Zij gaven Hem over
Matthew 27:1-26

Hebben we ooit weleens gedacht:
-Als ik Adam was.
-Als ik David was.
-Als ik Jona was.
-Als ik Petrus was.
-Als ik Thomas was.
De realiteit is dat we ons niet genoeg in de schoenen zetten van diegene in de Bijbel.
-De realiteit is we niet weten wat we zelf zouden hebben gedaan.
-Het is gemakkelijk om aan de zijlijn te zitten.
-1 Kor. 10: 6
In dezelfde kontext lezen we.
-1 Kor. 10: 12
-Met andere woorden, Paulus verteld degene die zegt, mij zou dit nooit overkomen, pas
op!!!
Kijk eens naar de woorden van Mattheus 26.
-Vers 2 – Leverden Hem over.
-Vers 3 – Verraden.
-Vers 18 – Overgeleverd.
-Vers 26 – En hij gaf Hem over.
Al deze woorden komen van hetzelfde Griekse woord.
3860 para’didomi, ww
1) (een ander) in handen geven
2) in iemands macht of gebruik overgeven
2a) iets aan iemand leveren om te bewaren, te gebruiken, te verzorgen, te beheren
2b) iemand in hechtenis overleveren, om geoordeeld, veroordeeld, gestraft, gegeseld,
gemarteld, ter dood gebracht te worden.
Wat dit woord in zich heeft is om iemand over te geven.
-Ze wilden Hem niet meer hebben.
-Ze hadden genoeg van Hem.
Laten we begrijpen dat we Hem nog steeds kunnen overgeven.
-Voordat we al deze mensen veroordelen, wij kunnen dezelfde fout maken.
De beste stuurlui staan aan wal.
-Hebben we dat allemaal nooit gedaan.

1. We geven Jezus over als de prijs goed is.
Is dat niet wat Judas deed.
-Matt. 26: 14- 15
-30 stukken zilver.

-Ongeveer 10 Euro.
-Het was de prijs van een slaaf.
-Er werd duidelijk niet hoog over Christus gedacht.
Kan ik je een vraag stellen?
-Welke prijs heeft jou ziel?
-Zou jij het eeuwige leven opgeven voor iets dat deze wereld te geven heeft?
Maar is het niet duidelijk dat we dit zelf soms doen?
-We zien iets wat deze wereld te geven heeft.
-En zo nemen we dat naast onze relatie met God.
-En we zeggen, ja, ik wil er zelfs nog meer van.
-En we geven Jezus over.
Weet je, Judas had een zwakte en de duivel gebruikte deze zwakheid.
-Joh. 12: 6
-Judas had een verleiding en de duivel gebruikte deze.
-Is er een werkelijk verschil als wij tijd besteden met de verkeerde mensen?
-Is het werkelijk anders als we iets werelds verkiezen boven de samenkomst?
-Is het werkelijk anders als we ons in een hoek bevinden en ons eruit liegen?
-Is het werkelijk anders als we aan het TV kijken zijn en naar dingen kijken die we niet
moeten zien?
-Is het werkelijk anders als we op internet dingen zien die onze ogen niet moeten zien?
Zie je, Judas was één van de gekozen apostelen.
-Hij was een inzicht gegeven in dingen die veel mensen graag zouden zien en waar
sommigen alleen maar van kunnen dromen.
-Denk aan alle wonderen die hij heeft gezien.
-Denk aan alle woorden die Judas heeft gehoord.
-Als het dan mogelijk was voor Judas om hem over te geven, denk je niet dat wij dat
ook kunnen?
Te vaak en teveel, de prijs is goed en we geven hem over.
-En we doen het misschien nog wel voor minder dan 10 Euro.
Is er iets dat je meer wilt dan Jezus en Hem alleen?
-Dat is jou prijs.

