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DOEK MEENEMEN!!!

Voorhangsel in de tempel (iemand komt doek mee omhoog houden)
Jezus stierf... (licht uit)
Op het moment dat Jezus stierf, gebeurde er iets in de tempel (bij tempel – doek scheuren en 
spot aan).
Gewoon licht mag terug aan.

Een paar woorden uitleg over wat we gedaan hebben. In Jezus' tijd stond er in Jeruzalem een 
tempel. Die tempel werd in twee stukken gedeeld door een gordijn, het voorhangsel. 

PP1
U ziet hier een tekening van hoe het eerste deel er waarschijnlijk uitzag in de tijd van Jezus – 
achteraan ziet u het voorhangsel. In het tweede deel, het heilige der heiligen, achter het 
voorhangsel dus, woonde God. Daarom mocht alleen de belangrijkste priester, de 
hogepriester, één keer per jaar daar komen. Voor de rest was dit heilige der heiligen, zoals het 
achterste deel werd genoemd, een afgesloten ruimte. 

We hebben daarnet het voorhangsel uitgebeeld met dit gordijn. Toen Jezus' stierf, scheurde het 
voorhangsel. Ik lees een paar verzen voor uit Matteüs. 
Lezen: Matteüs 27:45-51,54

De duisternis, de dood
PP2

Vóór Jezus' dood, werd het duister... De Zoon van God stierf aan een kruis. Maar waarom?

Toen daarnet het licht werd uitgegaan, was dat eigenlijk het beeld van de duisternis die er bij 
de mens is, door de zonde. Wij geloven namelijk dat alle mensen zondigen, fouten maken 
tegenover God. Zonde is duisternis; God is licht. In de Bijbel staat dat de straf voor de zonde 
de dood is. Eigenlijk moeten alle mensen dus gestraft worden voor hun zonden en kunnen zij 
niet bij God leven. De diepe betekenis van Jezus’ sterven aan het kruis, is dat Hij stierf… in 
onze plaats. Onze straf was de dood en Jezus heeft die straf ondergaan. 

Toen Jezus stierf, leek de duisternis, leek de dood overwinnaar. Jezus, de Zoon van God, was 
gestorven. Was er nog hoop voor de mensen? 

Het voorhangsel scheurde
Ja, want tegelijkertijd scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. 

Wat is de betekenis van het scheuren van het voorhangsel? Het duister, de dood leek 
overwinnaar toen Jezus stierf, maar het scheuren van het voorhangsel in de tempel toont ons 
dat het licht doorbrak. De spot ging aan. Het toont ons wat Jezus' dood tot gevolg had... de 
straf die wij moesten krijgen voor onze zonde, werd door Jezus gedragen. Omdat we onze 
straf uitgewist werd, kwam de weg tot God vrij. Met het scheuren van het voorhangsel was 
het alsof God tegen de mens zei: 'Vroeger mocht alleen de hogepriester één keer per jaar bij 
Mij komen, nu mag iedereen altijd komen'.
 



Beste mensen, er zijn al veel belangrijke gebeurtenissen geweest in de geschiedenis. De 
opkomst van verschillende wereldrijken, de Franse revolutie, de wereldoorlogen, de eerste 
man op de maan, de aanval op de Twin Towers. Ik durf hier te stellen dat Jezus' sterven en het 
scheuren van het voorhangsel veel belangrijker is dan al de gebeurtenissen die ik net 
opgesomd heb. 
Ik ga er vanuit dat dit moeilijk is om te begrijpen als je niet in God gelooft, daarom probeer ik 
het te vergelijken. 

Je kan het een beetje vergelijken met de Berlijnse muur – u weet hopelijk nog dat er 
tot 20 jaar geleden een muur stond die de stad verdeelde. Stel je voor dat je als 11-
jarig kind per ongeluk in West-Berlijn was, toen men in allerijl de muur bouwde. Je 
ouders waren in Oost-Berlijn. Hoe ingrijpend moet het zijn als zo’n 30 jaar later de 
muur valt en je eindelijk weer naar je ouders kan.  

Toen Jezus’ stierf, was het alsof de muur viel en de mens plots weer toegang tot God kreeg. 
Het is nog veel ingrijpender, omdat de mens, zonder Jezus, gestraft wordt voor zijn zonden. 

Stel je voor dat er een wet bestond die zei dat mensen aan jouw kant van de muur 
boven de 45 jaar omgebracht moesten worden. Hoe blij ben je dan als op je 41ste de 
muur valt en je zo ontsnapt aan de dood.   

In die zin kan je Jezus' sterven en het scheuren van het voorhangsel ook opvatten. Door Zijn 
sterven hoeven wij niet meer gestraft te worden voor onze zonden en is de toegang tot God 
vrij; het voorhangsel is gescheurd, de muur is gevallen.

Het licht, het leven
PP3

Als wij niet meer hoeven te sterven voor onze zonden, komt er dus leven in de plaats. Het 
licht brak door bij het scheuren van het voorhangsel, omdat de toegang tot God vrij werd – de 
spot ging als het ware aan. 

Het is vandaag Pasen. We herdenken de opstanding van Jezus Christus. De Bijbel is er zeer 
duidelijk over dat Jezus uit de dood is opgewekt. 
Lezen: 1 Korintiërs 15:3-4 – Paulus aan het woord
Pasen laat ons eraan herinneren dat de duisternis en de dood leken te gaan winnen, maar niets 
was minder waar. Jezus overwon de dood. Het licht brak volledig door! Het leven was 
uiteindelijk de overwinnaar. 

Toen Jezus opstond uit de dood, liet Hij zien wat er met ons zal gebeuren. Elk mens sterft op 
een bepaald moment, dat is zo. Maar… de vraag is wat er daarna gebeurt. Jezus stond op uit 
de dood en zo zullen wij ook leven krijgen na de dood, als we geloven in Jezus tenminste. De 
dood is geen eindpunt, maar een begin. Het klinkt misschien vreemd, maar dat geloven wij.

Het spreekt voor zich dat Jezus’ sterven en opstanding en de vergeving van zonden er is voor 
iedereen. Ik moet daar wel een belangrijke kanttekening bij maken: God verlangt van ons dat 
we dat ook geloven. 
Lezen: Romeinen 10:9

Slot
PP4

Het thema van deze dienst is 'big bang'. Het sterven van Jezus, het scheuren van het 



voorhangsel en de opstanding van Jezus passen daar perfect bij. Aan de ene kant omdat het 
bijzondere gebeurtenissen zijn – Jezus, God zelf, stierf en stond op uit de dood. Aan de andere 
kant omdat de gevolgen voor de mens zo groot zijn. Het paasverhaal is dé grootste 
gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Door Jezus' sterven en opstanding wordt 
iedereen die dit gelooft, gered van zijn of haar zonden. Dat is een wereldveranderende big 
bang!

Iedereen hier in de zaal heeft gezondigd en moet daarvoor gestraft worden, maar ik hoop dat 
ik duidelijk gemaakt heb dat Jezus voor een oplossing gezorgd heeft. Ik weet zeker dat God 
uw zonden wil vergeven, naar u zoekt en vraagt: 'Waar ben je?'. Ik wil u dan ook uitnodigen 
om tegen God te zeggen: 'Hier ben ik, vergeef mijn zonden'. Dan zal Gods licht doorbreken in 
uw hart.

Amen. 


