Woorddienst 29 maart 2020

Het proces tegen Koning Jezus Christus
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Opbouw

•
•
•
•
•

Inleiding
Jezus voor de hogepriester en de Raad
Petrus’ verloochening
Jezus voor Pilatus
Wat dit betekent voor ons
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Inleiding
Dit proces en de beschrijving:
• Indrukwekkend wat er gebeurt
• Ook onder de indruk van wat de Heer zegt en doet
• Door lijden tot heerlijkheid
• Hoop en bemoediging
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Inleiding
Het roept allerlei vragen op:
•
•
•
•
•
•
•

Waarom gebeurde dit (motieven)?
Was het proces rechtmatig?
Wat betekende dit voor de Heer?
Hoe handelde Hij en waarom?
Wat betekende wat Hij zei?
Wat leren we van Petrus’ verloochening?
…
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Jezus voor de hogepriester
Jh 18:13 Eerst naar Annas, dan naar Kajafas
Mt 26:57-68
• Geen valse aanklacht te vinden
• Hogepriester bezweert Hem, ‘dat U ons zegt of U de
Christus bent, de Zoon van God!’
• De Heer antwoordt:
U hebt het gezegd. Ik zeg u evenwel: van nu aan zult u de
Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de
kracht en zien komen op de wolken van de hemel’
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Jezus voor de hogepriester
Mt 26:65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei:
Hij heeft gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig?
Zie, nu hebt u de lastering gehoord; wat vindt u ervan?
66 Zij nu antwoordden en zeiden: Hij is de dood schuldig.

67 Toen spuwden zij Hem in het gezicht en sloegen Hem
met vuisten, 68 en zij gaven Hem kaakslagen en zeiden:
Profeteer ons, Christus, wie is het die U heeft geslagen?
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Jezus voor de hogepriester
Achtergrond en motieven - verschillende groepen
• Annas corrupt en machtig - ‘hogepriester’ achter de
schermen
• Hij en zijn (schoon)zoons verdienden flink aan de tempel
• Kajafas lang hogepriester – ‘goede’ relatie Pilatus
• Sadduceeën, farizeeërs en herodianen waren heel
verschillend

Maar: Ze werkten samen tegen Jezus (Mk 3:6 En de farizeeën
gingen terstond naar buiten met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden
ombrengen.)
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Jezus voor de hogepriester
Achtergrond en motieven
De week ervoor:
• Jezus reinigt de tempel: bedreigt hun inkomsten
• Hij confronteert de sadduceeën, farizeeërs en herodianen
• Hij claimt God te zijn:
– Jh 5:28, Daarom dan trachtten de Joden des te meer Hem te
doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook God zijn
eigen Vader noemde, zodat Hij Zich aan God gelijk maakte.

• Ze willen Hem doden - in Jh lezen we dat 8x (7:2,19,20,25, 8;37,40)
• Ze nemen tenslotte het besluit Hem te doden
Mt26:1-5, Mk 14:10, Lk 22:2, Jh 11:53
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Jezus voor de hogepriester
Achtergrond en motieven
Ze nemen het besluit Hem te doden
• Hij claimt God te zijn – Jh 5:18
• Bedreiging voor de Joodse staat – Jh 11:48 Romeinen zullen komen
en onze plaats en ons volk wegnemen

• Geldzucht, Sadduceeën, maar ook de Farizeeërs
• Afgunst Lk 20:14-16 De onrechtvaardige landlieden … zeiden: Deze

is de erfgenaam; laten wij hem doden, opdat de erfenis van ons wordt.
15 En zij … doodden hem. …de heer van de wijngaard … zal komen en
deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Toen
zij nu dit hoorden, zeiden zij:

Dat nooit! - echte motief
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Jezus voor de hogepriester
Proces rechtmatig?

