
ZONDAG 15. 

 

lezen: 1 Corinthe 1:1-18    zingen:    Psalm  103:6 

                                         Psalm   69:4,9 

                                         Psalm   22:14 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     "Doch wij prediken een gekruisigde Christus". Dat hoorden we de Apostel Paulus daareven in 1 

Corinthe 1 zeggen. En we herinneren ons wel het verband waarin hij die woorden sprak, door wat er op 

volgde: "... een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid". Dus die 

beide groepen waren het met de prediking van de Apostel Paulus niet eens; ze vonden dat gepraat over 

een gekruisigde Messias maar niets. Maar waaróm vonden ze dat niets? Een gekruisigde Messias was 

voor de Joden een ergernis, en voor de Grieken een dwaasheid. Geven we ons vanavond rekenschap van 

die tweevoudige Apostolische constatering. 

 

      Natuurlijk kennen we allemaal het woord "schandaal". We gebruiken dat nooit in gunstige zin, altijd 

afkeurend. In zoverre heeft dat Nederlandse woord "schandaal" veel van z'n oorspronkelijke betekenis, 

van z'n afkomst, behouden. Ons Nederlandse woord "schandaal' is namelijk hetzelfde als het Griekse 

"skandàlon"; dat kunt u zo al horen. Nu, ook dat Griekse "skandàlon" komt regelmatig in een onprettig 

verband voor. Als bijvoorbeeld een vogel, of een ander dier, zonder erg in een strik stapte, en daardoor 

gevangen raakte, heette die strik het "skandàlon". Het woord kon ook gebezigd worden van mensen, ter 

aanduiding van een persoon. De ene mens kon de andere mens tot strik worden, zodat hij viel. Toen de 

Here Jezus eens over Zijn aanstaande lijden sprak, en Simon Petrus tot de Here Jezus zei dat daar niets 

van inkomen kon, viel de Heiland scherp tegen Petrus uit, en zei: "Gij zijt Mij een skandàlon", dat wil 

zeggen: "Door jouw raad op te volgen zou Ik er lelijk invliegen, zou Ik Mijn hele vrijheid verbeuren, zou 

Ik Mijn Vader ongehoorzaam zijn! Foei! Ga achter Mij, satan!" 

 

      U hoort het wel, dat woord "skandàlon" was een nààr woord. De Here Jezus heeft het eens een keer 

gebezigd tegenover Petrus; Petrus was Hem "een skandàlon", maar... hetzelfde woord is ook wel eens 

gebruikt door mensen die het hadden over Jezus, de Here Jézus! Zo schrijft Paulus bijvoorbeeld in 

Romeinen 9, als hij daaraan eerst vooraf heeft laten gaan een heel stuk vol klachten over het treurige, 

over het droeve feit dat Paulus heeft moeten constateren "dat er nou toch zoveel Joden waren, juist 

Jóden, die niets van Jezus wilden weten; de meesten niet!", dan berust Paulus daarin maar door zich te 

troosten met een woord uit Jesaja, alsof hij zeggen wil: "Och, 't is ook eigenlijk niets nieuws", 't is ook 

altijd maar hetzelfde liedje geweest: de Hére kwam met iets heerlijks, en in plaats dat de mensen dat 

waardeerden, bezondigden ze er zich aan, en zich er door; werd het hun tot een strik, waardoor ze vielen, 

werd het hun tot een steen des aanstoots, en een rots der ergernis", Romeinen 9, slot. Tot een "petra" 

