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De lijdende dienaar van de HEER - geroepen 
Schriftlezingen: Jesaja 42:1-7 en Mattheüs 25:57-68 
 
Langs de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza reist een 
eenzame man. 
Hij is de minister van financiën van de koningin van Ethiopië. 
In zijn reiswagen leest hij op de terugweg een boekrol die hij voor 
veel geld in Jeruzalem heeft gekocht. 
Een grote, dikke boekrol … volgeschreven met de profetieën van 
Jesaja. 
Het zijn vreemde woorden die hij hardop leest: 
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil 
is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.’ … 
 
‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 
Filippus - de diaken-evangelist uit Samaria - heeft inmiddels van 
Godswege de opdracht gekregen om zich bij de reiswagen te 
voegen. 
‘Kunt u me vertellen over wie de profeet het heeft?’ – vraagt de 
vreemde, zwarte man uit Ethiopië aan Filippus. 
Filippus geeft het verlossende antwoord: ‘het is de lijdende dienaar 
van de HEER!’ 
De Ethiopiër nodigt Filippus uit om naast hem plaats te nemen in 
zijn reiswagen. 
En Filippus begint ‘met hem te spreken over het evangelie van 
Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.’ 
 
    * 
 
De lijdende dienaar van de HEER. 
God heeft Hem geroepen. 
God heeft Hem uitverkoren. 
Hij is de man waarin God vreugde heeft. 
Daarom maakt God Hem vol van zijn Geest. 
Hij is geroepen om een licht te zijn voor alle volken. 
Een licht dat in de duisternis van het leven … de weg wijst naar 
Gods koninkrijk van recht en vrede. 
Let maar op: zwakken worden geholpen. 
Wat verloren was wordt gevonden. 
Wat gebroken was wordt weer geheeld. 
Zo zal het weer goed komen tussen God en de mensen. 
Zo zal het verbond weer worden hersteld. 

Meditatie ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden                www.uitdekroontjespen.nl 

 
    * 
 
Maar de hogepriesters en het Sanhedrin hebben echter niets van 
Zijn roeping begrepen. 
Voor hen is Jezus niets anders dan een onruststoker. 
Iemand die verwarring zaait. 
Iemand die hun ‘heilige huisjes’ omver gooit. 
Daarom zoeken ze een reden om Hem ter dood te kunnen 
veroordelen. 
‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de 
Zoon van God.’  
‘U zegt het. Maar Ik zeg tegen allen hier: vanaf nu zult u de 
Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en 
hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 
 
Met deze woorden heeft Jezus zijn eigen doodvonnis getekend. 
De door God geroepen dienaar van de HEER … Hij heeft zichzelf 
veroordeeld tot het kruis! 
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De lijdende dienaar van de HEER - beschuldigd 
Schriftlezingen: Jesaja 49:1-6 en Mattheüs 27:11-14 
 
Ze hadden met opgekropte woede hun adem ingehouden, de 
geestelijke leiders van Jeruzalem. 
Op een ezel was rabbi Jezus als een messiaanse koning de stad 
Jeruzalem binnengereden. 
Een uitbundige menigte had Hem gevolgd naar het plein van hun 
tempel. 
Vervolgens had Jezus alle kooplieden en geldwisselaars 
weggejaagd. 
En toen de rust uiteindelijk was weergekeerd was Hij in één van de 
gebouwen van de tempel de samengestroomde menigte gaan 
onderwijzen over het komende koninkrijk van God. 
Dat was nog maar enkele dagen geleden. 
Maar nu – eindelijk – hebben ze Hem in hun macht en kunnen ze 
doen wat ze altijd al met Hem hebben willen doen: Hem mond-
dood maken. 
‘De koning van de Joden’ – dat is de beschuldiging waarmee ze 
Hem naar Pilatus sturen. 
 
