
 

  41.  Christus lijden (Jes. 53)  
Thema  Bespotten 

Barmhartigheid 
Onrechtvaardigheid 
Vergeving 
Zonde en straf 

Onderbouw 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Christus lijden  
Bijbelgedeelte Jesaja 53 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
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Christus had geen uiterlijke schoonheid. 
In de ogen van de mensen bezat Christus geen waardigheid, ze hebben Hem 
verworpen. Ze hebben Hem pijn gedaan en bespot. 
Christus betoont de hoogste barmhartigheid door onze zonden en ellenden op 
Zich te nemen. Hij heeft voor ons betaald zodat wij vrede bij God kunnen 
krijgen. 
Toen de straf van onze zonde van Christus geëist werd, heeft hij gezwegen 
en de straf aanvaard.  
Doordat Christus Zijn leven heeft gegeven tot betaling der zonden, zullen 
veel mensen door Christus worden behouden. Hij heeft het eeuwige leven en 
dit ook verworven voor Zijn volk. Dit zal doorgaan over de hele wereld en tot 
het einde toe.  
De vrucht van het offer van Christus is dat velen Hem zullen erkennen als 
hun Zaligmaker en zo zullen zij vergeving van zonden ontvangen.  
Een rijke erfenis geeft God aan Zijn Zoon omdat Hij Zich vrijwillig heeft laten 
martelen en doden. Hij is tussen moordenaars gekruisigd geweest en Hij 
werd vergeleken met misdadigers. Hij heeft zelfs voor hen gebeden. Luk. 
23:24 

Geloofsleer Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 21. Over de voldoening van 
Christus. 
Dordtse Leerregels (DL) hoofdstuk 2 paragraaf 2, Gods Zoon als Borg.  

Psalm / Lied Ps. 22:3-11 
Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Hoewel we natuurlijk uiterst voorzichtig moeten zijn om het leven en 
lijden van Christus met het leven van mensen te vergelijken, kunnen 
we wel troost putten en geven uit het leven en lijden van Christus. Hij 
weet, als geen ander, wat het is om onrechtvaardig behandeld te 
worden.  

• Maar ook kunnen we vergeving van zonden verkrijgen bij Hem, die de 
straf heeft gedragen en zo de weg tot vergeving heeft vrij gemaakt. Zo 
is er vrede bij God te vinden, ook voor mensen die anderen 
onrechtvaardig en gemeen hebben behandeld.  

• En als God zulke mensen vergeving en vrede geeft, zijn wij ook 
geroepen mensen die ons onrechtvaardig hebben behandeld, te 
vergeven en vrede te schenken.  

• We zien hier ook duidelijk dat we beperkte mensen zijn en niet altijd 
kunnen afgaan op wat wij waarnemen en volgens onze maatstaven zo 
hoort te zijn (vers 2 en 3). We moeten voorzichtig zijn met wat wij 
waarnemen en nagaan of dit wel waar en goed is.  

• Ook als we zien dat iemand een pester is, moeten we dit nagaan of het 
wel zo is.  

• Zonde moet wel gestraft worden, maar na de straf moet er ook 
vergeving en vrede zijn. Er is een weg terug.  

 

 