-dat woord kennen we wel, denk maar aan "Petrus", "rots"-, tot een "petra skandàlou". Twee zeer 

doorzichtige woorden. Afijn, je moet maar eens net nieuwe schoenen hebben, die dus nog helemaal niet 

lekker zitten, en dan met die nieuwe schoenen ergens tegenaan stoten. 't Kan niet schelen wat voor zaak; 

een heel goede zaak, bijvoorbeeld... een drempel, een beetje hóge drempel, maar een drémpel. Een 

drempel is toch een best iets, nietwaar? Maar als u er met uw schoenen tegenaan komt, en u doet u zeer, 

dan zegt u: "Hè, die vervélende drempel!" Nietwaar? Zeggen we dat niet? Was die drempel dan iets 

slechts? Nee, maar hij was een "skandàlon"! En dàt is nu niemand minder dan onze Here Jezus geweest 

voor Zijn Joodse tijdgenoten. Velen, zeer velen, de meesten, konden Hem niet uitstaan, wat tot hun 

verderf geleid heeft, maar daar zullen we 't nu nog niet zozeer over hebben. Eerste vraag: hoe kwàm dat 

dan? Waarom dééd het ze zo zeer? Wat wàs er dan aan die Jezus, wat de meeste Joden zo mishaagde? 

 

      Kom, broeders en zusters, op die vraag moeten we nu maar niet direct een antwoord uit de 



Gereformeerde dogmatiek geven, door die maar even op te slaan en door te zeggen: "Och ja, kijk eens 

even, die mensen hadden nog geen kennis aan hun ellende! Die hadden nog niet geleerd dat ze zonder 

een Middelaar niet voor God konden verschijnen, zonder een offerande ter verzoening voor God konden 

bestaan." Want daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens, en daar waardeer ik natuurlijk de 

opperbeste bedoeling van, maar daarmee doen we aan de toenmalige historische situatie toch niet 

genoegzaam recht! Daar weten we toch immers te veel van om het woord "skandàlon" niet eens even 

van nabij te bekijken. 

 

      Het land Palestina was bezet gebied; de Romeinen waren daar heer en meester geworden. We zullen 

het er niet over hebben hoe dat is gekomen, maar het feit lag er. En dat is voor de Joodse nationale trots 

moeilijk te verteren geweest. We kennen dat verzet tegen een bezettende macht, dat komt overal voor. 

Maar nu kwam daar in Israël nog bij, dat de Heilige Schrift, het Woord van God Zélf -de Wet en de 

Profeten- getuigden van de komst van een Verlosser, een Messias! En pas op! Stoot u nooit aan een 

Messias-idee! En die was er in Israël! De geboorteplaats was nota bene al aangewezen door Micha: 

"...en gij, Bethlehem Efrata...". Geen wonder dat er over die Messias onder de Joden telkens en overal 

geruchten opdoken. Welnu, en nu ís er op zekere dag een Man opgestaan die door God ertoe in staat 

gesteld is om indruk te maken. Neem nu alleen maar eens Zijn grote wonderen. Z'n tegenstanders, z'n 

felste tegenstanders hebben zelf gezegd: "Ja, dàt kun je toch niet loochenen!" Bijvoorbeeld de 

opstanding van Lazarus. "Dat er een groot wonder geschied is, ja, dàt kun je toch niet loochenen!" Dat is 

de Here Jezus geweest. Om het anders te noemen: Die heeft het toch maar gepresteerd om met vijf 

gerstebroden en twee visjes een grote schare mensen te voeden! Wat dacht u van zó'n propaganda! 

Tevoren hadden die mensen trouwens al van allerlei ziektegenezingen gehoord, die door Jezus van 

Nazareth waren verricht. En daar kwam nu nog dít bij; u leest het in Johannes 6. Kunt u begrijpen dat 

die mensen toen de Here Jezus met alle geweld tot koning hebben willen uitroepen? Telkens is er 

gedacht :"Dààr heb je Hem! Dààr is de Messias!" De wonderen die de Here deed logen er toch ook niet 

om? Die wàren toch ook ongeëvenaard? Maar laat nu diezelfde Man, die Jezus, van Wie zoveel 

verwacht scheen te kunnen worden, laat Die nu in conflict komen met de kerkelijke leiding! En dat 

weten we toch ook: kerkelijke leiding -wij hebben dat toch ook gemerkt-: "Ja, dààr moet je niet mee in 

conflict komen, dat is toch beter van niet!" Dan krijg je van de schare tien tegen één ongelijk, nietwaar? 