    * 
 
De dienaar van de HEER. 
Door God geroepen. 
Al voordat zijn moeder Hem baarde. 
De ware Israëliet. 
In Hem zal God aan heel de wereld Zijn luister / Zijn heerlijkheid 
laten zien. 
Vanuit het verborgene is daar opeens de stem van God: ‘Ik zal je 
maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die Ik 
brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ 
De dienaar van de HEER brengt redding. 
Hij zal heel Gods volk - uit alle uithoeken van de aarde - 
verzamelen en terugbrengen bij de God die Zich aan hen heeft 
verbonden. 
Hij is de messiaanse Koning die zijn volk leidt en troost. 
Hij ontfermt zich over mensen in nood. 
Hij leidt de dorstigen naar de bronnen van het eeuwige leven. 
 
Daarbij is niets menselijks Hem vreemd. 
Ook de dienaar van de HEER kent dat onbehaaglijke gevoel dat je 
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soms kunt hebben: Alles is tevergeefs. ‘Het was voor niets, het 
heeft geen zin gehad.’ 
Aan de andere kant blijft Hij vasthouden aan zijn God: ‘De HEER 
zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’ ‘Hij is mijn sterkte.’ 
 
    * 
 
Over recht gesproken … 
Het besluit om Jezus te doden is – met overgrote meerderheid van 
stemmen - in de Joodse Raad genomen. 
Prefect Pilatus is de ‘klos’. 
Als Romeins gezagdrager heeft hij geen andere keus dan om het 
doodvonnis uit te laten voeren. 
‘Bent U de koning van de Joden?’, vraagt hij Jezus. 
‘U zegt het’, is Zijn antwoord. 
Maar op de beschuldigingen van godslastering geeft de dienaar 
van de HEER geen antwoord. 
Hij zwijgt! 
 
Eigenlijk weet Pilatus geen raad met Hem. 
Hij blijft zich verwonderen over deze messiaanse Koning. 
‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. 
Zie het zelf maar op te lossen.’ 
De geestelijke leiders van Jeruzalem weten wel raad met Hem: 
‘Aan het kruis met Hem!’ 
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De lijdende dienaar van de HEER - bespot 
Schriftlezingen: Jesaja 50:4-11 en Mattheüs 27:27-31 
 
De soldaten van Pilatus spelen hun wrede koningsspel met Jezus. 
Ze trekken Hem een oude versleten soldatenjas aan – een 
koningsmantel. 
Ze vlechten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd 
– een koningskroon. 
Ze geven Hem een rietstengel in zijn rechterhand – een 
koningsstaf. 
Ze slaan Hem en bespuwen Hem en vallen voor Hem neer op de 
knieën. 
Spottend spelen ze hun spel met Jezus: ‘Gegroet, koning van de 
Joden.’ 
 
    * 
 
De lijdende dienaar van de HEER … bespot! 
Hij die trouw is aan zijn roeping – een leerling van de HEER. 
Aandachtig luisterend naar de stem van zijn goddelijke Meester. 
Een dienaar die Zich inzet om te helpen. 
Hij geeft aan mensen die de moed hebben opgegeven … nieuwe 
hoop. 
Alle tegenstand, mishandeling en spot ten spijt … Hij blijft 
volhouden. 
Want God laat Hem niet in de steek. 
Hij – de onschuldige – God zal Hem recht verschaffen. 
 
 
Zo gaat de lijdende dienaar van de HEER door het duister naar het 
Licht. 
Wat is zijn geheim? …  ‘Mijn hulp is in de naam van de HEER!’ 
Dat geeft Hem vertrouwen. 
Dat geeft Hem steun. 
Zelfs in het donkere dal van het lijden en de dood. 
Veracht, bespot, geslagen en gedood. 
‘God, de HEER, zal mij helpen!’ 
 
    * 
 
 
‘Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem de mantel uit, 
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deden Hem zijn kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te 
kruisigen.’ 
 
Wat hier – in de binnenplaats van de rechtbank van Jeruzalem 
gebeurt - is een mensonterende vertoning. 
Jezus, de dienaar van de HEER, wordt lichamelijk gebroken. 
Nauwelijks kan Hij meer staan. 
Maar wat deze opgefokte Romeinse soldaten schreeuwen is zeker 
waar: Jezus ís de koning van de Joden! 
Niet een koning naar onze maatstaven gemeten. 
Hij loopt niet over de ruggen van zijn onderdanen. 
Zijn eigen rug wordt met zweepslagen doorploegd. 
 
