
Luister!





Pasen #2 - Jezus’ dood

Waarom moest Hij dood?



= wat je van God wegtrekt.



Pasen #2 - Jezus’ dood

Scheiding tussen God en Mensen

Yom Kippur



Pasen #2 - Jezus’ dood

Romeinen 5:12-21 De zonde is door Adam in de wereld gekomen. Daardoor is ook de dood op alle 

mensen gekomen. Deze erfenis geldt voor alle mensen, want het is de mensen beschikt "eenmaal te 

sterven en daarna het oordeel"



Pasen #2 - Jezus’ dood

10 Maar het was de bedoeling van de Here dat Hij werd verbrijzeld en met 

verdriet overladen. Wanneer Hij zijn leven heeft geofferd voor de 

zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang 

leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. 11En als Hij 

ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. 

Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele 

mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de 

ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen. 12 Daarom 

zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en in hoog 

aanzien staat, want Hij heeft Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd 

beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij 

pleit bij God voor overtreders.

Jesaja 53



Pasen #2 - Jezus’ dood

33 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 

negende uur toe.

34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: 

eloï, eloï, lama sabachtani,
dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

35 En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.

36 En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem 

te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen.

37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. (Joh 19 Het is 

volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.)

38 En het voorhangsel van de tempel 

scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Mark 15



Pasen #2 - Jezus’ dood

9 Bidt u dan zo: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw
Naam worde geheiligd.

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 

zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Math 6:  Het gebed des Heeren

1Kor 13: 4 De liefde…        ...zoekt niet haar eigen belang!



Luister!

Hij houdt van jou!

Hou jij ook van Hem die zijn 

leven gaf voor jou?

Joh 3:16 Want alzo lief had God de wereld!