Daar moeten we ook eens in kunnen komen, en dat moeten we ook eens kunnen verdragen. En laat die 

kerkelijke leiding, laten die Joodse leiders toen die Jezus in handen van de Romeinen gespeeld hebben, 

van de bezettende macht dus! Waarom? Nu, omdat ze vonden dat die Jezus opstand gepleegd had tegen 

de keizer! De keizer? Daar waren ze nou anders echt niet zo dolverliefd op, maar... als je schuldig bent 

bevonden aan opstand tegen de keizer, dan werd je door de Romeinen kort en goed gekruisigd. 

Rebellen, opstandelingen...? nààr het kruis ermee! Kort en goed! 

 

      Niet alle Joodse mensen zullen die gang van zaken hebben kunnen volgen; dat hebben we toch in het 

kerkelijke leven zelf ook gezien? De mensen hebben verbaasd gestaan; 't is bovendien ook allemaal in 

een hurry geschied. 't Is niet onmogelijk, dat er zelfs nog een groepje is geweest dat het voor Jezus had 

willen opnemen, anders had Pilatus toch ook niet de keus gegeven tussen Hem, de Here, en Barabbas? 

Maar die mensen zijn omgepraat terwijl Pilatus juist de brief van z'n vrouw las! Dít staat vast wat betreft 

die kruisiging: die heeft, toen het eenmaal een feit was, voor Joods begrip een straf betekend, die 

duidelijk bewees dat God op zo-iemand verschrikkelijk vertoornd was. Het stond immers in de Thora, in 

Deuteronomium 21, 't slot: "Een gehangene is door God vervloekt! Haal zulke mensen voor de nacht 

eraf, anders breng je een vloek over Mijn heilige land!" "Dus die man is vervloekt; waaróm weten we 

misschien niet eens allemaal, maar 't is toch duidelijk? Die man is vervloekt, door Gód vervloekt!" Dat 

moet u zich nu eens goed indenken! Leest u nu maar eens in Handelingen, hoe vaak de Apostelen ergens 

komen, in het buitenland, bij de Joden, en ze gaan naar de synagoge, op Sabbat, en dan beginnen ze daar 

te vertellen dat de Messias gekomen is. Wat?? Ja! Jezus van Nazareth! Nou was dat Nazareth al niet zo 

iets plezierigs, maar dat was dan nog voorelkaar te praten, maar hóé vaak komt er dan niet ruzie, twist en 

tweedracht, als het gaat over dat kruis! Hoewel de Apostelen er toch de Bijbel bijhalen, alsof ze wilden 

zeggen; "Ja maar, kíjk dan, en léés dan, de Messias zou verhoogd moeten worden, jazeker, daar hebt u 

wel gelijk in, zeker, hij zal verhoogd moeten worden, maar... ja, mààr... in de weg van de díépste smaad 



en vernedering; door líjden tot heerlijkheid!" Kijk, en dàt hebben de meeste Joden nou niet kunnen 

volgen, die hebben dat niet kúnnen accepteren, en niet wíllen accepteren ook; dat ging ze tegen merg en 

been in, dat ging ze tegen het vlees in, en vandaag de dag kunnen de Joden dat nóg niet accepteren! Daar 

hebben ze geen bríl voor, om dat in de Bijbel te kunnen lezen! Ze kennen beter Hebreeuws dan ik, maar 

ze hebben de Heiland nog nooit in het Oude Testament kunnen ontdekken; daar hebben ze geen bríl 

voor! Daar blijven ze vóór zitten, voor die drempel, voor dat skandàlon van: "Zó'n ellendige figuur als 

Messías, in míjn Bijbel? Néé!" Daar blijven ze met hun voeten vóór zitten! 