Zo wordt de dienaar van de HEER onze Bevrijder. 
‘Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons 
genezing.’ 
Omdat Hij ons – zijn onderdanen – zo intens liefhad, heeft Hij de 
spot en de striemen gedragen. 
De lijdende dienaar van de HEER … wat houdt Hij toch intens veel 
van ons.
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De lijdende dienaar van de HEER - verstoten 
Schriftezingen: Jesaja 52:13-53: 5 en Mattheüs 27:32-44 
 
Ze zijn van heinde en verre naar Jeruzalem gekomen. 
Pelgrims – feestvierders. 
Pasen in Jeruzalem. 
Dat moet je minstens één keer in je leven hebben meegemaakt. 
Het is een drukte van jewelste in de stad, die wel gezien wordt als 
het middelpunt van de aarde. 
Hier immers heeft God Zich een plaats uitgekozen om onder de 
mensen te wonen. 
 
Door de drukke smalle straten van oud-Jeruzalem wringt zich een 
groep Romeinse soldaten. 
Ze begeleiden drie misdadigers die vandaag nog gekruisigd zullen 
worden. 
Met de kruisbalk op hun schouders gaan ze de vervloekte weg naar 
Golgotha, ‘wat schedelplaats betekent’. 
Daar zullen ze hen een wrede dood laten sterven. 
Verstoten – uitgespuwd, door God en door mensen. 
Eén van de drie is Jezus: de koning van de Joden, de lijdende 
dienaar van de HEER. 
 
    * 
 
Gruwelijk, onmenselijk is zijn aanblik. 
Niets menselijks is er meer over van de Man van smarten. 
Hij is het toonbeeld van ellende. 
In allerlei beelden tekent Jesaja ons de weg van zijn lijden: 
Hij is veracht; van mensen verlaten; geplaagd en geslagen; 
doorboord en verbrijzeld; met zichtbare striemen mishandeld; 
verdrukt; een lam dat geslacht gaat worden; een stom schaap, 
want alles wat Hem overkomt ondergaat Hij zwijgend. 
Ten slotte wordt Hij gedood en begraven als een misdadiger. 
Is dit de langverwachte messiaanse Koning van de Joden? 
De toeschouwers wenden zich van Hem af. 
De dienaar van de HEER … verstoten. 
 
    * 
 
Tussen al die toeschouwers staat ook een man uit Cyrene die 
Simon heet. 
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De overlevering vertelt ons dat Simon - door zijn gedwongen 
kruisdragen - het geheim van dit lijden heeft leren begrijpen. 
Simon heeft ontdekt dat Jezus’ lijden … plaatsvervangend lijden is 
geweest. 
Hij voor ons … in onze plaats. 
‘Hij was het die ònze ziekten droeg, die òns lijden op zich nam.’ 
‘Om ònze zonden werd Hij doorboord, om ònze wandaden 
gebroken.’ 
‘Voor òns welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten òns 
genezing.’ 
Hij voor ons … in onze plaats. 
Hij door God verstoten … opdat wij door God nooit meer losgelaten 
zouden worden. 
Simon van Cyrene – de kruisdrager – heeft het begrepen. 
De lijdende dienaar van de HEER … Hij gaat zijn lijdensweg … voor 
mij! 
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De lijdende dienaar van de HEER - verlaten 
Schriftlezingen: Jesaja 53:6-12 en Mattheüs 27:57-61 
 
Ze dachten dat dit zijn einde was. 
Een afscheid … voorgoed. 
Ze hebben er alles aan gedaan om Hem – op tijd, voor het vallen 
van de avond – te kunnen begraven. 
 
Josef van Arimatea – bijvoorbeeld – was naar Pilatus gehold. 
Hij was een lid van de Joodse Raad. 
Gezien en geacht. 
Een goed en een wetsgetrouw mens. 
Een rechtvaardige – iemand die vol verwachting uitkeek naar de 
komst van Gods Koninkrijk op aarde. 
Nee, Josef uit Arimatea, had niet ingestemd met de beslissing om 
Jezus te veroordelen. 
 