• Sommigen beweren van wel
• Maar dat was niet het geval: er klopte niets van
–
–
–
–
–
–

Er moet een geldige aanklacht zijn van 2 of meer getuigen
Rechter is hier aanklager
Hij moest Zelf ‘bewijs’ leveren
Mocht niet op 1 dag of ‘s nachts
Moest een echte Raadszitting zijn
en veel meer

• Hij had door de Raad dus niet veroordeeld mogen worden
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Jezus voor de hogepriester
‘.. Van nu aan zult u Zoon des mensen zien zitten aan de
rechterhand van de kracht …’
• Christus is (Zoon van) God: Ps 110:1 ‘zegt de Heer tot mijn Heer’
• God heeft dus een Zoon die God is en de Messias
Mt 22:41-45 Als dan David Hem ’Heer’ noemt, hoe is Hij zijn Zoon?
Hij toont een glimp van Zijn Goddelijke heerlijkheid (als in de tuin)
De Rechter (Mt 25:31) voor de ‘rechter’ – laatste waarschuwing
• Hij is – ook dan – God ! Die claim maakte Hij overduidelijk
Geloof het niet als mensen anders beweren
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Jezus voor de hogepriester
‘.. Van nu aan zult u … zien komen met de wolken van de hemel’
Komen met de wolken van de hemel:
• Dn 7:13 met de wolken des hemels kwam … een mensenzoon
• Hd 2:11 deze Jezus zal .. zo komen (met een wolk, op Olijfberg)
• Op 1:7 Hij komt met de wolken … alle stammen zullen weeklagen
• Zc 12:10 zij zullen Hem zien … en een rouwklacht … aanheffen

Hij zal eens Israël herstellen (en dan koning worden) !
Hij wordt verworpen maar Hij verwerpt Zijn volk niet
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Jezus voor de hogepriester
Het lijden en Zijn houding
Hij had de regie en was vastbesloten: Hij ging erdoor
• Lk 9:51 .. Hij zijn gezicht vastbesloten wendde om naar
Jeruzalem te gaan (en het vervolg in Lukas)
• Js 50:7 daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen
• Js 50:6 ik ben niet teruggedeinsd
• Ps 40:8 Zie, ik kom , ik heb zin om Uw wil te doen
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Jezus voor de hogepriester
Het lijden en Zijn houding
Maar hoe leed Hij
• Lk 12:50 Ik moet met een doop worden gedoopt en hoe
benauwt het mij
• Ps 22:8: allen die mij zien, bespotten mij, .. wees niet ver
• Ps 41:10 zelfs mijn vriend … heeft zich tegen me gekeerd
• Ps 69: 9 want om U draag ik smaad, … de ijver voor uw huis
heeft mij verteerd, …, ik weende, .., ik ben ellendig
• Js 52:14 zoals velen ontzet zijn, zo misvormd was zijn aanblik
• En zoveel meer
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Jezus voor de hogepriester
Het lijden en Zijn houding
En hoe verdroeg Hij het
• Mk 14:61 Hij zweeg en antwoordde niets
• Js 50:6 mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn
wangen aan wie mij de baard uittrokken, en mijn gelaat niet
verborgen voor smadelijk speeksel
• Js 53:7 Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en
deed Zijn mond niet open; als een lam dat naar de slacht wordt
geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo
deed Hij zijn mond niet open
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Jezus voor de hogepriester
Zijn voorbeeld
• 1 Pt 2:21 Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld
nagelaten, opdat u zijn voetstappen navolgt; … 23 die als Hij
uitgescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde,
• Fp 2:5 Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus
was, .. Die Zichzelf ontledigd heeft, .. Hij heeft zichzelf
vernederd tot de dood
Wij mogen Zijn voorbeeld volgen
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Petrus’ verloochening
In de nacht, als de Heer wordt veroordeeld bij Kajafas
• Jh 15:Simon Petrus nu volgde Jezus, … 18 en ze hadden een
kolenvuur gemaakt, .. En Petrus stond zich bij hen te warmen
• Lk 22:59 Mens, ik weet niet wat u zegt. En .. terwijl hij nog
sprak, kraaide de haan. En de Heer keerde zich om en keek
Petrus aan; en Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, …
en hij ging naar buiten en weende bitter
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Petrus’ verloochening
De Heer had Petrus gewaarschuwd
Mt 26:33 Petrus echter antwoordde en zei tot Hem: Al zullen allen over
U ten val komen, Ik zal nooit ten val komen. 34 Jezus zei tot hem:
Voorwaar, Ik zeg je dat je in deze nacht, voordat de haan kraait, Mij
driemaal zult verloochenen. 35 Petrus zei tot Hem (zeer nadrukkelijk):
Ook al moest ik met U sterven, Ik zal U geenszins verloochenen.

