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Inleiding 

Het derde boekje komt misschien later nog op papier beschikbaar. Voor nu 
voorlopig alleen studie vijf digitaal, zodat we samen dagelijkse Gods Woord 
nagaan of deze dingen zo zijn. Juist in de tijd van crisis. 

Uiteraard vind je weer een korte samenvatting van vijfde studie en ruimte 
voor aantekeningen. De studie is terug te luisteren via de website onder 
Actueel > Bijbelstudies. 

De voorbereidingsvragen zijn enerzijds ter voorbereiding voor jezelf en 
anderzijds eventueel een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te komen. Het 
is dus niet het doel! Dus het geeft niet als niet alle vragen aan bod zijn 
gekomen. Het gaat om de groei in diepte met elkaar naar het beeld van 
Christus.  

De gespreksvragen zijn elke keer twee vragen: wat wil God tot ons zeggen? 
En hoe heeft dit zijn uitwerking in onze levens? Dus luister, kijk, bevraag, 
wees eerlijk en open je hart voor elkaar en bovenal voor Hem. 

Laten we samen leven door geloof! 

Jonathan  
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5. Zie, de Mens! Zie, uw Koning! 

Het aanschouwen van de lijdende Christus. 

Lezen: Johannes 19:1-37 

In Johannes 19 laat Pilatus Jezus tijdens zijn verhoor geselen en bespotten, 
maar hij vindt geen schuld in Hem en probeert Hem vrij te laten. Uiteindelijk 
levert hij Hem uit om gekruisigd te worden uit angst voor de Joden en om de 
behoudt van zijn eigen status. 

Jezus wordt op de Schedelplaats (Golgota) gekruisigd tussen twee anderen. 
Hij droeg Zijn eigen kruis en boven Zijn hoofd stond geschreven: “Jezus de 
Nazarener, de Koning van de Joden,” tot ergernis van de overpriesters van de 
Joden. 

Bij het kruis gebeuren nog een aantal dingen: Zijn kleren worden verloot 
onder de soldaten; Zijn moeder en de discipel die Hij liefhad kregen de 
opdracht om voor elkaar te zorgen; Hij vroeg om drinken; en Hij riep 
uiteindelijk: “Het is volbracht!” 

Kijken naar Jezus die sterft aan het kruis breekt ons hart. Een enorme 
uitbarsting van menselijke hypocrisie, lafheid en onrechtvaardigheid vindt 
plaats als Jezus wordt veroordeeld tot de dood en gekruisigd wordt.  

Terwijl Hij getroffen wordt door zoveel menselijk kwaad legt Hij uit liefde Zijn 
leven af, om diezelfde mensen te bevrijden van hun kwaad. Hij heeft Zijn 
vijanden lief tot in de dood.  

Jezus stierf niet alleen vanwege de zonden van de mensen toen en daar, 
maar ook vanwege onze zonden. Als Hij voor mijn zonden stierf, dan stierf Hij 
dus ook door mijn zonden. Ook ik ben verantwoordelijk voor de dood van 
Jezus. Maar ook mij heeft Hij liefgehad, om mij te bevrijden van dit kwaad. 
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Aantekeningen 
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Gespreksvragen 

a. Wat heeft God tot jou gesproken door de studie en voorbereiding? 

 

 

 

b. Wat heeft dit in mijn leven uitgewerkt de afgelopen twee weken? 

 

 

 

Voorbereidingsvragen 

1. Welke personages zie je terugkomen in Johannes 19? 

 

 

2. Wat beweegt Pilatus? Wat bezielt de overpriesters en het volk? Hoe staat 
Jezus in Johannes 19? 

 

 

3. Pilatus zegt over Jezus: “Zie, de Mens!” (vers 5) en “Zie, Uw Koning!” 
(vers 14) Welk beeld(en) van Jezus schetst Pilatus hiermee? 
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4. Welke beeld(en) van Jezus heb jij bij de twee uitspraken van Pilatus? 

 

 

5. Waarom probeerde Pilatus Jezus vrij te laten? (vers 12a) En waarom 
deed hij dat uiteindelijk niet? 

 

 

6. Welke drie kruiswoorden (van de zeven) spreekt Jezus uit (vers 26-30)? 
Welke van drie raakt jou het meest? Geef aan waarom. 

 

 

 

7. “Opdat het Schriftwoord vervuld wordt” staat drie keer genoemd. Zoek 
de Schriftwoorden op en lees de vervullingen in het Oude Testament. 
Wat zegt dit over Jezus? 

 

 

8. Wat zegt God tegen ons door het lijden en sterven van Zijn Zoon? Hoe 
heb jij tot nu toe Goede Vrijdag ervaren? Wat zijn jouw ervaringen met 
het kijken naar Jezus die voor jou is gestorven aan het kruis? 

  


