
Omschrijving: Goede Vrijdag 15 april – anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet 

Ter overdenking 
 
Uiteraard is dit het domein van de dienstdoende predikant, dus hier geen 
hele overdenking. Wel willen we in de lijn van het thema van deze week 
aangeven waar we aan denken met de viering van Goede Vrijdag. 

 

Niet begrepen! 

Als Jezus gekruisigd is en daar hangt op de Hoofdschedelplaats, wordt hij bespot door zowel de gewone mensen  

als de Schriftgeleerden en priesters, de soldaten en de beide moordenaars. 

Het bekende: “Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van 
God” is ten diepste voor een groot gedeelte waar. In andere vertalingen staat: “maar zichzelf verlossen kan Hij 
niet. “En met die laatste woorden wordt de volle waarheid gezegd, al bedoelen die toeschouwers het op een 
heel andere manier. 
 
Jezus hangt daar juist aan het kruis om de mensheid te verlossen. Maar Zichzelf verlossen mag en kan Hij niet, 
anders zou de duivel van Hem hebben gewonnen, Anders zou niemand gered / verlost zijn. 
Ze jouwen Jezus uit, treiteren Hem en dagen Hem uit. Ze begrijpen totaal niet wat de missie is van de Zoon van 
God en slaan de plank finaal mis met gebruik van de juiste woorden. 
 

Uit de BIJBEL - Lukas 23:33-43 (HSV) 

 
33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar,  
      met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 
34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  
     En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 
35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem.  Zij zeiden: Anderen  
     heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 
36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 
37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 
38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters:   
      “DIT IS DE KONING VAN DE JODEN”. 
39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei:  
      Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 
40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem:  
      Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 
41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben,  
     maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 
42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 
43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. 
 

       

                                           


