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1. Na twee dagen

En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd 
had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide: Gij weet dat na twee 
dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overge-
leverd worden om gekruisigd te worden.
Mattheüs 26:1-2

Tot nu toe had de Heere steeds – wanneer Hij sprak 
over Zijn dood en de manier waarop Hij zou sterven – 
dit alles doen voorkomen als iets wat ‘aanstaande’ was. 
In Mattheüs 26 vers 2 wijst Hij Zijn discipelen het exac-
te moment aan. Zijn dood zal zijn op het aanstaande 
paasfeest. Zijn kruisiging zal over twee dagen plaats-
hebben. Het is begrijpelijk dat dit aanstaande sterven 
de Heere Zelf helder voor ogen stond. Voor Zijn disci-
pelen was het echter een duistere zaak. Er zou nog heel 
wat moeten gebeuren, voordat de Heere – Die nu zo 
rustig en veilig bij Zijn discipelen zat – op Golgotha aan 
het kruis geklonken zou worden. 
Voor de Heere waren de komende twee dagen als het 
ware een vlakke weg. Voor de discipelen was het een 
wijde kloof die niet te overzien was. Ze konden Zijn 
woorden en de weg die Hij gaan moest niet doorgron-
den. Ze hoorden Zijn woorden wel, maar ze begrepen 
ze niet. Toch maakte de Heere het hun bekend, zodat 
ze zich later zouden herinneren dat Hij het hun had ver-
teld. Ook opdat ze zouden weten dat Hij wist wat Hem 
te wachten stond. 

Op het moment dat de Heere het uur van Zijn lijden 
en sterven bekendmaakte, begon ook de macht van de 
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duisternis haar werk te doen. We lezen: ‘Toen verga-
derden de overpriesters en de Schriftgeleerden en de 
ouderlingen des volks in de zaal van de hogepriester, 
die genaamd was Kajafas; en beraadslaagden tezamen 
dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden.’ 
Tot nu toe hadden de overpriesters en de Schriftgeleer-
den steeds gezocht naar een manier waarop zij Jezus 
zouden kunnen ombrengen. Nu stelden ze in een spe-
ciale vergadering vast dát Jezus gedood zou worden. 
Ook het moment waarop Hij gedood zou worden én 
de manier waarop ze Hem zouden vangen. Eén ding 
stond echter voor hen vast. Niet in het feest! Ze zouden 
Hem direct na afloop van het feest gevangennemen 
om Hem ter dood te laten brengen. Ze vreesden na-
melijk een oproer onder het volk. Daarom moest hun 
aanslag zoveel mogelijk buiten het volk om gaan. Maar 
de Heere regeert. Ook hier blijkt dat zaken vaak zo an-
ders gaan dan boze mensen willen. Zíj zeiden: ‘Niet in 
het feest.’ Toch zullen we horen dat het wél in het feest 
gebeurde. 

Lezen: Mattheüs 26:1-5