En voor hem gebeden!
Lk 22:31 Simon, Simon, zie, de satan heeft dringend verlangd u allen te
mogen ziften als de tarwe; 32 Ik heb echter voor jou gebeden dat je
geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd bent, versterk je
broeders.
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Petrus’ verloochening
Petrus
•
•
•
•

Verwachtte iets heel anders: glorieuze koning (meeregeren?)
Volgde de Heer – goed bedoeld
Maar verwachtte (te) veel van zichzelf – ‘de grootste?’
Moet leren wat het kruis betekent
– In mij woont geen goed Rm 7:18
– Ik ben met Christus gekruisigd Gl 2:20
– Het koninkrijk was (nu) niet van deze wereld Jh 18:36

• Wordt hersteld: Jh 21:15 ook bij kolenvuur – loutering
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Petrus’ verloochening
Lessen en bemoedigingen voor ons
• 1 Pt 2:21 Christus heeft … u een voorbeeld nagelaten
• 1 Pt 2:19 Niet regeren maar onderdanig zijn
• Rm 8:17 medeërfgenamen, als wij met Hem lijden
• 2 Tim 2:12 met Hem regeren als we verdragen,
• en vers 13: de Heer is trouw, ook al zijn wij dat niet
Het gaat niet om ons (ego), maar om Hem
Hij maakt ons aanvaardbaar, niet wijzelf !
• We hebben een trouwe Heer die in de hemel voor ons bidt !

21

Jezus voor Pilatus
• Pilatus was wreed en verachtte Joodse tradities
• Pilatus zegt 4x: Hij is onschuldig – wil Hem vrijlaten
– Joden willen Jezus doden omdat Hij God is (jaloers)
– Zijn vrouw waarschuwt hem
– Jezus zegt dat Hij koning is (maar niet nu van deze wereld)

• Maar levert Hem over uit angst voor zijn positie
• Vonnis: Koning van de Joden ! (maar onschuldig)
• Geselt Hem (door soldaten)
Vreselijk pijnlijk, versterkte het lijden
Ps 129:2 Ploegers ploegden op mijn rug
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Jezus voor Pilatus
• ‘Bloed over ons en onze kinderen’ – Vader vergeef ze
– In jaar 70 Jeruzalem verwoest
– Helaas vaak misbruikt - onterecht - voor antisemitisme
– Israël is niet verworpen (als volk)!

• Joden en heidenen schuldig:
• Hd 4:27 Want in deze stad zijn verzameld tegen uw heilige knecht Jezus,
die U hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en
volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren
had bestemd dat zou gebeuren.
God is in control (al zeggen sommigen van niet)
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Betekenis voor ons
Wat zegt dit ons?
• Jezus is en wordt koning
• Maar niet nu over deze wereld
• en ook wij nu nog niet

•
•
•
•
•

Hij was en is God en was en is in control
Hij heeft enorm willen lijden uit vasthoudende liefde
Zijn houding en lijden redde ons en dat mogen we volgen
Hij is bij ons, in ons en aan Gods rechterhand
Hij bad en bidt voor Petrus en ons: we zijn veilig !
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Betekenis voor ons
Bij het avondmaal mogen we denken aan
• wat Hij deed voor God en voor ons
• Zijn lijden en hoe dat voor Hem was
• aan Zijn onvoorstelbare liefde
En
• Danken we Hem voor wat Hij gaf en geeft
• Loven en prijzen we Hem voor wat Hij deed en hoe
• Aanbidden we Hem voor wie Hij is (voor jou)
• (Totdat) Hij komt
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Betekenis voor ons
Teksten om te lezen en overdenken komende week
Hij leed
• De gedeelten van vandaag Mt 26:57-27:31 en andere
• Psalm 22, 40, 69, 31, 129
• Jes 50:4-9, 52:13-53:12 (en lees ook eens bv Js 49:3,14-17,22)
Hij is hogepriester
• Hb 8:1 wij hebben zo’n hogepriester, die is gaan zitten aan de
rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen Hb
12:2-3, Hb 7:25
• Jh 17

