
LES 19 – GOLGOTHA OVERSCHADUWT KONINKRIJKSBOULEVARD 

Mattheüs – Markus – Lukas - Johannes 

THEMA:  Het onderwijzen van de identificatie van gelovigen met Christus Zijn dood, 

begrafenis en opstanding. 

  

 We zijn dichter en dichter bij de eerste bergtop gekomen die de profeten zagen. Het 

heet Golgotha of ‘Calvarieberg’. In onze vorige les zagen we hoe Johannes de Doper de weg 

voor de Koning voorbereidde door de Israëlieten op te roepen tot bekering en doop. Toen 

zagen we een vreemd iets, namelijk dat de Redder Zichzelf aan de waterdoop onderwierp, 

waardoor Jezus Zichzelf als één met Zijn volk toonde. Hij identificeerde Zichzelf met Zijn volk. 

Vandaag zullen we zien dat op Golgotha, Christus nog een andere doop had, een doop zonder 

water zoals Johannes Hem gedoopt had, maar een doop in de dood.  

 Kort voor Zijn intrede in Jeruzalem rijdende op een veulen, het jong van een lastdier 

(Mattheüs 21:5), vroeg Jezus Zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat de Zoon des 

mensen is?” Mattheüs 16:13-19 spreekt hierover. Christus noemde de gelovige Israëlieten Zijn 

gemeente. Mattheüs 16:18. Het woord ‘gemeente’ of ‘kerk’ betekent een geroepen groep. In 

het Koninkrijk, zal Israël een volk van priesters zijn die de heidenen tot Christus de Koning 

leiden. Zo’n afgescheiden groep zal een kerk zijn, de Koninkrijkskerk. Het moest op Christus 

Zelf, die de hoeksteen is, worden gebouwd, en Peter was de sleutels gegeven om als eerste 

de deur van het geloof voor de Joden te openen. 

Kort nadat Christus deze belofte aan Peter maakte, begon Hij te onthullen dat Hij eerst 

moest sterven, voordat het Koninkrijk kon worden opgericht. Mattheüs 16:21. Christus sprak 

over Zijn komend lijden en dood als een doop. Het was Zijn doop in de dood. Lukas 12:50. De 

tijd kwam steeds dichter bij dat de Redder-Koning Zijn doop in de dood moest lijden.  

 Op een dag zei Jezus tot zijn discipelen: “U weet dat na twee dagen het pascha (het 

gedenken van PASCHA op de BELOFTEWEG) is en de Zoon des mensen wordt overgeleverd 

om gekruisigd te worden.” Mattheüs 26:1-2. Terwijl Jezus en de discipelen het pascha aten, 

zei Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dat één van u Mij zal overleveren.” Mattheüs 26:21-25. En 

nadat zij een lofzang hadden gezongen, gingen zij naar buiten naar de Olijfberg. Daar, in de 

hof van Getsemane, was het dat Jezus bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze 

drinkbeker Mij voorbijgaan; echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Mattheüs 26:36-45.  

 Daarna, terwijl Hij nog tot de discipelen sprak, kwam Judas Iskariot, één van de twaalf, 

en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, van de overpriesters en oudsten 

van het volk vandaan, om Hem te arresteren. Mattheüs 26:47-56.  



Jezus werd voor Kajafas, de hogepriester gebracht, en werd vals beschuldigd. De 

hogepriester zei tot Hem: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus 

bent, de Zoon van God.” Jezus zei to hem: “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.” 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? Zij nu antwoordden en zeiden: “Hij is de dood schuldig.” 

Mattheüs 26:57-68. 

Toen werd Jezus voor Pilatus, de gouverneur van Judea, gebracht en die vroeg Hem: 

“Bent U de Koning der Joden?” Jezus nu zei: “U zegt het.” Mattheüs 27:11. De soldaten van 

de gouverneur ontkleedden Hem en deden Hem een scharlaken mantel om. En na een kroon 

van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn 

rechterhand; en zij vielen op hun knieën voor Hem en bespotten Hem aldus: “Gegroet, koning 

der Joden!” En zij spuwden op Hem, namen de rietstok en sloegen op Zijn hoofd. Alles 

gebeurde net zoals de profeten het lijden op de berg Golgotha hadden geprofeteerd. Mattheüs 

27:27-30. 
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Daarna leidden zij Hem weg naar een plaats genaamd Golgotha, welke Schedelplaats 

betekent, gaven Hem wijn met gal gemengd te drinken, en spijkerden Hem aan het kruis. De 

soldaten plaatsten boven Zijn hoofd een bord met de tekst: “DEZE IS JEZUS, DE KONING 