2. We geven Jezus over voor wat we niet mogen hebben.
Jezus werd overgegeven door het verraad van Judas aan de religieuze leiders.
-Zij gaven hem over aan Pilatus.
-Ze hadden Jezus al een man des doods gemaakt.
-Ze hadden alleen de handtekening nog nodig van Pilatus.
-Zij mochten niemand ter dood brengen dus ze hadden de Romeinen nodig.
Maar heb je gezien wat Pilatus allang had gezien?
-Pilatus kende de getuigenis van Jezus.
-Pilatus wist dat Jezus niets verkeerds had gedaan.
-Vers 17- 18

Het was hun nijd die hen Jezus had doen overleveren.
-Was was hun oplossing.
-Geef Hem over.
-Kruisig Hem, kruisig Hem.
Waarom?
-Vanwege hun afgunst.
-Vanwege hun jaloersheid.
Broeders en zusters.
-Afgunst en jaloersheid is nog steeds een reden waarom mensen Jezus overgeven.
-Niet om dezelfde reden.
Omdat Jezus vraagt om werkelijk voor Hem te leven.
-We kunnen Hem niet volgen, op Zondag een kind van God zijn en voor de rest van de
tijd voor jezelf leven.
God vraagt alles van ons.
-God vraagt dat we Hem liefhebben met ons gehele hart, ziel, lichaam en kracht.
-Dan gaan we uit in de wereld en zien mensen dingen doen die ze graag willen doen.
De wereld doet de lusten van de wereld en achtervolgd rijkdommen.
-En dan vragen wij, waarom mogen wij dat niet.
-Waarom mogen zij al deze dingen doen.
En zo kunnen wij Jezus overgeven als we die dingen ook gaan doen.
-We worden opgeroepen om anders te zijn.
En we kennen bepaalde mensen, die eens getrouw waren.
-Maar dit gaat nooit van de ene op de andere dag.
-Dit gaat vaak langzaam.
-Mattheus 13: 20, 21
En zo word Jezus overgegeven voor datgene wat we niet mogen nastreven.
-Er is jaloersheid.

3. We geven Jezus over uit vrees voor wat we mogelijk
verliezen.
Pilatus zocht verschillende redenen om Jezus vrij te laten.
-Hij leerde dat Jezus een Galileer was.
-En hij zei: Dit is niet mij gebied.
-Maar Herodus stuurt hem weer terug naar Pilatus.
Daarna valt Pilatus in een tweede poging.
-Elk feest laten we een gevangene los.
-En hij dacht natuurlijk, ze laten Barabbas wel gaan.
-Ze wilden Jezus doden.
Pilatus had een belangrijke positie en wilde de vrede bewaren.
-Hij was daar gestationeerd door de keizer van Rome.

-Nou, kijk wat er geschreven staat in vers 24.
-Vers 26 laat ons zien dat hij Barabbas liet gaan en Jezus werd overgeleverd.
Waarom deed hij dit.
-Uit vrees of wat hij kon verliezen.
-Zijn positie als stadhouder.
-Pilatus was geen slecht mens.
-Hij was een zwak mens.
-Hij wist wat het goede was, maar deed het niet.
-En zo gaf hij Jezus over.
Pilatus was bezorgd dat hij zijn baan zou verliezen.
-Pilatus was bang van een oproer.
-Hij was bang dat hij zijn baan zou verliezen.
-Dus koos hij ervoor om Jezus over te geven.
-Soms geven Christenen Christus over omdat ze de wereld niet op willen geven.
-Mattheus 13
En zo willen sommigen bepaalde Christenen delen van hun levenstijl niet opgeven.
-Sommige willen hun familie niet opgeven.
-Sommige willen bepaalde vrienden niet opgeven.
-Sommige willen hun banen niet opgeven.
-Sommigen willen de liefdes van hun leven niet opgeven.
En niet door de gevraagde veranderingen gaan geven ze Jezus over.
-En dat doen ze uit vrees dat ze bepaalde dingen niet willen verliezen.

Conclusie:
Velen geven Jezus niet op uit pure wreedheid tegen Jezus.
-Maar velen geven Jezus wel over uit zwakte.
-Judas gaf hem over vanwege zijn liefde voor het materieele.
-De Joden gaven Hem over vanwege jaloezie en nijd.
Pilatus gaf hem over om wat hij zou verliezen.
-Pilatus was geen slecht mens maar wel een zwak mens.
God de Vader gaf Hem over omwille van de liefde.
-De Vader gaf Jezus over als een gave.
-Wat doe jij met deze gave?

