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Donderdag 

Het Mozaïekterras 
Bijbellezing: Johannes 19:12-16 

 

Pontius Pilatus is zijn naam. Pontius, dat is zijn achternaam. Pilatus 
is zijn bijnaam: de speerwerper. Van 26-36 na Christus is hij 

prefect/gouverneur over Judea en Samaria. Tien jaar regeert hij 

met straffe hand over het volk van Israël. Zijn tijdgenoten hebben 

weinig goede woorden voor hem over. Zijn bestuur wordt 
gekenmerkt door corruptie, geweld, afpersingen, mishandelingen, 

aanhoudende executies en andere wreedheden. 

 

Doorgaans woont Pontius Pilatus met zijn gezin aan de kust in 

Caesarea, de stad die genoemd is naar de Romeinse keizer in 
Rome. Maar tijdens het Joodse Paasfeest zetelt Pilatus in 

Jeruzalem. Met een grote legermacht heeft hij zijn intrek genomen 

in het zogenaamde Pretorium, het paleis van de door de Joden 

gehate Romeinse bezettingsmacht. 
Er dreigt een oproer in Jeruzalem. Een opstand tegen het Romeinse 

gezag. Drie van die oproerkraaiers zitten al in de kerkers van het 

Pretorium. Met het komende Paasfeest zullen ze worden 

terechtgesteld. Als een afschrikwekkend voorbeeld. 
 

Al vroeg in de ochtend hebben de hogepriesters en de oudsten van 

het Joodse volk vanuit het paleis van Kajafas een zekere rabbi 

Jezus voor Pontius Pilatus gebracht. Hier in het Pretorium zal hij 

zijn oordeel over deze rabbi uit Nazaret moeten uitspreken. 
Want de aanklacht waarmee de geestelijke leiders Jezus voor 

Pilatus brengen is een aanklacht waar de hoogste Romeinse rechter 

niet om heen kan. Dit raakt het Romeinse recht en gezag: ‘Hij zegt 

dat Hij de Koning van de Joden is!’ 
 

Om de rust en de vrede in Jeruzalem te bewaren begint Pilatus met 

zijn ondervraging: “Bent U de koning van de Joden?”  

Heeft deze geboeide en weerloze rabbi uit Nazaret politieke 
ambities? Is Hij misschien van plan een opstand te organiseren 

onder het weerbarstige volk van de Joden? 

Pilatus kan het zich niet voorstellen. ‘Waar is dan uw leger? Waar is 

dan uw koninkrijk? Waar is dan uw machtsvertoon?’ 
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“Bent Ú de koning van de Joden?’ Alle nadruk valt op dat woordje 

‘U’. Er ontstaat een woordenspel tussen Jezus en Pilatus. Lees het 

maar na in het bijbelgedeelte dat hieraan vooraf gaat. 

“Ik heb geen schuld in Hem gevonden” is Pilatus conclusie als hij 
het toegestroomde volk vanaf het Mozaiëkterras toespreekt. 

‘Maar jullie mogen kiezen wie ik vrijlaat.’ De opgehitste menigte 

kiest voor Bar-Abbas, de leider van de verzetsbeweging, die in de 

dodencel van het Pretorium wacht op zijn executie. 
 

Pilatus heeft het helemaal gehad met de geestelijke leiders van het 

volk van Israël. Hij laat Jezus geselen. De soldaten spelen hun 

koningsspel met Hem. Gekroond met een doornenkroon en met een 
purperen mantel om zijn wonden te bedekken toont Pilatus Jezus 

aan het volk: “Hier is Hij, de mens.” “Maar toen de hogepriesters en 

de gerechtsdienaars Jezus zagen begonnen ze te schreeuwen: 

‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’” 

 
“Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want 

iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de 

keizer.” 

Pilatus, de rechter, is aan het eind van zijn latijn. Hij heeft lang 
tegengesparteld, maar nu is hij in de fuik gezwommen die de 

geestelijke leiders van het volk van Israël voor hem hadden 

opgezet. Nee, hij wil geen opstand in Jeruzalem. Hij geeft zich 

gewonnen. 
Niets wil Pilatus nog te maken hebben met die rabbi Jezus uit 

Galilea. Vanaf zijn rechterstoel, buiten op het zogeheten 

Mozaïekterras geeft Pilatus zijn soldaten bevel om Jezus weg te 

voeren en hem te kruisigen. Het is rond het middaguur op de 
voorbereidingsdag van Pasen. 

 

Mozaïeksteentjes als struikelstenen in de weg naar Pasen. Een 

mozaïekvloer bestaat op honderden, soms duizenden, gekleurde 

steentjes of stukjes glas. Zoals al die verschillende gekleurde 
steentjes één geheel vormen zo passen alle gebeurtenissen in de 

weg naar Pasen in het plan van God. Het ezeltje van de intocht, de 

geestelijke leiders van het volk van Israël, Kajafas, Pontius Pilatus 

en Herodes … zij zijn als gekleurde steentjes in een mozaïek. Ze 
worden door God gebruikt in zijn verlossingsplan. In zijn mozaïek 

van lijden, sterven en opstanding van Jezus, zijn Zoon, onze 

Redder! 


