
Preek van de Heilige Ephraïm de Syriër voor Goede Vrijdag 
 

“over het lijden van de Heiland” 
 
 
Ik ben bevreesd om te spreken en met de tong deze schrikwekkende 
geschiedenis van de Heiland aan te raken, want het is inderdaad iets 
vreeswekkend om daarover te spreken. Onze Heer werd heden in de handen van 
de zondaren overgeleverd. En waarom dan wel werd de heilige en zondeloze 
Heer overgeleverd? Hij had zelfs niet in het geringste gezondigd. Laat ons in ieder 
geval vaststellen, waarom Christus onze Heiland overgeleverd werd! Voor ons 
goddelozen werd de Heer overgeleverd. Wie zou zich hierover niet 
verwonderen? Wie zou niet uitbarsten en beginnen met lofliederen te zingen? 
De dienaren hadden gezondigd en de Heer werd overgeleverd, om door Zijn 
eigen dood de schuldige dienaren te bevrijden. 
 
Zonen van het verderf en kinderen der duisternis trokken inderdaad in de 
duisternis eropuit om de zon te gaan grijpen, die hen allen in één oogwenk 
plotseling zou kunnen verteren. Alleen de Heer kende hun beweegredenen en 
hun opgewonden woede en gaf zich vrijwillig in alle zachtmoedigheid over in de 
handen van de roekelozen. Daarna bonden de kwaadaardigen de zondeloze 
Heer, Hij die de sterken niet met onverwoestbare banden bond, maar juist van 
de banden der zonden vrijmaakte. Ze vlochten een kroon van eigen doornen, die 
de wijnberg van de Joden had voortbracht. Bespottend noemden zij Hem Koning 
en spogen de roekelozen in het aangezicht van de smetteloze Alreine. Dit ziende 
werden alle hemelse krachten ontzet en rijen van engelen zich keerden zich af 
van deze aanblik. 
Van smart en tranen werd mijn hart beklemd toen ik zag hoe de Heer zo 
smartelijk werd uitgescholden, gegeseld en bespuwden en kinnebakslagen kreeg 
in het aangezicht. Dit moest hij van zijn dienaren geduldig verdragen. 
 
Laat ons dan leren om de overdadige ontferming, het geduld en de mildheid van 
de liefderijke Heer ervaren! Hij had een goede dienaar in het paradijs der 
heerlijkheid, maar deze zondigde en werd werkelijk overgeleverd aan het oord 
van de pijnigingen. Omdat echter de Goede zag dat dezelfde knecht geheel in 
kleinmoedigheid verzonken was, ontfermde Hij zich over hem, had Hij 
medelijden en gaf Hij zichzelf prijs in plaats van degene die de geselslagen moest 
ontvangen. Uit ontzetting van de overmacht wilde ik zwijgen; maar toch vrees ik 
weer, door mijn zwijgen de genade van de Heiland te verijdelen. Daarom zeg ik 
jullie, alleen met vrees, want mijn gebeente beeft indien ik overweeg: de 



Schepper die alles heeft geschapen, onze Heer zelf, dat Hij nu als een misdadiger 
voor Kajafas moet verschijnen en van een van zijn dienaren een kaakslag krijgt. 
Mijn hart siddert, als ik aan al deze gebeurtenissen denk. Deze knecht zat, de 
Heer stond, degene die met laster was vervuld, sprak het oordeel over de 
schuldeloze! De hemel beefde, de grondvesten van de aarde dreunden, alle 
engelen en aardsengelen waren door schrik bevangen. Toen een knecht de heer 
een kaakslag gaf, verhulden Gabriel en Michael hun aangezicht met hun vleugels, 
de Cherubijnen bij de troon verborgen zich onder de raderen, en de Serafijnen 
sloegen de vleugels aaneen. Wie zou tijdens de mishandeling van de Heer de 
grondvesten van de aarde doen sidderen en beven, wie zou dit kunnen 
verdragen? Terwijl ik nadenk over de lankmoedigheid van de goede Heer beef ik 
en voel ik berouw. Mijn zenuwen beven terwijl ik duidelijk maak, dat de Schepper 
in Zijn genade de mensen uit stof heeft geschapen naar Zijn eigen beeld en 
gelijkenis en hoe Hij in het aangezicht wordt geslagen. Wij horen dit met vrees 
broeders en niet lichtzinnige oppervlakkigheid! Dit alles heeft de Heer omwille 
van ons ondergaan. Ellendige vent zeg: waarom gaf je de Heer kinnebakslagen? 
Alle slaven kregen deze slagen om een vergankelijke vrijheid te verkrijgen, maar 
jij ellendeling, jij hebt de Verlosser van ons allen ten onrechte een kinnebakslag 
gegeven. Wat verwacht je van Kajafas als beloning te ontvangen? Heb je niet 
gehoord of ervaren dat Jezus de hemelse Heer is? De kaakslag heb je aan ons 
aller Heer gegeven en daardoor ben je een knecht der knechten in alle 
eeuwigheid geworden. Een weerzinwekkende gruwel en een vervloekte voor 
eeuwig in het onuitblusbare vuur. Heel wonderbaarlijk is het toch broeders, om 
de zachtmoedigheid van de Koning Christus te aanschouwen die door een knecht 
in het aangezicht wordt geslagen. Hij gaf een waardevol antwoord in alle 
zachtmoedigheid en bescheidenheid. De slaaf zoekt ruzie, de Heer toetst geduld, 
de slaaf is boosaardig, de Heer vriendelijk. Wie kan soms door woede geprikkeld 
zijn vurige verbittering beheersen? Echter onze Heer verdroeg dit alles in zijn 
milde geaardheid. Wie is er in staat om Uw lankmoedigheid te openbaren, o 
Heer? Komt gij geliefde vrienden van Christus, gij die berouwvol en liefdevol 
genegenheid aan de Heiland toont! Komt, laat ons inzien wat heden in Sion de 
stad van David is geschied. Wat het reeds lang verwachte en uitverkoren zaad 
van David deed! Hij gaf heden de volmaakte Heer prijs om te worden gedood! 
Christus, onze verlosser werd op onrechtvaardige wijze door de handen van de 
goddelozen aan het kruishout gehangen. In ieder geval, waren wij allen in gebed 
met onze lichamen, in tranen en zuchten, omdat onze Heer, de Koning der 
heerlijkheid, voor ons goddelozen werd overgeleverd om te worden gedood! 
Indien iemand plotseling de dood van een innig geliefde vriend te horen krijgt, 
of als hij de geliefde onverwacht als een dode voor zich ziet, dan veranderen zijn 
gelaatstrekken, de vrolijkheid van zijn aanschijn wordt verdonkerd. Dit gebeurde 



