
Jezus in het midden 
Goede Vrijdag 15 april 

 
Schriftgedeelte: Johannes 19:17-30 
Tekst: Johannes 19:18 
Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden. 
 
Punten: 
1. Drie kruisen (18a) 
2. Twee kwaaddoeners (18b) 
3. Eén Zaligmaker (18c) 

 
Vragen bij de preek: 
• Bij punt 1:  

o Waarom was de kruisdood een vreselijke dood en waarom een vervloekte dood? 
o In dit gedeelte gaat Jesaja 53:12 in vervulling. Welke rijke boodschap ligt hierin? 

• Bij punt 2:  
o Welk verschil ontstaat er tussen de twee kwaaddoeners? En hoe komt dat? 
o Wat zeggen paragrafen 6 en 7 van hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels over de 

oorzaak van het ongeloof en de oorzaak van het geloof?  
• Bij punt 3: 

o Kun je uitleggen wat het betekent om “met Christus gekruist” te zijn (zie ook Galaten 
2:20) 

 
Belangrijke teksten 
Jesaja 53:12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, 
omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest; en Hij veler 
zonde gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. 
 
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en 
Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
 
Uit de bronnen: 
Ds. I. Kievit in “De zeven kruiswoorden” 
Nog een enkel woord in het bijzonder tot degenen die menen dat zij op hun sterfbed tijd genoeg 
zullen hebben om zich te bekeren. Dwaze gedachte toch! Wie zegt u, dat u bij uw bewustzijn zult 
zijn? Is het héden geen tijd om u te bekeren? Zie Jezus hangen met uitgebreide handen, doornageld 
en bebloed. Luister! Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben 
God en niemand meer (Jes. 45:22)! De duivel fluistert: Wacht maar af, geniet nog van het leven. Is dit 
leven dan iets anders dan een voortdurend sterven, zonder het leven uit het kruis? Haast u, om uws 
levens wil, want het Woord zegt: Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, maar laat u 
leiden. 


