
De langste dag

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,  
Aflevering 11 - ‘De langste dag’ via www.Family7.nl/JezusLeven 

Gespreksvragen 

1. Deel met elkaar wat jou raakte in deze aflevering. 

2. De spanning loopt steeds weer hoger op. Jezus gebruikt nu zelfs 
geheimzinnige opdrachten in codetaal om de voorbereidingen te treffen 
voor het laatste avondmaal. Belangrijk onderdeel van discipelschap is 
het kunnen onderscheiden van aanwijzingen van God. Zodra de 
spanning toeneemt, gaat de Heilige Geest creatieve manieren gebruiken 
om te communiceren met zijn volgelingen (Lucas 12:11). Het boek 
Handelingen staat er vol van. Hoe oefen jij met het verstaan van Gods 
stem en het reageren op zijn aanwijzingen? Welke ervaring heb je 
daarmee?  

3. Met de voetwassing waste Jezus de discipelen de oren. Het gesprek over 
wie de grootste zou zijn, zat de discipelen nog vers in het geheugen. 
Jezus voelde aan dat hun aardse ambities nog een te grote rol speelden in 
het leven van zijn discipelen. Voor eens en voor altijd wilde hij dat 
ontmantelen. Zijn weg voerde naar beneden, niet omhoog. Waarin heb je 
je gecorrigeerd gevoeld door de Heer? Sta je open voor correctie van God 
en mensen? Op welke manier? 

4. In Gethsemané bidt Jezus: 'Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan 
mij voorbij gaan.’ Jezus wist: ik zal die hele beker van Gods gramschap 
over de zonde van de mensen tot de bodem toe leeg moeten drinken. Hij 
besefte dat hij hierdoor van God gescheiden zou worden. Zelfs zo dat Hij 
bloed moest zweten. Op het moment dat geen mens er meer voor hem 
kon zijn, kwam er een engel uit de hemel om hem kracht te geven. 
 
Lees de volgende pagina uit de glossy ‘Het wonder van het kruis’ van 
Wilkin van de Kamp. Wees stil, laat de tekst tot je doordringen, en bid 
alleen of met elkaar tot God, de woorden die je raken.  
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Jezus dronk de beker leeg  
Jezus wist in de Hof van Gethsemané dat Hij hiervoor naar de wereld gekomen was. 
De Man zonder zonde, wiens levensbeker alleen maar gevuld was met liefde, vrede, 

trouw, geduld, vriendelijkheid, mildheid, tederheid, blijdschap en zelfbeheersing 
(Galaten 5:22). Zijn beker zou op dat moment gevuld worden met overspel, ontucht, 
vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, 
onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en al het andere dat 

onze zondige natuur heeft voortgebracht (Galaten 5:19-21).  
In Gethsemané, de olijfpers, werden jouw en mijn zonden, elke perversiteit van de 
wereld, samengeperst in die ene beker. De zonden van de serieverkrachter, van de 
onmenselijke dictator Adolf Hitler, door wie zes miljoen Joden werden vergast en 

vermoord, elke wreedheid, lust, haat, onvergevingsgezindheid werd samengeperst in 
die ene beker. Alle zonden van de hele wereld - van Adam tot en met de 

laatstgeborene - werden geconcentreerd in deze ene beker die door Jezus gedronken 
zou worden.  

Voorproef van de hel  
Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld en Hij begon deze 

leeg te drinken. Slok voor slok. De Bijbel zegt dat Hij toen de dood gesmaakt heeft 
(Hebreeën 2:9). Al zijn zintuigen waren hierbij betrokken. Bij elke slok proefde Hij 
onze emoties. Hij proefde de bloeddorstige haat van de moordenaar, maar ook de 

hevige paniek van het slachtoffer. Hij rook het bloed dat onschuldig heeft gevloeid en 
proefde de lust. Hij hoorde de angstkreten en zag de gevolgen van de macht van de 
zonde in de hele schepping. Hij, die honderd procent zuiver was in al zijn emoties, 
werd geconfronteerd met emoties die Hem wezensvreemd waren: angst, haat en 

verlammend verdriet. Wat Jezus hier meemaakte, was niets anders dan een 
voorproef van de hel! Toen Jezus zei: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens 
toe’ (Marcus 14:34), gebruikte Marcus een Grieks woord voor ‘tot stervens 

toe’ (thanatos) dat letterlijk betekent: de ellendige toestand van de goddelozen in de 
hel. Dat is wat Jezus meemaakte in de Hof van Gethsemané. Alle duivelse machten, 
overheden en krachten kwamen op Jezus af om Hem te bespotten, aan te klagen, te 

veroordelen en te pijnigen.  