ook zo met de stralende zon. Toen zij namelijk in de hoge hemel de smaad van 
de Heer aan het kruis aanschouwde, veranderde haar aanschijn en trok zij de 
lichtende stralen van haar heldere glans in, omdat zij die akelige scheldpartijen 
tegen de Heer niet kon aanzien, en zij kleedde zich in rouw en duisternis. Toen 
Hij Zijn geliefde zoon aan het kruis zag, scheurde de Heilige Geest, die in de Vader 
is, de prachtige voorhang van de tempel van boven tot onder en verliet Hij direct 
in de gedaante van een duif het gebeurde. Alle schepselen raakten in vrees en 
beven, toen de Heiland, de hemelse Koning leed. Alleen wij zondaren hebben 
geen besef waarom de Onsterfelijke geofferd werd, Hij alleen, voor ons. Wij 
lachen dagelijks, ook als wij van het lijden en de smadelijke behandeling van de 
Verlosser horen. Wij leven dag in dag uit in overdaad en hebben alleen maar zorg 
voor de klerenpracht. De zon aan de hemel veranderde vanwege de smaad van 
de Heer haar glans, zij veranderde zich in duisternis, opdat wij als wij dit zien ook 
zullen treuren. 
 

 
 
         Heilige en Grote Vrijdag. Christus kruisdood- Fresco in Decani Monastery, 
Serbië 
Omwille van jou werd de Heer aan het kruis uitgescholden, maar jij stuk ellende, 
wilde meestal gekleed gaan in sierlijke kleren. Beeft je hart niet? Siddert je geest 
niet indien hij over zoiets hoort? De alleen Zondeloze werd omwille van jouw 
goddeloze, aan de dood, aan vernedering en scheldpartijen overgeleverd, maar 
jij alleen hoort dit alles nogal lichtzinnig aan. Het betaamt zich indien de 
geestelijke kudde zonder meer op haar Herder bouwt, altijd naar Hem uitziet en 
Hem met heilige eerbied eert. Immers de onbekwame in het lijden heeft 
oneindig geleden. Je moet je niet meer met vergankelijke gewaden kleden, niet 
meer in overdreven en wereldse genoegens zwelgen, maar in levensorde en in 



een uitsluitend, eerbare levenswandel en bedenken dat de Schepper dit graag 
heeft. Laat ons toch niet de na-apers van die joden worden, die niet konden 
slagen! Degene die halsstarrig en ongehoorzaam zijn, het volk wat altijd de 
genade en weldaden van God verijdelt. God de Allerhoogste, droeg om Abraham 
en zijn verbond ter wille te zijn, vanaf het begin reeds de tegenwerking van het 
volk. Hij gaf hen manna vanuit de hemel te eten, de onwaardigen echter 
verlangden naar stinkende knoflook als voedsel. In de woestijn schonk Hij hen 
water uit de rots; Hem gaven ze daarvoor azijn toen Hij aan het kruis hing. Laat 
ons ijverig streven om niet als zulke Israëlieten gezien te worden die de Heer, 
hun Schepper hebben gekruisigd. Laat ons doordrongen zijn om voortdurend het 
lijden van de Heiland voor ogen te hebben! Laat ons gedenken dat de Heer die 
niet bekwaam was om te lijden, ter wille van ons als enig Zondeloze werd 
gekruisigd. Hoe kunnen wij broeders Hem daarvoor vergelden? Laat ons acht 
slaan op onszelf en Zijn lijden niet verijdelen! 
 
