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Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag herdenken christenen het lijden 
en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Hij stierf na een lange lijdensweg aan een houten kruis. 
Onschuldig en toch veroordeeld. Maar: Hij wist wat er 
zou gaan gebeuren en onderging dit vrijwillig. Want alleen 
op deze manier, als het volmaakte Offer, kon Hij de kloof 
tussen God en mensen dichten. Daarom noemen we het 
Goede Vrijdag.

Bij de kruispaal staan verschillende mensen. Een daarvan is een 
Romeinse soldaat, een centurio. Hij kijkt toe hoe Jezus sterft. 
Precies op dat moment gebeurt iets wonderlijks in de tempel, 
even verderop. Het reusachtige voorhangsel scheurt in tweeën; 
van boven naar beneden. Achter dit grote gordijn bevond zich de 
ark van het verbond. Deze ark symboliseerde de aanwezigheid 
van God. Om te voorkomen dat mensen hier zomaar naar binnen 
zouden gaan, was deze ruimte afgesloten met het voorhangsel. 
Slechts een keer per jaar trad de hogepriester deze ruimte 
binnen om verzoening te doen voor de zonden van hemzelf en 
van het volk. 

Daarna werd de ark weer aan het zicht onttrokken. Maar terwijl 
Jezus de geest geeft, scheurt dit enorme kleed doormidden: 
de toegang tot God is geopend door het lijden en sterven van 
Jezus. Hierdoor kunnen onze zonden (de dingen die we denken, 
zeggen of doen die tegen Gods wil ingaan) door het geloof in 
Jezus Christus vergeven worden. Zo wordt onze verbroken 
relatie met God hersteld.  

Daar staat de centurio, hij heeft alles van dichtbij meegemaakt. 
De uren daarvoor bespotten hij en zijn collega’s Jezus en 
nagelden Hem aan het kruis. De tijd verstrijkt en hij kijkt toe. 
Onverschillig? Twijfelend? We weten het niet. Maar als hij dan 
na alle gebeurtenissen ziet hoe Jezus Zijn laatste adem uitblaast, 
is alles anders en roept hij het uit: ‘Waarlijk, deze Mens was 
Gods Zoon!’

Waarlijk, deze Mens 
was Gods Zoon! 
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