 

      Gemeente! Vind dat nou niet al te vreemd! Paulus zelf is ook eerst over die drempel heen moeten 

komen, en hoe is dat met Paulus gegaan? Pàùlus?? Die is over die drempel heen geslàgen! Met alle 

geweld, door een ontzettende Verschijning in volle hemelse glorie van Jezus Zelf, op de weg naar 

Damascus, anders was het nóg niet gebeurd! Hij is er toch zeker drie dagen blind van geweest? 

 

      Dit dus over het eerste deel van die uitspraak van Paulus in 1 Corinthe 1: "Ik predik een gekruisigde 

Christus". En vervang dat woord nu eens geregeld door "Messias": "Ik predik een gekruisigde Messias", 

en bedenk dan dat het woord "Messias" voor een Jood het inbegrip was voor het heerlijkste wat je 

denken kan, en "gekruisigd" was het inbegrip van het verschrikkelijkste wat je je bedenken kon. En daar 

hebt u nu een combinatie die voor een Jood niet bestàànbaar was. "Ik predik een gekruisigde Christus". 

"En...", zegt Paulus, "ik weet dat ik daarmee m'n volk, mijn éígen volk, m'n Jóódse volk, een skandàlon 

bezorg, maar ik kàn niet anders. Het Evangelie ís nu eenmaal niet anders. Zonder juist een gekrúísigde 

Christus      -dat heb ik mogen leren verstaan- zou er immers geen verzóéning zijn geweest bij God?" 

 

      Broeders en zusters, zullen wij hierover zo nu ook eens gaan denken? Misschien gaan wij dan het 

geduld van Jezus eens wat beter begrijpen. Misschien gaan wij dan ook wat zachtmoediger oordelen 

over Zijn vijanden die Hem aan het kruis geholpen hebben, de Joden, en zélfs gaan we dan misschien 

eens wat zachtmoediger oordelen over de Judaïsten. U weet wel wat dat geweest zijn? Dat zijn ook wel 

Jóden geweest, maar dat zijn Joden geweest die Chrísten waren gewórden. Dus die Jezus wél 

accepteerden, ondanks Zijn kruis accepteerden, maar die tegelijkertijd toch ook de onderhouding van de 

Wet, van de oude Thora, tot zaligheid nodig bleven achten. Maar ze hebben Jezus geaccepteerd ondanks 

Zijn kruis! Dus... wat kàn een mens het ver gebracht hebben in het aanvaarden van Jezus, zelfs van een 

gekrúísigde Christus, en er toch nog dodelijk naast zijn! Want Paulus heeft in Galaten 1 dat Judaïstische 

evangelie -dat er immers een optelsom van maakte, weet u wel: de gekruisigde Jezus plús de ijverige 

wetswerken-, Paulus heeft dat evangelie toch vervloekt! En niet alleen zo'n optelsom-evangelie zelf, 

maar ook de bréngers ervan, de persónen, de ménsen! Of God aan dat kruis van Christus dus van ons 

ook een absolute, een unieke onderwerping vergt, verlangt! Zo'n vlóékdragende Messias was voor u 

nódig, Gemeente! Laten we God maar héél gauw dankbaar zijn, dat Hij er ons zo Een heeft willen 

geven! Want bij God was zonder bloedstorting geen vergeving, nee, zonder vlóékdragen was bij God 

geen vergeving! Dat hebben de Joden niet kunnen verstaan, hoewel hun Wet het zei! Maar je moet er de 

bríl voor ophebben, anders zíé je het niet! 

