Schriftlezing: Gen. 1:26-2:2, Joh. 19:17-30, Opb.
21:1-8 Tekst: Joh. 19:28-30. Thema: Missie
volbracht. Zingen: Ps. 22:1, Ps. 40:4, Ps. 69:1,4 en
9, Ps. 85:1 en 4, Ps. 69:14
Hoofdpunten van de preek
Jezus laat hemel en aarde weten dat Zijn missie
voltooid is.
1 Alles volbracht
Jezus weet dat alles volbracht is. Jezus’ werk is
cruciaal voor de wereldgeschiedenis .
In Gen. 1 en 2 voltooit God de schepping met de
mens. Alles is goed. Zo wil God het hebben en gaat
Hij in liefde om met de mens.
De zonde heeft Gods volmaakte schepping vernield
en de mens van Hem vervreemd.
In Openbaring 21 zegt God dat Hij alle dingen nieuw
maakt en horen we: ‘het is geschied.’ Alles is weer
volmaakt goed.
Zover komt het… omdat Christus aan het kruis Zijn
missie voltooit. Hij heeft op aarde de Naam van de
Vader weer bekend gemaakt en verheerlijkt (17:4-6).
2 Schrift vervuld
Jezus vervult aan het kruis ook de Schrift. Hij brengt
OT woord van God tot z’n bedoeling.
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Concreet volbrengt Jezus hier (opnieuw) Psalm 69.
Het lied van iemand die verteerd wordt door ijver
voor God en als rechtvaardige lijdt.
Jezus ondergaat de smaad, die Hij als zure wijn naar
binnen voelt gaan, scheldt niet terug maar laat het
net als in de Psalm over aan God.
God neemt het voor deze Rechtvaardige op en
verlost Hem. De Psalm wordt door Jezus een belofte
voor iedereen die in navolging van Hem lijdt.
3 Het is volbracht
Jezus drinkt de zure wijn om met luide stem te
kunnen uitroepen dat het doel van de Vader bereikt
is (zie 1).
Jezus volbrengt tot Zijn laatste moment het werk van
de Vader, door iedereen dit goede nieuws te laten
horen: alles, alles is voldaan!
Omdat Hij alles volbracht heeft, verwacht God niets
van ons. Jezus wil alles gedaan hebben. Dit goede
nieuws roept om ontvangst. Niet meer, niet minder.
Jezus sterft, de sabbat breekt voor Hem aan. Nu
mag Hij rusten van Zijn werk. Schepping én
herschepping zijn voltooid.
Spoedig zal uit de Hemel geroepen worden: het is
geschied!