Mattheüs vertelt ons hoe hij naar Pilatus gaat om hem te vragen 
naar het lichaam van Jezus. 
Een daad van moed en durf. 
Een uiting van zijn geloof. 
De Romeinen waren namelijk gewoon om de lichamen van 
gekruisigden lange tijd te laten hangen. 
Als een afschrikwekkend middel voor het gewone volk. 
 
Pilatus vind het allang goed. 
Hij geeft het lichaam van Jezus vrij voor een begrafenis. 
‘Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde 
het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. 
Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en 
vertrok.’ 
 
    * 
 
Zo wordt ook deze profetie van Jesaja vervuld: ‘Zijn laatste 
rustplaats was bij de rijken.’ 
De lijdende dienaar van de HEER krijgt een eervolle begrafenis. 
Het is het begin van Zijn verhoging. 
Hij had immers nooit enig onrecht gepleegd. 
Hij had nooit bedrieglijke taal gesproken. 
Maar het was de weg van de HEER die de dienaar moest gaan. 
De weg van het plaatsvervangend lijden en sterven … voor ons! 
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Zijn dood was dan ook geen straf op de door Hém begane zonden. 
De HEER wilde Hem breken om óns te kunnen verlossen. 
‘God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met 
de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God zouden 
worden’ (2 Kor. 5:21) – zal later Paulus schrijven aan de gelovigen 
in Korinthe. 
Hij – de lijdende dienaar van de HEER – aan het kruis en in het 
graf door God verlaten … opdat wij – zondaars - nooit en te 
nimmer meer door God verlaten zouden worden. 
 
    * 
 
Maar is het nu afgelopen met Jezus, de lijdende dienaar van de 
HEER? 
Veroordeeld, gekruisigd en begraven. 
De Joodse leiders zijn er blijkbaar niet gerust op. 
Ze hebben het graf van Jezus hermetisch laten afsluiten. 
Verzegeld met het zegel van de Romeinse overheid. 
Bovendien staan er ook nog soldaten voor het graf. 
Zij zullen een grafschennis of een mogelijke opstanding van de 
koning van de Joden moeten verhinderen. 
Waar zijn eigenlijk Jezus’ beste vrienden: zijn leerlingen. 
En de vrouwen die Hem dienden? 
Stille zaterdag … de lijdende dienaar van de HEER … van God en 
mensen verlaten. 
In de graftuin van Josef van Arimatea wordt het stil. 
De lijdende dienaar van de HEER rust in zijn graf. 
Hij heeft zijn werk - voor ons - volbracht! 
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De Mensenzoon – zijn komst 
Schriftlezingen: Marcus 11:15-19 en 27-33 
 
Op een veulen, het jong van een ezelin, houdt Hij zijn intocht in 
Jeruzalem. Een uitzinnige menigte begroet Hem met palmtakken 
als hun messiaanse Koning. 
Ze roepen, ze schreeuwen het uit: “Hosanna! Gezegend hij die 
komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk 
van onze vader David. Hosanna in de hemel!” 
 
Wie is Hij? Wie is deze Gezegende? 
Het is – schrijft Marcus - de langverwachte Mensenzoon. 
Eeuwen geleden had de profeet Daniël de komst van deze 
Mensenzoon al mogen aankondigen. 
De Mensenzoon, de messiaanse Koning, aan wie God alle macht en 
heerschappij in handen zal geven. Alle volken, natiën en talen zullen 
hem dienen. Zijn koningschap zal voor eeuwig zijn. 
Zijn koninkrijk zal een rijk van vrede zijn, gerechtigheid en heelheid. 
Tot grote ergernis van de geestelijke leiders van zijn tijd betrekt 
Jezus van Nazaret deze profetie op Zichzelf. 
 
Jezus van Nazaret. Uit het nageslacht van koning David. 
Geboren in een stal, omdat er voor Hem ergens anders geen plaats 
was. 
Herders van Betlehem en magiërs uit Babylonië komen bij Hem op 
kraambezoek. 
Ook is er dat ontroerende moment met Simeon en Anna in de 
tempel van Jeruzalem als Jezus op de achtste dag zijn besnijdenis 
ontvangt. 
 
