inderdaad de vraag die zij, en iedereen vandaag, moeten beantwoorden. Het was niet lang
daarna dat Jezus hierop antwoordt:
Johannes 10:30-33: “Ik en de Vader zijn één. 31 De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. 32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken
van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? 33 De Joden
antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege
godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt”.
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Vers 36, 39: “zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden
heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? … 39 Zij probeerden
dan opnieuw Hem te grijpen, maar Hij ontkwam aan hun handen”.

Zij wilden Jezus dan opnieuw stenigen omdat Hij de waarheid sprak. Zij begrepen dat Hij beweerde
gelijk aan de Vader te zijn. Hij vertelde ons dat zij ook hetzelfde met ons zouden willen doen wanneer je deze waarheid zou spreken en Zijn boodschap zou brengen.
Johannes 15:20-21: “Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet
meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij
Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar
al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft”.
Lukas 22:1-2: “Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij.
2 En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te
brengen, want zij waren bevreesd voor het volk”.

Beeld je in dat de hoogste religieuze leiders je willen doden omdat je gezonden bent door God om
de waarheid te vertellen.
Mattheüs 26:3-4: “Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette; 4 en
zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden”.

Het duurde slechts 3 jaar voor hen om Hem te doden.
Uiteindelijk kwam de dag dat de Heer Jezus Zichzelf toestond weggevoerd te worden naar Zijn
kruisiging. Zijn executie kwam op de Heilige Sabbat of Pascha.
Nadat Hij gegeseld werd kwam Hij naar buiten voor Pilatus, die het volk toestond dat een van de
kandidaten voor kruisiging zou vrijgesteld worden:
Johannes 19:5-6: “Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! 6 Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem!”
Lukas 23:23-24: “Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd
zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. 24 En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd”.

De Schuld van de Joden1
“Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan.
En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem
zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem!” (Johannes 19:5-6)
“Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen:
Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning
dan de keizer” (Johannes 19:15).
“En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen”
(Mattheüs 27:25).
“… de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons
hebben vervolgd. … En de toorn is over hen gekomen
tot het einde” (1 Thessalonicenzen 2:14-16).
Mattheüs 27:62-64: “De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen
de overpriesters en de Farizeeën bij Pilatus bijeen, 63 en zeiden: Heer, wij herinne1

Uit Cartoons over Israël: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons12.htm . De geschiedenis van Joden staat model voor
de zondige mens in het algemeen. De zondige mens wil niet weten van de Heer Jezus en “kruisigt” Hem evenzeer.
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ren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik
opgewekt worden. 64 Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd
wordt, opdat Zijn discipelen Hem ‘s nachts misschien niet komen stelen en tegen het
volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn
dan de eerste”.

Zij herinnerden zich dat Hij zou herrijzen:
Johannes 2:19-20: “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in
drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is
aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?”

Deze uitdrukking is het die zij gebruikten tijdens Zijn religieus proces om Hem valselijk te beschuldigen:
Markus 14:58: “Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen
gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen”.

Zij begrepen niet dat Hij sprak over Zijn lichaam.
De verwerping van de Heer Jezus
Zij wilden Hem dood:
Jesaja 53
Mattheüs 13:53-58
Mattheüs 23:37
Mattheüs 26:3-4
Mattheüs 27:20-23
Mattheüs 27:25
Markus 9:31-32
Markus 15:13-14
Lukas 4:28-30 (al van bij het begin)
Lukas 6:1-11
Lukas 13:34-35
Lukas 22:1-2
Lukas 23:18, 21, 23-24
Johannes 1:10-11
Johannes 5:16-18
Johannes 7:1
Johannes 7:19-31
Johannes 8:37-40
Johannes 8:51-53
Johannes 10:30-33, 36, 39
Johannes 12:37-38
Johannes 15:20-21
Johannes 19:5-6,
Johannes 19:15
Handelingen 2:22-24
Handelingen 3:13-15
Handelingen 7:51-53
1 Thessalonicenzen 2:14-16
Vgl. Deuteronomium 31:20

Nu Hij dood is willen zij er zeker van zijn dat dit zo blijft, denkend dat zij de macht van God kunnen uitdoven, de God waartegen zij al die hele tijd streden.
Maar Hij kon niet dood blijven. Hij verschijnt aan Zijn volgelingen, 102 keer tussen het Feest van
de eerste vruchten (wijst op de opstanding)3 en vóór Zijn hemelvaart 40 dagen later.
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Zie de chronologie van begrafenis tot hemelvaart: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Begrafenis-Opstanding.pdf
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Handelingen 1:3: “Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen
gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen”.

Op het volgende feest (Pinksteren)4 begon het allemaal: de Kerk zou nu de boodschap brengen, het
Evangelie, de reden waarvoor Jezus stierf.
Handelingen 2:22-24: “Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de
Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen
en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23
deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van
God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24 God heeft Hem echter doen opstaan
door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden”.
Handelingen 4:33: “En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de
opstanding van de Heere Jezus”.

Alles was nu veranderd. Een nieuw tijdperk was begonnen: dat van de Kerk. Nu, bijna 2000 jaar
later is de weerstand tegen de boodschap sterk. Alle vijanden van God, de duivel en zijn engelen en
mensen, trachten de levensveranderende boodschap die uitgaat naar de hele wereld te stoppen.
Sommigen gebruiken directe bedreigingen, anderen trachten de boodschap te verdraaien zodat ze
nutteloos wordt”.
Jezus zei dat wat zij Hem aandeden, zij ook al zijn ware volgelingen zouden aandoen. Toen Jezus
hen “getuigen” (Handelingen 1:8) noemde, gebruikte Hij het woord “martureo” afgeleid van “martus” oftewel “martelaar”5. Zij die de boodschap brengen weten dat zij kunnen gedood worden. Zendelingswerk kan erg riskant zijn, in het bijzonder in bepaalde delen van de wereld. Maar dit werk
kan ook een grote beloning met zich meebrengen.
Vandaag de dag moeten we begrijpen dat de wereld donkerder en donkerder wordt. De oppositie
groeit en zendelingswerk vermindert meer en meer.

Nawoord:
En niet alleen de Heer Jezus werd slecht behandeld. Ook de Zijnen, zij die getrouw de waarheid van
Gods Woord uitdragen en onderwijzen, worden tegengewerkt, als vijanden aanzien, gehaat en in het
beste geval geheel genegeerd.
De Heer Jezus zei: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat
heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom
haat de wereld u. 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet
meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij
Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen” (Johannes 15:18-20).
“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12).
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Zie de betekenis van de Joodse feesten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JoodseFeesten.pdf
Ibid.
5
 Strong’s code 3140 en 3144.
4

5