Komt allen naar de kerk oh gij kinderen, die door het kostbare en heilig bloed 
van de zondeloze Heer zijt gekocht! Laat ons dan met tranen en zuchten Zijn 
lijden met vrees en beven overdenken, terwijl wij voor onszelf beseffen: 
"Christus onze Heiland werd voor ons goddelozen aan de dood overgegeven". 
Bedenk wel vriend wat je hoort! De zondeloze God, de Zoon van de Allerhoogste 
werd omwille van jou overgeleverd! Open je hart en besef nauwgezet Zijn lijden 
en zeg tegen jezelf: de zondeloze God werd heden overgeleverd, heden werd hij 
bespot en mishandeld, ontving Hij kinnebakslagen en werd gegeseld. Heden 
droeg Hij een doornen kroon, heden werd het hemelse Lam gekruisigd! Uw hart 
trilt, heel uw ziel siddert. Ween dagelijks als je het lijden van de Heer betracht! 
Zulke tranen zijn zoet, de ziel, die vaak het lijden van Christus beziet, wordt 
verlicht. Gedenk daarom dagelijks onder tranen, als je de Heer voor dit lijden 
dankt, die omwille van jou dit geduld heeft, zodat op de dag van Zijn verschijnen 
de tranen als roem en tot verheffing voor de rechterstoel jou mogen bereiken! 
Indien je het lijden van de goede Heer betracht! Verjaag de verzoekingen en 
verheug je daarover met je hele ziel. Zalig is de mens die de hemelse Heer en Zijn 
lijden voor ogen heeft, zichzelf bekruist, zich van alle lusten en aardse zaken 
weet te onthouden en zijn Heer zal navolgen. Dit is de gezindheid en stemming 
van het gemoed van de dienaren die God liefhebben, wanneer ze navolgers van 
de Heer in goede werken worden. 
 



 
 
                                                      Fresco uit Servisch monasterie Studenica - Zica 
 
Je ziet o mens, de volmaakte Heer aan het kruis gehangen en je bent brutaal, o 
onbeschaamde, die de hele tijd van leven op aarde overdreven lacht en alles wat 
nutteloos is benut? Weet je dan niet oh ellendeling, dat de gekruisigde Heer 
rekenschap zal vorderen voor al jouw verachten van datgene waar je zorgeloos 
naar luistert, terwijl je lachend in lusten doorleeft en lichtzinnig zwelgt? De dag 
zal komen van de vreeswekkende rekening, zodat je in het vuur van je pijnen dan 
onophoudelijk moet wenen en schreeuwen. Maar er zal niemand zijn die aan je 
ziel erbarmen toont nog antwoord geeft. 
 
Ik val aanbiddend voor uw voeten, o Heer! Ik werp me voor U neer, 
Menslievende en verheerlijk U, Christus, omdat U de eniggeboren Heer van alles 
bent, de alleen Zondeloze, die voor mij onwaardige zondaar, de dood op zich 
heeft genomen en zelfs de dood aan het kruis, om de zielen van de zondaars van 
de banden der zonden te bevrijden. Hoe moet ik U hiervoor vergelden, o Heer? 
Ik prijs U o Menslievende! Ik prijs U, o Barmhartige! Ik prijs U, Hij die alle zonden 
vergeeft! Ik prijs U, Gij die gekomen zijt om onze zielen te redden! Ik prijs U, Gij 
die vleesgeworden zijt in de moederschoot van de maagd! Ik prijs U, Gij die 
gebonden werd! Ik prijs U, Gij die werd gegijzeld! Ik prijs U, Gij die bespot werd! 
Ik prijs U, die aan het kruis werd geslagen! Ik prijs U, Gij die werd begraven en 



toen verrezen zijt! Ik prijs U, Gij die verkondigd werd en die men geloofde! Ik 
prijs U, die in de hemel werd opgenomen! Ik prijs U, Gij die met grote heerlijkheid 
aan de rechterzijde van de Vader zit en met heerlijkheid van de Vader en de 
heilige engelen zult wederkomen, om iedere ziel te berechten, die Uw heilig 
leiden misachtte in deze afschuwelijke uren. Toen de krachten der hemelen 
verduisterd werden, toen alle engelen samen, aartsengelen, cherubijnen en 
serafijnen met vrees en beven kwamen voor uw glorie, toen tegelijkertijd de 
grondvesten van de aarde beefde en alles wat adem heeft voor Uw 
onvergelijkelijke heerlijkheid trilde! Tijdens dit uur verborg zich Uw hand voor 
mij, onder hun vleugels, zodat mijn ziel van het schrikwekkende vuur, het 
tandengeknars, de diepste duisternis en het eeuwig smartvolle wenen zou 
mogen worden gered, zodat ik uitroep: verheerlijking van Degene die de 
zondaren wilde redden in Zijn milde, zeer grote ontfermingen. 
 
Ausgewählte Schriften des H. Ephraïm von Syrien, von P. Pius Zwingerler, 
Kempte, 1870, pagina 263-271 
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