Het Kind groeit op, net als ieder ander kind. 
In wijsheid en inzicht steekt het met hoofd en schouders uit boven 
de andere kinderen van Nazaret. 
Twaalf jaar is Jezus als Hij met zijn ouders opnieuw in de tempel 
van Jeruzalem komt en er met zijn ouders zijn Bar-Mitswa viert. 
 
Johannes, bijgenaamd de Doper, weet als eerste wie hij voor zich 
heeft. Een duif daalt neer uit de hemel: de Geest van God is op 
Hem. 
Drie jaar lang trekt de Mensenzoon door het land. Overal waar Hij 
komt worden mensen genezen en opent Hij voor hen een nieuwe 
toekomst. Overal vertelt de Mensenzoon dat het Koninkrijk van 
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God aanstaande is. 
 
Op een ezelsveulen houdt Jezus vandaag zijn koninklijke intocht. 
Hij is op weg naar tempel. De tempel … dat is immers de plaats 
waar Jezus thuis hoort: het huis van zijn Vader! Dat is het doel zijn 
van zijn komst naar Jeruzalem. 
Maar de geestelijke leiders van Jeruzalem hebben van dit 
gebedshuis een rovershol gemaakt. 
Met een eind touw jaagt Jezus alle geldwisselaars en verkopers van 
offerdieren van het tempelplein af. ‘Is Hij nou gek geworden?’ 
 
De geestelijke leiders van Jeruzalem hebben het helemaal met 
Jezus gehad. Zij vinden die Jezus maar een rabbi van niks. Hij 
heeft niet eens aan hun rabbijnenschool gestudeerd. Waar haalt 
Hij het gezag vandaan om hún tempel schoon te vegen? En … 
“waar haalt U de bevoegdheid vandaan om in onze tempel de 
mensen te onderwijzen?” 
Met een wedervraag verwijst Jezus naar Johannes de Doper. Ook 
zijn bevoegdheid werd door de geestelijke leiders in twijfel 
getrokken. Maar de gewone mensen zagen hem als een echte 
profeet, een man van God. 
De geestelijke leiders zijn opnieuw door Jezus op hun nummer 
gezet. Ze zijn bang voor Hem, omdat het hele volk in de ban is van 
zijn onderricht. 
Ze hebben inmiddels besloten om Hem uit de weg te ruimen. 
Wat denkt Hij wel … die rabbi uit Nazaret?  
 
Dreigende onheilswolken stapelen zich op rondom de Mensenzoon. 
Zijn komst naar Jeruzalem voorspelt weinig goeds. 
‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!’ 
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De Mensenzoon – zijn afscheid 
Schriftlezingen: Marcus 14:17-25 
 
Drie jaar lang zijn ze samen opgetrokken: 
Petrus en Johannes, Andreas en Filippus, en al die anderen. 
Twaalf leerlingen van rabbi Jezus. 
Jezus, de Mensenzoon, heeft hen geroepen om zijn leerlingen en 
zijn apostelen te zijn. 
Hun netten hebben ze achter zich gelaten om Hem te kunnen 
volgen. 
Hun beroep als visser en als belastingontvanger hebben ze voor 
Hem opgegeven. 
Ze waren erbij toen de Jezus op de berg de mensen vertelde van 
het Koninkrijk van God dat spoedig zou komen. 
Ze waren erbij toen Jezus met gezag de storm op het meer het 
zwijgen oplegde. 
Nu, drie jaar later, wordt het tijd om afscheid te nemen van de 
Meester. Alhoewel, niets wijst erop dat het afscheid al zou gauw 
zal komen. 
 