 

      En aan dat Evangelie van de blóédstorting door een Heiland, van het vlóékdragen door een Messias 

heeft menige heiden evenmin gewild. En nu komen we wat dichter bij huis! Want Paulus heeft in 1 

Corinthe 1 een dúbbele uitspraak gedaan! Een gekruisigde Messias was immers voor de Joden een 

skandàlon, iets waar je door kwam te vallen, maar Hij was voor de heidenen een dwaasheid! En nu denk 

ik dat Paulus toch zeker wel speciaal de Griekse heidenen van zijn dagen op het oog heeft gehad. We 

moeten de Bijbel gedateerd lezen! En u ziet dat Paulus eventjes verder -in het vervolg- gewoon spreekt 

van Grieken -trouwens ook in het voorafgaande-, en... én... Corinthe was toch een Griekse stad; 't lag in 

het hartje van Griekenland! Nu, bij die Grieken dan had zich déze antropologie breedgemaakt, déze 

mensbeschouwing genesteld in de harten van de mensen, déze beschouwing van de mens, namelijk, dat 

er in ieder mens een goddelijke kern zat, een edele kern, een onsterfelijke kern. En nu bestond de 

verlossing volgens díé beschouwingswijze eenvoudig hierin: "dat men die kern beschermen moest 

tegenover haar omgeving; dat men dat edele in de mens maar cultiveren moest, en dan kwam alles 

terecht! Dat men dat onsterfelijke z'n kans geven moest! En dat moest men niet alleen in zichzelf doen, 



maar dat moest men ook in de medemens doen!" Is het niet alsof u de linkse mensen van vandaag hoort 

of leest? 't Is ook geen wonder! Want vandaag zijn de Grieken weer de baas hoor! Tegenwoordig noemt 

men dit "herkenning"! Echt een woord van vandaag: herkenning! En tegenwoordig ziet men in die 

medemenselijkheid eigenlijk het enige wat je moet doen aan geloof; geloof in God is niet nodig, en 

geloof in een Middelaar tussen God en mensen is niet nodig, laat staan dat een kruisoffer nodig zou zijn; 

nee, dé heilsweg is: ontwikkeling van het goede in de mens, van het edele in de mens! Is het niet alsof je 

Marx leest, is het niet alsof je de Internationale hoort? "De mens is góéd! de mens is góéd!" Gríéks!! 

 

      U begrijpt zeker wel, hoe gemakkelijk het nu in zo'n Griekse wereld heeft kunnen gebeuren dat men 

met dat Christendom een beetje sympatiseerde, want dat ging er wel bij velen in, ziet u! dat die 

Christenen zulke nette mensen waren, die zich zo netjes gedroegen, enne... nu kunt u toch wel begrijpen 

dat die mensen, die Griekse mensen die Christelijk-sympatisant waren, dat die toch dat líjden van 

Christus niet hebben kunnen opvatten als iets wat echt gebeurd is, als iets uit de normale werkelijkheid 

van alledag, maar dat ze hebben gezegd: "Nou ja, maar dat was natuurlijk een bóvenhistórische 

werkelijkheid!". Ronduit heeft men tenslotte gezegd: "Dat is geweest in de wereld van het "dokéín", van 

het "schijnen", en zo had Plato al gesproken, drie eeuwen tevoren. Ja natúúrlijk! U moet weer eens even 

Grieks denken! Dat kón toch immers niet: het échte in een mens, ook in de Christus, kon toch niet 

líjden; het diepste, het meest-essentiële, het wézenlijke in ieder mens, ook niet in die Christus, die 

Prachtman, dat kon toch niet onderworpen zijn aan líjden, en vooral: "Hij was toch de Zoon van God, 

zegt u? Nou ja, maar: God kon toch niet ophouden om God te zijn? Dat onstérfelijke was toch niet te 

ràken? Trouwens, waar was het allemaal voor nodig?" 

 

      Zo is de oud-Christelijke Kerk al heel spoedig geconfronteerd met een tweede gevaar, dat wij op de 

Catechisatie geleerd hebben te benoemen als "het docetisme", of "doketisme". Geboorte en lijden en 

sterven van Gods Zoon waren, nou ja, waren wel gebeurd, maar waren gebeurd in een àndere 

werkelijkheid als de werkelijkheid van elke dag! Begrijpt u hoe gevaarlijk dit is? Vandààr dat de oude 

