
Tetelestai
Het is volbracht!



Tetelestai

Van Jezus zijn 7 uitspraken

aan het kruis opgetekend, 

de zogenaamde

kruiswoorden



Tetelestai

▪ 1. “Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34).

▪ 2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” 
(Lucas 23:43).

▪ 3. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27).

▪ 4. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Marcus 15:34).

▪ 5. “Mij dorst” (Johannes 19:28).

▪ 6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30).

▪ 7. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).

▪ Stuk voor stuk een hele preek waard



Tetelestai
Vandaag Joh.19:30

‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! 

En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’

Het is volbracht, of te wel Tetelestai

Let op de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren 
en gaan over de dood van Jezus aan het Kruis van de 

Passion of the Christ
▪





Wat is de 
betekenis van 

Tetelestai

Is dat zoals vertaalt in

▪Het Boek: Mijn taak is vervuld?

▪Basis Bijbel: Alles is gedaan?

▪BGT: Mijn werk is klaar?

Of heeft het een diepere betekenis?



Genesis ▪Even terug naar het 

begin:

▪Genesis 3: scheiding 

tussen God en mens

▪Cherubs: versperden de 

ingang naar het paradijs

▪Gen. 3:24



▪Bij de bouw van de 

tabernakel en de tempel

komt er een heel dik kleed

te hangen voor het Heilige

der Heiligen, het 

Voorhangsel

▪Daarop zijn weer dezelfde

Cherubs te zien:

▪Toegang verboden



Yom Kippoer

God is Heilig

‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid

van God,’ Romeinen 3:23HSV

Al direct na de zondeval doet God een glimp oplichten
van Zijn plan:

Hij zegt tegen de slang (de duivel) 

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en
tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop
vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’Gen. 3:15 

Zaad staat hier voor nageslacht



Dan wordt er verder in de Bijbel vaak geprofeteerd
over de ‘Knecht van de Heer’ Ook bijvoorbeeld in
Jesaja 53, maar daar kom ik nog op terug

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond
God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren
onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te
kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden
ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de
Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die
roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer,
maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook
erfgenaam van God door Christus.’Galaten 4:4-7 HSV

Door Zijn dood kocht Jezus dus allen die in Hem
(gaan) geloven vrij!



Het woordje

‘tetelestai’betekent dan 

ook:

1) ‘ten einde brengen, 

voleindigen’, 

(2) ‘volbrengen,

uitvoeren’ en

(3) ‘voldoen, betalen’.

Jezus aannemen =

En die is gedrenkt in het 
bloed van Jezus!



Wat betreft het de kop vermorzelen van de slang 

zien we dat in Kolossenzen 2:15 HSV

‘Hij heeft de overheden en de machten 

ontwapend, die openlijk te schande 

gemaakt en daardoor over hen 

getriomfeerd.’

Dit moeten we goed vasthouden. 

De satan heeft dus geen wapens meer,

is ontwapend en is openlijk te schande gemaakt







Wie heeft onze
prediking geloofd, en
aan wie is de arm van
de HEERE
geopenbaard? Wij 
dwaalden allen als 
schapen, wij keerden 
ons ieder naar zijn
eigen weg. Maar de
HEERE heeft de
ongerechtigheid van
ons allen op Hem doen
neerkomen.’
Jesaja 53:1, 6 HSV

Alle ongerechtigheden zijn
op Hem neergekomen, 
opdat wij zouden worden 
Gerechtigheid Gods 
in Hem 
2Kor.5:21
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Voorwaar, onze ziekten 

heeft  Híj op Zich genomen, onze 

smarten heeft Hij gedragen.

Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf 

die ons de vrede aanbrengt, was op 

Hem, en door Zijn striemen is er voor 

ons genezing gekomen.’   

Jesaja 53:1, 4-5

Geestelijk:

Jezus is om onze

Ongerechtigheden

verbrijzeld en 

doorboord.

Lichamelijk

Maar Hij heeft ook

onze ziekten op Zich 

genomen (Mat.8:16-17)

En door Zijn striemen

zijn wij genezen, is er 

genezing beschikbaar. 

Er is dus voor betaald! 
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Jezus Stierf

Jezus werd arm:

‘Want u kent de genade
van onze Heere Jezus
Christus, dat Hij omwille
van u arm is geworden,
terwijl Hij rijk was,
opdat u door Zijn
armoede rijk zou
worden.’

2 Korinthe 8:9 HSV

Opdat wij zouden leven

Zodat wij in overvloed 
kunnen leven
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Hij werd afgewezen 

‘Ongeveer op het 
negende uur riep
Jezus met een luide 
stem: 
Eli, Eli, lama 
sabachtani? 

Dat  betekent: Mijn God,  
Mijn God, 
waarom hebt U Mij 
verlaten?’

Mattheüs 27:46 HSV

Zodat wij
geaccepteerd 
kunnen worden 
en ons nooit 
meer afgewezen 
hoeven te voelen

d
e

 o
m

w
is

s
e

li
n

g
 a

a
n

 h
e

t 
k

ru
is



Jezus werd een vloek

‘Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek van 

de wet door voor ons een 

vloek te worden, want er 

staat geschreven: Vervloekt 

is ieder die aan een hout 

hangt, opdat de zegen van 

Abraham in Christus Jezus 

tot de heidenen zou komen, 

en opdat wij de belofte van 

De Geest zouden ontvangen 

door het geloof.’

Galaten 3:13-14 HSV

d
e

 o
m

w
is

s
e

li
n

g
 a

a
n

 h
e

t 
k

ru
is



1. Straf

2. Gewond

3. Zonde gemaakt

4. Dood

5. Armoede

6. Schande

7. Afwijzing

8. Vloek

1. Vergeving

2. Genezen

3. Rechtvaardig

4. Leven

5. Overvloed

6. Glorie

7. Acceptatie

8. Zegen
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▪Wat gebeurde er nog meer?

1)En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in
tweeën, van boven tot beneden; 

2) de aarde beefde en de rotsen scheurden; 

3) ook werden de graven geopend en veel lichamen 
van heiligen die ontslapen waren, werden 
opgewekt;’



Maar Jezus ging het dodenrijk in, preekte tegen de 
mensen die door de zondvloed omgekomen waren en 
gooide satan van zijn troon en ontnam hem de 
sleutels van de dood en het dodenrijk:

Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk 
van de dood en van de dood zelf.’
Openbaring 1:18 HSV



In alles is en blijft Jezus Overwinnaar, 
ook al zitten we tussen twee tijdperken, 
tussen D-Day en V-day,
maar samen met Hem zijn wij aan de
Winnende hand: (Rom.8:37) aan Hem de

Victorie!
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