Samen met zijn leerlingen is Jezus, de Mensenzoon, door Simon 
van Betanië uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd. Jezus heeft 
Simon genezen van zijn melaatsheid, huidvraat. En dat moet 
gevierd worden. 
Maar opeens is er die - voor Marcus - onbekende vrouw. 
Voordat iedereen er erg in heeft breekt ze het albasten flesje dat 
ze bij zich heeft stuk en giet ze de kostbare nardusolie uit over het 
hoofd en de voeten van Jezus. “Waar is deze verkwisting goed 
voor?” Je hoort de leerlingen mopperen. 
Maar Jezus, de Mensenzoon, prijst haar daad. “Wat ze kon, heeft 
ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met 
het oog op mijn begrafenis.” 
 
Vrouwen. Jezus geeft hen keer op keer het gevoel dat ze erbij 
horen. In zijn tijd telden ze maatschappelijk en godsdienstig niet 
mee. Maar de Mensenzoon geeft hen aandacht. Hij heeft 
belangstelling voor hun leven. Hoe ook dat leven mislukt kan zijn. 
Neem nu die vrouw bij de bron, de Samaritaanse, veracht en 
veroordeeld door haar dorpsgenoten. 
Of neem nu die vrouw uit Kana. Ze blijft steeds maar terugkomen 
ook al wordt ze steeds teruggestuurd. Groot is haar geloof! 
Steeds weer zijn er vrouwen die hun handen uitstrekken naar 
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Jezus en niet te vergeefs een beroep doen op zijn barmhartigheid. 
 
Maar Judas houdt het – na dit incident in het huis van Simon van 
Betanië - voor gezien. Hij – een van de twaalf – heeft inmiddels 
genoeg gekregen van Jezus. In het geheim vraagt hij om een 
onderhoud met de hogepriesters om de – in zijn ogen mislukte - 
Mensenzoon aan hen uit te leveren. Ze willen hem dertig 
zilverstukken geven als beloning voor zijn verraad. 
 
Twee handen raken elkaar aan tafel. Het is de hand van de 
Mensenzoon en het is de hand van Judas Iskariot. 
Uit de hand van de meester ontvangt ook leerling Judas het brood 
van de bevrijding. Samen liggen ze aan aan de tafel van het 
laatste avondmaal. 
Het is onvoorstelbaar, onbegrijpelijk. Jezus voelt aan wie Hem 
verraden zal. Want alles gebeurt zoals God het heeft beschikt. Ook 
Judas past in het plan van God. Hij móet de Mensenzoon verraden. 
“Maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: 
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.” 
De andere elf leerlingen hebben echter niet in de gaten wat hier 
gebeurt. Ze beginnen onder elkaar te bekvechten wie van hen zo 
ver zou kunnen gaan dat hij de meester zou verraden: “Ik ben het 
toch niet?” 
Hoe pijnlijk moet het voor Jezus zijn geweest, want nog steeds 
begrijpen zijn leerlingen niet dat de Mensenzoon de weg van het 
lijden en sterven zal móeten gaan. 
 
En terwijl ze eten en drinken breekt Jezus het brood en deelt Hij 
het uit. Samen drinken ze nog uit de beker gevuld met wijn. 
Het afscheid nadert. 
“Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het 
koninkrijk van God.” 
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De Mensenzoon – zijn veroordeling 
Schriftlezingen: Marcus 14:32-64 
 
Aan de overkant van het Kidrondal, net buiten de muren van de 
oude stad Jeruzalem, ligt de Olijfberg. Haar naam dankt zij aan de 
talloze olijfbomen die haar als een grote boomgaard bedekken. 
Een ideale plek om de drukte van Jeruzalem te ontvluchten. 
Dankbaar maakt Jezus meer dan eens van de gelegenheid gebruik 
om hier te bidden. 
Nu de verleiding steeds groter wordt om de beker van het lijden te 
weigeren heeft de Mensenzoon behoefte om met zijn Vader in de 
hemel te overleggen: “Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem 
deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar 
wat u wilt.” 
Terwijl zijn leerlingen slapen van vermoeidheid en verdriet gaat de 
Mensenzoon helemaal alleen zijn ‘via dolorosa’, zijn weg van het lijden. 
Hij blijft trouw aan zijn roeping. Hij is er klaar voor om – in 
gehoorzaamheid – de wil van de Vader te doen. 
 
