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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Je verlaten voelen door God. Dat kan iedere gelovige tijdens zijn leven wel een keer 

meemaken. Ik heb dat gelukkig zelf nog nooit meegemaakt. Wel dat ik zelf min of meer 

de Here verlaten had. Dat ik de zonden in mijn leven zo’n grote plaats had gegeven, dat 

ik van de Here vervreemd was geraakt. Daardoor was de Here op grote afstand komen 

te staan en leek Hij onbereikbaar geworden. Maar dat is nog wat anders dan dat je door 

God zelf verlaten wordt. 

Op een dag als vandaag, waarbij we verdrietig zijn over het sterven van .. en we meele-

ven met de ouders kan ons ook een gevoel van verlatenheid bekruipen. Waar is God? 

Waarom laat Hij hen, maar ook de rest van de familie door dit diepe dal gaan? Waarom, 

als …toch niet mocht leven, waarom is hij niet veel eerder gestorven? Na twee of drie 

maanden? Waarom mogen deze jonge mensen nu niet het geluk ervaren van het ouder-

schap? Het werd hun wel in het vooruitzicht gesteld, maar toen het bijna zover was, 

stierf hun zoon. Waarom? Waar is de Here in al deze ellende? Het is zo wreed en doet 

zo’n pijn. 

Maar toch. Hoe verschrikkelijk deze pijn ook is, hij is niet te vergelijken met de verla-

tenheid die de Here Jezus heeft ervaren tijdens zijn kruisiging en sterven op Golgotha. 

Ik bedien u deze avond de blijde boodschap van onze Here Jezus Christus onder het 

volgende thema: 

Jezus Christus wordt door God verlaten vanwege de zonden van de mensheid. 

Deze verlatenheid was: 

1. Een echte werkelijkheid, 

2. Een ervaren werkelijkheid, 

3. Een in geloof gedragen werkelijkheid. 

We zullen allereerst zien dat de verlatenheid van de Here Christus een echte wer-

kelijkheid was. 

De woorden van de Here Jezus uit onze tekst zijn een letterlijk citaat uit Psalm 22,2. 

Sommige mensen hebben daar wel uit afgeleid dat het wel mee viel met het lijden van 

de Here. Als je nog in staat bent uit Psalmen te citeren dan valt het nog wel mee met je 

lijden. Wie geregeld aan het sterfbed heeft gestaan van een gelovige weet, hoe onzinnig 

deze redenering is. Want juist op het sterfbed zoeken kinderen van God vaak hun toe-
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vlucht tot woorden uit de Psalmen of andere Bijbelboeken. Hoeveel broeders en zusters 

hebben niet met de woorden van Psalm 23 dit leven verlaten? Het hoeft dan ook nie-

mand te verbazen dat de laatste woorden van de Here Christus woorden zijn uit een 

Psalm. Woorden waarvan Hij heeft geweten dat David ze op profetische wijze heeft 

gesproken. 

Niet dat ik van mening dat dit alleen maar profetische woorden van David zijn geweest. 

Deze woorden: mijn God, mijn God, waarom hebt u mijn verlaten?, zijn woorden die 

zijn opgekomen uit de grote nood waarin David zich op dat moment bevond. Misschien 

zijn ze afkomstig uit de periode dat zijn eigen zoon Absalom heb van de troon had ge-

stoten, hem naar het leven stond en voor het oog van het volk, op het dak van het paleis 

gemeenschap had met zijn bijvrouwen. Toen heeft David zich verschrikkelijk gevoeld. 

Zo verschrikkelijk dat hij zich van God verlaten voelde. Toch moeten we zeggen, dat dit 

niet het geval was. God was nog altijd bij David. Alleen David kon in zijn ellende God 

niet meer zien en niet meer ervaren. 

Maar bij de Here Christus was dat anders. Hij was werkelijk door God verlaten. En in 

alles was dat te merken geweest. God had Hem eerst beroofd van zijn leerlingen. Eerst 

was Judas weggegaan om Hem te verraden. Toen Hij in de hof van Getsémané in grote 

angst en benauwdheid was, waren de elf andere discipelen in slaap gevallen. Hoe Hij 

ook gesmeekt had, met Hem te waken, toch vielen ze telkens weer in slaap. Petrus, de 

rotsteen en eerste onder de elf had Hem tot drie maal toe verloochend. “Ik ken die man 

niet!”. En bij de derde keer had de haan gekraaid. 

Dat de Joodse leiders Hem niet mochten en zijn bloed wel konden drinken, dat wist Hij. 

Maar onder het volk had Hij wel steun en geloof gevonden. Maar nu hadden ze een 

moordenaar verkozen boven Hem. Kruisig Hem! Kruisig Hem! Zo hadden ze geroepen. 

