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Beste broeders en zusters,
In een periode waarin we elkaar niet of nauwelijks treffen, is het goed 
om naar elkaar om te blijven zien. Dat kan op diverse manieren. Eén van 
de manieren is de facebook-pagina Broederkerk, 
opgericht door enkele gemeenteleden. Wat is het goed 
om, op wat voor manier dan ook, elkaar te laten weten 
wat u aansprak in de preken van de zondag, het 
meditatief moment op de donderdag of orgelmoment op 
de zaterdagavond. Delen we dat met elkaar? Zoals Psalm 
22 het zegt met de woorden van vers 23 en 24a: 
 
Meditatie over het vierde kruiswoord: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ (Mattheüs 27:46b)  
Het Paasfeest staat voor de deur. Zoals ieder jaar, 
zijn er normaal gesproken in Jeruzalem heel wat 
mensen op de been. Dit Paasfeest herinnert aan de 
uittocht van het volk van Israël uit het slavenhuis 
van Egypte. Voordat het Paasfeest aanbreekt, wordt 
het op vrijdag, midden op de dag, donker. De 
schepping houdt ineens de adem in. Het zonlicht 
dimt, vermindert, verdwijnt en vogels komen tot 
zwijgen. Bloemen vouwen zich dicht, vanwege 
gebrek aan zonlicht. De duisternis, die drie uur 
duurt, ligt als een donker kleed over het land. Alle 
natuurwetten worden aan de kant gezet, want God 
grijpt in! Wat de profeet Amos in het Oude 
Testament al profeteerde, gaat vandaag in 
vervulling: ‘Op die dag zal het gebeuren, spreekt de 
Heere HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal 
laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land 
duister maken’ (Amos 8:9). 
 
Bij Jeruzalem, op de heuvel 
Golgotha staan drie kruisen 
opgesteld. Veel mensen 
lopen vanwege het 
onheilspellende donker bij 
de kruisheuvel weg. Het is 
een duisternis die doet 
denken aan de bevrijding 
uit Egypte. Het symbool van 
verschrikking, van ongeluk, 
verderf en dood. Het teken 
van het oordeel van God! Na deze duisternis klinkt 
op Golgotha uit de mond van de Zoon van God een 
langgerekte klacht omhoog: ‘Eli, Eli, lama 

sabachtani?’ Dit betekent: ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten?’ Het is de roep van het 
‘waarom’ uit de duisternis. Het zijn woorden die uit 
Psalm 22 komen. We horen in deze woorden van 
Jezus Christus Zijn diepe smart en intense 
eenzaamheid. De Zoon van God weet in deze 
duisternis: ‘Mijn hemelse Vader keert Zich nu van 
Mij af, want een krachtig antwoord van God de 
Vader blijft uit.’ Daarom komt er uit de hemel geen 
antwoord, want de breuk in de relatie tussen God 
de Schepper en Zijn schepselen blijkt onover-
brugbaar te zijn! Het is als een kijken in een diep 
ravijn! Alleen Jezus Christus kan deze relatie weer 
overbruggen. Hij offert Zich op en buigt 
gehoorzaam, totdat het bittere einde nadert en Hij 
door Zijn hemelse Vader wordt verlaten. Jezus 
Christus is Gods enige antwoord op de zondeschuld! 
 
Het is drie uur in de middag. Vanaf het tempelplein 

klinken duidelijk hoorbaar 
de stoten van de bazuin. 
Het is de tijd voor het 
avondoffer in de tempel. 
Het uur van het gebed. Dan 
knielt – in de voorhof van 
de tempel – het aanwezige 
volk neer. Terwijl in het 
heilige een priester het 
reukoffer op het altaar 
ontsteekt, komende de 

gebeden en de wierook samen tot een stroom van 
smeken tot God.  
En in dát uur van gebed en het offer brengt Jezus 

Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen,

in het midden van de gemeente zal ik U loven.

U die de HEERE vreest, loof Hem;



 

Christus als de grote Hogepriester hét offer van Zijn 
leven. Zijn kruis is het altaar waar eens voorgoed hét 
offer van de verzoening wordt gebracht.  
Het offer dat Jezus brengt is uniek, onherhaalbaar, 
onvervangbaar. Daar kan geen mens iets meer aan 
toevoegen of afdoen.  
 
Drie uur duisternis … Dan is het genoeg. Er is nog 
een laatste roep van de stervende Jezus hoorbaar: 
‘Volbracht!’ We realiseren ons: wat een liefde van 
God de Vader voor ons, want met het oog op ons, 
sterft Zijn eigen Kind! De toorn van God over de 
zonde is gestild, verzoend en de duisternis wijkt 
voor het licht! Bloemen vouwen zich weer open en 
vogels gaan verder met hun lied! Het gaat Pasen 
worden! Het grootste wonder uit de 
wereldgeschiedenis vindt plaats: Jezus Christus 
Gods Zoon is door Zijn Vader wakker geroepen en uit 
de doden opgewekt! Hoopvol en troostvol! 
 
Tot slot 
We willen u wijzen op de diensten van komende vrijdag, het is dan Goede Vrijdag.  

- Om 10:00 uur is er een kinderdienst met medewerking van de Zondagsschool.  
- Om 19:30 uur start de avonddienst waarin ds. J.P. Ouwehand uit Houten hoopt voor te gaan. 

We mogen ons richten op Goede Vrijdag en Pasen. Juist nu mag de lofzang klinken, dit keer met de woorden uit 
Psalm 72: 19 
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De gegevens in deze weekbrief zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen wijkgemeente Broederkerk. 
Deze informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente. 
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hangt aan het kruis

en Hij hangt er 
mijnentwegen,

mij ten zegen. 

Van de vloek 
maakt Hij mij vrij

en Zijn sterven 
zaligt mij.

Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. 
Amen, ja, amen.
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