Maar Jezus ging liever naar de hel voor jou dan naar de hemel zonder jou! 



5. Het verhaal gaat verder. Er ontstaat een patroon van overleveren. “Ik 
heb wel een aandeel gehad, maar ik was het niet. Ik was misschien wel 
medeschuldig, maar niet hoofdschuldige. Aan mijn handen kleeft geen 
bloed”. Pilatus begaat als leider en bestuurder een van de meest 
fnuikende zondes van allemaal: besluiteloosheid. Vanuit zijn 
besluiteloosheid om te kiezen voor het juiste, levert hij zich over aan de 
wil van het volk en laat hij Jezus kruisigen. Door niet te kiezen denkt hij 
zijn eigen hachje te redden, maar in plaats daarvan schiet hij zichzelf in 
de voeten. Waar herken je bij jezelf of om je heen dit patroon van 
besluiteloosheid en overleveren? Hoe kan je voorkomen dat je in 
dezelfde valkuil trapt als Pilatus? 

6. Jezus zegt eigenlijk: ‘Als ik jullie iets zeg, geloven jullie het toch niet. Als 
ik jullie een vraag stel, beantwoorden jullie hem toch niet’. Het zijn 
dramatische woorden die de tragiek van het leven van Jezus weergeven. 
Het gebeurt zo vaak dat als Hij iets zei, dat wij mensen het niet geloven. 
Het gebeurt  zo vaak, dat als hij ons een vraag stelt, dat wij hem niet 
beantwoorden. Simpelweg omdat de vraag te diep gaat, en omdat Zijn 
onderwijs en antwoorden te groot zijn. Zijn er vragen van Jezus in jouw 
leven die jij niet beantwoordt? Is er iets wat jij eigenlijk niet gelooft van 
wat Hij zegt? Als dit zo is, hoe kan je dan toch weer in verbinding met 
Hem komen? 

7. Jezus wilde laten zien wat het betekent om te leven in verbinding met 
God. Zonde is het fundamenteel uit verbinding zijn met God. Jezus wilde 
voor eens en altijd de macht van die zonde doorbreken. Die zonde die het 
systeem van de mensen zo verziekt. Tegelijkertijd wilde Hij de scheiding 
opheffen die er tussen God en mensen was ontstaan. Hij deed dit door 
het betalen van de ultieme prijs voor de zonde en voor alle zonden: door 
zijn leven te geven aan het kruis. Daardoor ontstond er weer verbinding 
tussen God en mensen. Vanuit die zelfopoffering van de Here Jezus 
kunnen wij ons hart nu vrijmoedig openen voor dat mysterie en voor 
altijd in verbinding leven met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige 
Geest. Hoe ervaar jij het om in verbinding te leven met God? Waarin 
zitten er nog zonden in de weg? 

8. In de aflevering bad Henk met ons. Misschien heb je mee gebeden en in 
dit gebed jouw leven aan Jezus overgegeven. Gefeliciteerd! Je hebt Gods 
genade gevonden. Ben je nog niet zover? Blijf zoeken en bid met elkaar.  

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal 
voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie 
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.  
Mattheüs 7: 7,8

Jezus Leven | 11 - De langste dag | Family7 © 2021

De langste dag



De langste dag

Training 
Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende 
keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten. 

Trainingsdoel voor deze week:  
‘Mijn leven aan Jezus geven én  

beseffen wat Jezus voor mij heeft gedaan’ 

Lied 
Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied.  

Zing en/of luister dit met elkaar. 

Gebed 
Lieve Here God en Vader, 

Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen. 
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden. 

Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan. 
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving 

van die schuld ten opzichte van U. 
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. 

Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis. 
Ik wil mijn hart voor U openen. 

Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van 
binnenuit. 

Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen. 
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen. 

Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben 
om een kind van God te worden. 

Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand. 
Amen. 
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