En nu hing Hij hier aan het kruis. Met minder zorg van God dan de meest ongelovige 

mens. Want hoewel God zijn bijzondere genade niet aan alle mensen schenkt, schenkt 

Hij toch aan alle mensen een zekere algemene genade. Waarin Hij eten en drinken geeft, 

waarin Hij kleding geeft om de schaamte te bedekken. Waarin Hij het overdag de zon 

laat schijnen en ’s nachts de maan en de sterren. Maar aan Christus wordt dit allemaal 

ontnomen. Naakt is Hij tussen hemel en aarde opgehangen. Op een plaats buiten de 

stad. Daar waar de mensen hun huisvuil naar toe brengen. En nu wordt Hem zelfs het 

licht van de zon nog ontnomen. Hij die het licht van de wereld is, hangt nu in een ver-
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schrikkelijke duisternis. De buitenste duisternis valt op Jezus Christus. De mensen ver-

klaren dit misschien wel uit een diepe zonsverduistering. Maar Jezus Christus weet dat 

deze duisternis het gevolg is van de toorn van God. God maakt Hem onzienlijk, want 

God wil Hem niet zien. Weg moet Hij in de buitenste duisternis. Daar waar het zo don-

ker is, dat er geen leven mogelijk is. Jezus klopt aan de deur van het hart van zijn ge-

liefde God en Vader. Maar de deur blijft dicht. 

Sterker. Zijn Vader laat Hem wegslepen. Ver bij zijn huis vandaan. Naar de poorten van 

de hel. En tijdens deze duisternis geeft God Jezus over aan de machten van de duister-

nis. Aan de duivel en zijn trawanten. Zoals in de Romeinse tijd in de arena de leeuwen 

werden losgelaten op de ter dood veroordeelden, zo laat God de duivel en zijn handlan-

gers los op zijn Zoon. Ze krijgen vrij spel. Ze bespotten Hem en belasteren Hem. Ze 

kwellen Hem met helse kwellingen. En God laat het gewoon gebeuren. Hij geeft niet 

thuis. Want voor Christus is Hij niet thuis. Ja, sterker nog, Hij heeft zijn Zoon van Zich 

afgestoten. 

En Christus weet ook wel waarom. Want op zijn schouders rust de zonde van de wereld. 

De zonde van de wereldgeschiedenis. De haat tegen God. De haat tegen de mensen. De 

onverschilligheid van de mensen om het leed van hun naasten. Hij hangt daar vanwege 

de kwellingen die de mensen in martelkamers hun medemens hebben aangedaan. Van-

wege de kwellingen van vaders die hun kinderen hebben misbruikt. Vanwege de vrou-

wen die verkracht zijn in oorlogstijd en daarbuiten. En zo zou ik nog uren kunnen door-

gaan. Want dit is maar een minuscuul deel van al die zonden, waarover de Here ver-

toornd is. De toorn die God bij al deze misdaden voelt, laat Hij nu los op zijn Jezus 

Christus. Een verterend vuur is de Here. En Christus ervaart het, zoals nog nooit een 

mens het ervaren heeft. Christus heeft maar niet het gevoel dat God Hem verlaten heeft. 

Nee, Hij is werkelijk verlaten van God en Gods toorn is zijn onvoorstelbare hevigheid 

tegen Hem losgebarsten. Dat in de eerste plaats. 

We zullen in de tweede plaats zien dat de verlatenheid van de Here Christus een 

ervaren werkelijkheid was. 

De Here Jezus Christus roept het uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verla-

ten? Dat is niet een vraag waarop de Here Jezus een antwoord verwacht. Hij weet waar-

om zijn God Hem heeft verlaten. Omdat Hij de zondebok is die de zonde van de wereld 

draagt. De zondebok die daarom weggestuurd wordt in de verlatenheid van de buitenste 
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duisternis om overgegeven te worden in de macht van Azazel. IN de macht van de dui-

vel. Met deze vraag of uitroep wil de Here Christus uitdrukking aan de onvoorstelbare 

pijn die Hij ervaart nu zijn God Hem heeft verlaten. Woorden schieten tekort om de 

verlatenheid en de kwelling te omschrijven die de Here heeft geleden. Geen mens is ooit 

in deze hel geweest, waarin Christus is afgedaald. Zelfs de mensen niet die de hel zullen 

ervaren, omdat ze Christus als hun Verlosser hebben afgewezen. Want als God hen laat 

vallen, dan ontvangen ze datgene waar ze om gevraagd hebben. Zij willen niets met 

God te maken hebben. Maar God heeft geduld met hen en zorgt toch voor hen, ondanks 

het feit dat ze Hem daar niet om vragen en er ook zeker niet voor zullen danken. Toch 

voedt God hen en kleedt Hij hen en laat Hij de zon over hen opkomen en laat Hij de 

regen op zijn tijd neerdalen. Maar als God daar dan mee stopt en ze overgeeft in de hel, 

dan ontvangen ze wat ze vroegen: geen bemoeienis van God met hun leven. En daar is 

ook geen verlangen naar God in hun leven. Veelal zullen ze God vervloeken vanwege 

de pijn die ze in de hel ervaren. 

