
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Jezus sterft 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Johannes 19:30. 

 Denk aan wat je al hebt ontdekt over Jezus. Kun je je een verhaal herinneren waarin Hij een 
man geneest? Wat voor wonderlijke dingen zei en deed Hij? Wat zijn de beste dingen die 
Jezus deed? 

 Had je verwacht dat iemand als Jezus uitgelachen, gemarteld en vermoord zou worden? 

 Heb je wel eens een film over Jezus’ sterven gezien? Wat was het ergste stukje? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Pilatus sprak tot de mensenmassa en vertelde hun dat hij vond dat Jezus geen verkeerde dingen had 

gedaan. Hij wilde dat Jezus weer vrij zou komen, maar de mensen bleven roepen dat ze Hem dood 

wilden hebben. 

Lees nu samen Johannes 19:16-30. 

 

Wat er daarna gebeurde… 

Jozef, een volgeling van Jezus, kreeg toestemming om Hem te begraven. Hij haalde het lichaam van 

het kruis. Met de hulp van een andere vriend, Nicodemus, wikkelde hij Jezus’ lichaam in doeken en 

legden ze het in een rotsgraf in een tuin. Ze rolden een grote steen voor de ingang van het graf. Dat 

leek het einde van alles. Maar was het dat ook?  

 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 90 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelse woorden toegelicht 

Het kruis Gekruisigd worden, was een verschrikkelijke manier om te sterven. De veroordeelde moest 

de dwarsbalk dragen en werd eraan vastgespijkerd; daarna werd de dwarsbalk omhoog gehesen en 

vastgemaakt aan de rechtopstaande paal. Het kon dagen duren voordat iemand werkelijk dood was. 

Koning van de Joden Pilatus eiste dat dit bordje boven Jezus’ hoofd aan het kruis kwam te hangen. 

Het was in drie talen geschreven (Aramees, Latijn en Grieks), zodat iedereen het kon lezen. 

Spons en wijn of azijn Aan de gekruisigden werd goedkope wijn gegeven zodat het de pijn zou 

verminderen. 

 

Probeer het uit 
Vaak doen we wat we zelf willen in plaats van wat God wil. Dit noemen we ‘zonde’. Zonde scheidt ons 

van God. We kunnen niet van de zonde afkomen. Iemand moest gestraft worden voor wat wij 

verkeerd hebben gedaan. Slechts één Iemand kan met zonde afrekenen – Jezus! 

Toen Jezus aan het kruis stierf, werd hij gestraft voor onze zonden. Omdat Hij opstond uit de dood en 

weer tot leven kwam, maakte Hij de weg vrij voor ons om dicht bij God te zijn. Jezus nam onze zonden 

van ons weg.  

 

Als we ons afkeren van onze zonden en ‘sorry’ zeggen tegen God, zal Hij ons vergeven zodat we voor 

altijd bij Hem zijn. Dit is een cadeau van Jezus. We kunnen geen genade of vergeving verdienen of 

ervoor betalen, maar we kunnen het wel aannemen. 

 

Als we voor Jezus kiezen, en om vergeving vragen, denkt God niet meer aan onze zonden. Hij geeft 

ons een nieuwe start. En dan begint jouw ontdekkingsreis als volger van Jezus. Je kunt hier met een 

volwassene over praten of met een vriend uit de kerk. 

 

Praten met God 

Wees stil en denk na over hoeveel Jezus voor jou heeft gegeven. Vertel God daarna jouw eigen 

dankgebed.  


