
Jezus’woorden 
Deze folder wordt je aangeboden door:

Naam:                                                       

Adres:                                                        

Postcode:

Woonplaats:  

Wil je meer weten over Jezus? Reageer dan via reacties@traktaatzending.org 
of stuur de ingevulde antwoordstrook aan ons op: ETZ, Postbus 41, 2950 AA 

te Alblasserdam. Je ontvangt dan gratis en vrijblijvend een boekje 
met meer informatie en een gedeelte uit de Bijbel.

Aanbevolen website: www.ikzoekGod.nl 

aan het 
kruis
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De bijbelteksten in deze folder zijn ontleend aan de 
Nieuwe Bijbel Vertaling, NBG 2004, en aan de 
Herziene Statenvertaling, Stichting HSV 2010

Jezus is ons vertrouwen waard

De woorden van Jezus aan het kruis laten zien hoe 
zuiver zijn karakter is en hoe groot zijn liefde. Hij is 
ons vertrouwen waard! Zijn betekenis is enorm, niet 
te overschatten. Hij is het die voor mensen de weg 
opent om vergeving van schuld en een totaal nieuw 
leven te ontvangen. 

Jezus leed en stierf ook voor jou! Als je verlangt 
naar vergeving en nieuw leven, mag je in Hem gaan 
geloven en beginnen Hem te volgen. De Bijbel en 
medechristenen zullen je op weg helpen. 
Mogelijk spreekt de boodschap van Jezus je wel aan, 
maar is die nog heel onbekend voor je. Aarzel dan 
niet om je vragen te stellen aan degene van wie je 
deze folder hebt ontvangen. Of stuur een berichtje 
om gratis en vrijblijvend een boekje over Jezus te 
ontvangen (zie achterzijde). Van harte Gods zegen 
toegewenst!

Vindplaats van de zeven kruiswoorden in de Bijbel: 
Lucas 23:34, Lucas 23:43, Johannes 19:26-27, 
Mattheüs 27:46 / Marcus 15:34, Johannes 19:28, 
Johannes 19:30 en Lucas 23:46.

VOORBEELD



‘Goede vrijdag’, twee dagen voor Pasen, 
herdenken christenen het lijden en sterven van 
Jezus Christus. Hij stierf vastgenageld aan een 
kruis, bijna 2000 jaar geleden. 

Kruisiging is een extreem pijnlijke methode om ie-
mand langzaam te executeren. Toch had Jezus niets 
gedaan waarvoor Hij straf had verdiend. Integendeel, 
Hij was de Zoon van God die uit liefde voor alle men-
sen ons leven deelde en voor ons leed. Zeven uitspra-
ken die Jezus deed terwijl Hij aan het kruis hing zijn in 
de Bijbel opgetekend: de zeven kruiswoorden. 
Het is heel waardevol om ze nauwkeuriger te bekij-
ken, want ze werpen een helder licht op de persoon 
van Jezus en op zijn betekenis voor ons.

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen.’
Geen woorden over de pijn of het onrecht dat 
Hem wordt aangedaan. Integendeel, een gebed 
om vergeving voor zijn beulen.

‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met 
Mij in het paradijs zijn.’
Jezus had eerder tijdens zijn leven gezegd dat Hij in 
de wereld was gekomen om te zoeken en te redden 
wat verloren was (Lucas 19:10). Daar bedoelde Hij 
ons mensen mee. Zijn missie op aarde om mensen 
weer bij God te brengen maakt Jezus zelfs aan het 
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kruis nog waar. Met zijn belofte garandeert Jezus 
de misdadiger die naast Hem hangt dat hij aan-
vaard en gered is. 

‘Vrouw, zie, uw zoon’ … ‘Zie, uw moeder’
Vanaf het kruis vertrouwt Jezus de zorg voor zijn 
moeder toe aan zijn volgeling Johannes. Ook uit 
deze woorden blijkt weer zijn grote liefde en zorg 
voor de mensen om Hem heen.

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij 
verlaten?’
Wat een hartzeer spreekt hieruit. Niets is erger dan 
door God verlaten zijn. Waarom verliet God zijn 
eigen Zoon, die nooit enig kwaad gedaan had? Om-
dat Jezus de straf droeg die wij verdiend hadden 
door de zonde. Zonde is leven vanuit egoïsme, niet 
vanuit ontzag voor God en liefde voor de mede-
mens. Zonde is de oorzaak van alle kwaad. Er is 
een straf op de zonde: gescheiden zijn van God, 
de Bron van al het goede. Was het nodig dat een 
onschuldige leed in plaats van degenen die in wer-
kelijkheid schuldig zijn? Ja, want wij kunnen onze 
schuld nooit afbetalen en wij kunnen onszelf niet 
veranderen. Uit liefde voor ons nam de Zoon van 
God het lijden aan het kruis op zich.  

‘Ik heb dorst’
Hoewel Jezus naar zijn wezen God is, werd Hij toen 
Hij in de wereld kwam echt mens. Ook de kwelling 
van zijn dorst laat dit duidelijk zien. Dat Jezus vol-
ledig God en volledig mens is, is een mysterie: iets 
wat we wel kunnen geloven, maar niet begrijpen. 
Ook de vergeving van onze schuld doordat Jezus 
de straf droeg gaat ons verstand te boven. 

‘Het is volbracht’
Dit is geen uitspraak van een verliezer. Hier 
spreekt iemand die aan een taak heeft gewerkt 
en die tot een goed einde heeft gebracht. En zo 
bedoelt Jezus het ook. Hij heeft de taak volbracht 
die God de Vader Hem had toevertrouwd en 
waar Hij zichzelf van ganser harte aan had toege-
wijd: onze redding. Doordat Jezus in onze plaats 
de straf droeg is de weg naar God open voor 
ieder die in Jezus gelooft en Hem wil volgen. 

‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’
In zijn sterven geeft Jezus zichzelf over aan de 
zorg van God de Vader. God is machtiger dan 
de dood. Dat bewees Hij ook door Jezus na drie 
dagen te laten herleven. Jezus verliet het graf met 
een vernieuwd lichaam, dat niet meer vatbaar 
is voor ziekte en dood. Wie in Jezus gelooft zal 
ook eens door Gods kracht dit vernieuwde leven 
ontvangen.

VOORBEELD