Maar Christus heeft geen moment verlangd om zonder God te leven. Het verlangen om 

niet met God te leven is zelfs in zijn hart niet opgekomen. Want God is zijn leven. Het 

leven met God is zijn vreugde. Het dienen van God was Hem eten en drinken. Het gaf 

Hem vreugde, kracht en bevrediging. “Mijn voedsel is de wil te doen van Hem die Mij 

gezonden heeft.” Zo zegt de Here in Johannes 4. Hij haatte de zonde, Hij haatte de dui-

vel en al de boven krachten die de liefde om zeep willen helpen. Die de gemeenschap 

willen verbreken en het leven kapot willen maken. En nu is Hij midden tussen al die 

krachten en ze mogen vrij hun gang gaan tegen Hem. Want dit is wat Hem toekomt, nu 

Hij de zonden van de wereld draagt. 

En niemand van ons is in staat om die diepte van pijn, angst en verlatenheid die de Here 

Christus ervaart te peilen. Maar onze Here Jezus Christus heeft dit moeten ondergaan en 

ervaren. Dat in de tweede plaats. 

We zullen in de derde plaats zien dat de verlatenheid van de Here Christus een in 

het geloof gedragen werkelijkheid was. 

Jezus Christus ervaart de helse kwelling. Hij ervaart hoe zijn Vader Hem verlaten heeft. 

Hij ervaart dat Hij er helemaal alleen voor staat in dit uur van diepe ellende. En zijn 

God op wie Hij altijd heeft kunnen terugvallen heeft Zich nu ook tegen Hem gekeerd. 

Hij is van alles en iedereen verlaten. Toch komt er geen lelijk woord van zijn lippen. Hij 
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weet waarom zijn God Hem verlaten heeft. Hij is volkomen rechtvaardig en Hij weet 

dan ook, dat Hij, nu Hij de zonde van de wereld op zich genomen heeft, deze straf moet 

dragen. Maar ook al heeft zijn God Hem verstoten en verlaten, Jezus Christus blijft de 

verbondsgemeenschap zoeken. 

De vraag die Hij met luide stem uitschreeuwt is de stem die gelovig verlangt naar het 

leven met zijn God. Jezus Christus zoekt als volkomen gelovig mens de band met zijn 

God. Zoals een mens van nature verlangt naar eten en drinken, zo hoort het ook bij de 

gezonde mens om te verlangen naar het contact met zijn God. Christus kan geen mens 

zijn zonder de band met zijn God. Geloven in God is voor Hem niet een extra iets. Iets 

bovenop het leven. Het leven met zijn God is voor Hem het leven. En zonder God is het 

de hel. 

Christus was de volkomen vreemdeling in de hel. Het leven daar was Hem in alle op-

zichten vreemd. Hij bleef ook als mens een zoon en huisgenoot in de hemel. God stond 

bij Hem in alle dingen centraal. In zijn gedachten, verlangens, woorden en werken. Wat 

wij door de zondeval zijn kwijtgeraakt, is bij Christus levend gebleven. Zelfs toen God 

van zijn kant het leven met Hem onmogelijk maakte. 

De Here Christus is door de buitenste duisternis gegaan. De duisternis van de hel. Hij 

liet God uitspreken toen deze Hem verstootte en liet wegslepen. Toen deze de duivel en 

de boze geesten hun woede en haat op Hem lieten botvieren. Christus droeg het alle-

maal. Want Hij had het grote doel voor ogen. Om ons, de mensen die zijn Vader Hem 

gegeven heeft om te redden en te bewaren, te bevrijden van dit verschrikkelijk oordeel. 

Hij heeft zich laten boeien om ons in vrijheid te stellen. Hij is met smaad overladen, 

zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, 

zodat wij voor Gods gericht zouden worden vrijgesproken. Ja, Hij heeft zijn lichaam 

aan het kruis laten spijkeren, om de akte van beschuldiging die tegen ons gericht was, 

weg te doen door haar aan het kruis te nagelen. Door dit alles heeft Hij de vloek die op 

ons lag op Zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen. Ja, tot de allerdiepste 

verworpenheid en angst van de hel heeft Hij Zich met lichaam en ziel vernederd aan het 

kruishout. Toen riep Hij uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten opdat 

wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. 

Opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden. Daarvoor is de Here Jezus 

Christus mens geworden en is Hij de hel doorgegaan. Zou God dan dit werk van zijn 
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eigen Kind vergeten en ingaan tegen datgene wat Hij zijn Zoon heeft beloofd? Door ons 

alsnog te verlaten? Dat is onmogelijk. Want God kan Zichzelf niet verloochenen. God is 

en blijft altijd bij ons. Zelfs als wij het zicht op zijn nabijheid zouden zijn kwijtgeraakt. 

Amen 