DER JODEN.” Mattheüs 27:33-37. Toen werden met Jezus twee rovers gekruisigd, één aan 

zijn rechter- en één aan zijn linkerhand. Mattheüs 27:38. Eén van hen koos de weg van het 

leven, de andere de weg van de dood. Terwijl de laatste Hem bespotte, zei de eerste: “Jezus, 

denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt.” En Hij zei tot Hem: “Voorwaar, Ik zeg u: 

vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.” En het was al ongeveer het zesde uur (12 uur ‘s 

middags), en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur (3 uur ’s middags) toe, 

want de zon werd verduisterd. Het voorhangsel van het tempelhuis nu scheurde doormidden. 

Lukas 23:39-45. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: “Het is volbracht!” 

Johannes 19:30. En Jezus riep met luider stem de woorden: “Vader, in Uw handen beveel ik 

Mijn Geest.” En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij. Lukas 23:46. Toen het nu avond was 

geworden, kwam een rijk man van Arimathéa, Jozef geheten, die ook zelf een discipel van 

Jezus was geworden. Deze kwam naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen 

beval Pilatus het hem te geven. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een rein stuk linnen 

en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had uitgehouwen. Een grote steen werd voor 

de ingang van het graf gewenteld. Mattheüs 27:57-60. De beloofde Koning was dood en de 

leiders van Israël dachten dat ze zich voor eeuwig van Jezus ontdaan hadden. Eén dag ging 

voorbij, een tweede dag ging voorbij, en op de derde dag stond onze Redder op uit de dood! 

Mattheüs 26:1-8.  

Verdiende Jezus het om te sterven? Nee. Het loon van de zonde is dood, maar Jezus 

heeft nooit gezondigd. Hij kon altijd hebben geleefd, maar wij zien: 

1. Het waren onze zonden die Jezus aan het kruis spijkerden. 1 Korinthiërs 15:3-4. Hij 

droeg onze zonden en droeg de scharlaken mantel van nederigheid, opdat wij een 

mantel van rechtvaardigheid zouden mogen dragen.  

2. Jezus droeg een kroon van dorens opdat wij een kroon van rechtvaardigheid mogen 

dragen. 2 Timotheüs 4:8. 

3. Jezus stierf onze dood. Toen stond Hij op, en nu geeft Hij ons Zijn 

opstandingsleven. Romeinen 6:4. Op het moment dat wij Jezus als Redder 

vertrouwen, doopt de Heilige Geest ons in het Lichaam van Christus, de kerk van 

Christus voor vandaag de dag. Wij zijn dan met Christus geïdentificeerd zodat Zijn 

doop in de dood onze doop wordt, Zijn begrafenis onze begrafenis, en Zijn 

opstanding onze opstanding. Dus als nieuwe schepsels in Christus horen wij in 

nieuwheid van leven te wandelen.  

 

GEHEUGENVERS: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, 

zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in 

nieuwheid van leven zouden wandelen.” Romeinen 6:4. 



LES 19 – WERKBLAD 

De volgende beweringen zijn Waar of Vals. Vind de Bijbelverwijzingen en schrijf in de haakjes 

een (W) voor die waar zijn, en een (V) voor die vals zijn. 

1. (    ) De profeten zagen Christus lijden voor onze zonden op Golgotha. Psalm 22:16. 

 

2. (    ) Christus sprak over Zijn komende dood als een doop. Lukas 12:50. 

 

3. (    ) Pilatus vroeg aan Jezus of hij de Koning van de gehele wereld was.            

Mattheüs 27:11 

 

4. (    ) Christus moest sterven omdat Hij had gezondigd.  

1 Korinthiërs 15:3, Hebreeën 7:26. 

 

5. (    ) Op het moment dat wij Christus als Redder vertrouwen, worden wij in Zijn dood 

gedoopt. Romeinen 6:3-4. 

 

6. (    ) Alleen de Geest van Christus stond op uit het graf. Lukas 24:37-39. 

 

7. (   ) Wij, gelovigen in Christus, zijn niet alleen in de dood van Christus gedoopt, maar wij 

zijn met Hem in nieuwheid van leven opgewekt. Romeinen 6:4. 

 

8. (   ) De doop van de Heilige Geest maakt ons, gelovigen in Christus, leden van een kerk 

hier op aarde. 1 Korinthiërs 12:13. 

 

9. Schrijf een korte beschrijviging van de kruisiging van de Here Jezus Christus ________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

10. Schrijf Romeinen 6:4 op: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