Kerk zich daartegen gewapend heeft door in haar Belijdenis féíten te noemen; feiten! feiten!, en nàmen 

te noemen! "Wàt zegt u daar? Wat blieft u?? Gods Zoon niet echt geboren?? En de naam van Zijn 

moeder is nota bene bekend: Mirjam!" -op z'n Grieks dan: Maria-. "Wàt blieft u?? Gods Zoon niet echt 

geleden?? En de naam van de Romeinse stadhouder tijdens wiens bewind het heeft plaatsgevonden is 

ook nog bekend: tijdens Pontius Pilatus!" Ja, want zo dateerde men oudtijds! U vindt er in de Bijbel 

talrijke voorbeelden van, en dat vindt u ook in de geschriften die vlak na de Nieuw-Testamentische 

geschriften komen: de Apostolische Vaders, de oud-Christelijke geschriften. Bijvoorbeeld leest u het bij 

Ignatius van Antiochië, die weer een leerling was van de Apostel Johannes; daar leest u dat de Here 

Jezus gestorven is "... tijdens de stadhouder Pontius Pilatus en de viervorst Herodes". Dàt is de 

bedoeling! Zó waren de eerste Christenen op hun qui vive tegenover die zogenaamde Griekse wijsheid, 

die dat spreken van die eenvoudige Apostelen -ja, 't waren toch ook vaak maar vissers, 't waren gewone, 

echte Joodse mensen- die dat spreken over een Messias aan een kruis toch maar een beetje gênant 

vonden; raar! dwaas! En daarom de doketische theorie van de schijn-werkelijkheid huldigden. Is dat nou 

niet beleefd, is dat nou niet diplomatiek geweest? Maar is het óók niet, alof u hedendaagse stemmen 

hoort? Echt! Die zíjn niet nieuw! Het geluid van vandaag riekt múf! 

 

      Maar wíj, broeders en zusters, laten we de les van de geschiedenis ter harte nemen, en làten we toch 

blijven belijden dat Christus' geboorte en lijden, dat Christus' kruisiging en dood féíten zijn geweest; 

kaléndervaste feiten, gedatéérde gebeurtenissen! Dààrom staan die namen erbij: Maria en Pilatus! En... 

lét op de grote leugenaar die zich natúúrlijk achter al die theorieën verscholen heeft! Want we hebben 

toch de strijd niet tegen vlees en bloed! U moet niet té boos worden op mensen! Want wij zijn ook zo 

braaf niet! Ook niet op Joden! Zelfs niet op Judaïsten! Je moet ervoor bewaard blijven! Maar u moet op 

de dúível letten, op sàtan! Ja! Denkt u zich nu eens de strategie van de satan in! Nu dat feit eenmaal 

gebeurd is, dat Gods Zoon op aarde is gekomen, en dat Hij Zich voor zondaars aan een kruis heeft laten 

ophangen, en daaraan gestorven is! Ja, en nu dat eenmaal niet meer ongedaan te maken is, nu doet de 

satan toch verstandig, dat-ie probeert te bereiken dat er tenminste zo min mogelijk in dat kruis-Evangelie 

wordt gelóófd! Want dan is het tenminste zoveel mogelijk van z'n effect beroofd! 



 

      Respecteren wij daarom toch de góéde belijdenis van de óúde Kerk in de Twaalf Artikelen: "...Die 

geleden heeft tíjdens Pontius Pilatus, Die gekruisigd is, en gestorven..." En respecteren we daarom óók 

de goede belijdenis in onze Heidelberger Catechismus, waarmee ik deze avond dan moge besluiten: 

"Heeft dat iets méér in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een andere dood gestorven ware? 

Bijvoorbeeld: overhoopgestoken, of wat anders: doodgeschoten? Nee maar: gekrúísigd?" "Ja ja! Want 

dààrom ben ik zeker, dat Hij de vervlóéking die op míj lag, op Zích geladen heeft, omdat de dood des 

krúíses door God vervlóékt was!" 

  

                                  Amen.  

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 19 december 1971. 

 