Opeens wordt het donker van de nacht wreed verstoord door een 
stelletje sensatiezoekers en een handjevol politieagenten afkomstig 
uit de tempel. 
Gewapend met zwaarden en stokken zijn ze naar de Olijfberg 
gekomen om Jezus in hechtenis te nemen. 
Voorop gaat Judas, bijgenaamd Iskariot, één van Jezus leerlingen. 
Het afgesproken teken van zijn verraad is een kus: de Judaskus.  
 
Een van de omstanders hakt er in het wilde weg nog op los. Met 
zijn lange offermes snijdt hij het rechteroor van de dienaar van de 
hogepriester eraf. 
Het is het uur en de macht van de duisternis. Satan, de 
tegenstander, de vorst van de duisternis, zet alles op alles om de 
Mensenzoon in mensenhanden over te leveren. Zelfs de geestelijke 
leiders van Jeruzalem worden daarbij ingeschakeld. Ze staan op 
een veilige afstand ongeduldig te wachten tot Jezus zal worden 
ingerekend en aan hen zal worden uitgeleverd. Ze hebben Hem 
bijna in handen. Eerst zal er nog een verhoor moeten plaatsvinden. 
Maar dat is alleen maar bijzaak. Zijn uren zijn immers geteld! 
 
Als een misdadiger wordt Jezus, de Mensenzoon, afgevoerd. Naar 
het huis van de hogepriester. 
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Bij het aanbreken van de dag komen hier de geestelijke leiders van 
het volk van Israël in vergadering bij elkaar. 
Eindelijk hebben ze Hem in hun macht en kunnen ze met Hem 
doen wat ze al tijden van plan zijn: Hem belachelijk maken, Hem 
de mond snoeren, Hem hun wil opleggen, Hem doden! 
 
Met een flinke zak met geld hebben ze een aantal mensen weten te 
strikken die bereid zijn een valse verklaring af te leggen: “We 
hebben Hem horen zeggen: ‘Ik zal die door mensenhanden 
gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen 
die niet door mensenhanden gemaakt is.’” 
Maar voor Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zijn deze 
verklaringen niet afdoende. 
“Wie denkt u eigenlijk dat u bent? De Messias, de Zoon van de 
Gezegende?” 
Met een beroep op de woorden van de profeet Daniël antwoordt 
Jezus: “Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand 
van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van 
de hemel.” 
Er is niemand die nog twijfelt. Allen – schrijft Marcus met nadruk - 
oordelen dat Hij schuldig is en de doodstraf verdient: ‘Godslasteraar. 
Weg met Hem!’ 
 
Jezus, de Mensenzoon. Veroordeeld door de geestelijke leiders van 
zijn tijd. Ze hebben niets begrepen van zijn roeping. Ze hechten 
geen geloof aan zijn woorden. Ze zijn blind voor de wonderen die 
heen wijzen naar vrede van het koninkrijk van God. 
Zieken worden genezen. 
Zwakken worden geholpen. 
Lammen en kreupelen wandelen een nieuwe toekomst tegemoet. 
Wat verloren was wordt gevonden. 
Wat gebroken was wordt weer geheeld. 
Zo zal het weer goed komen tussen God en de mensen. 
Zo zal het straks zijn in het rijk van Gods vrede. 
Daarvoor is de Mensenzoon op aarde gekomen. 

 
De geestelijke leiders hebben daar echter geen boodschap aan. 
Jezus, de Mensenzoon, wordt uitgeleverd. Ze hebben Hem 
inmiddels veroordeeld tot … de dood! 
De Mensenzoon – zijn uitlevering 
Schriftlezingen: Marcus 14:53-54, 66-72 en 15:1-22 
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Dertig zilverstukken, dat is het loon voor Judas’ verraad. Vier 
maandlonen, de gebruikelijke prijs die je in die tijd betaalde voor 
een slaaf. Het duurt niet lang of Judas heeft al spijt van zijn daad. 
‘Als ik het geld nu eens teruggeef?’  
Maar het besluit om Jezus te doden is vanmorgen vroeg in de 
Joodse Raad genomen. Ze willen niets meer met Judas te maken 
hebben. Kwaad, verdrietig, wanhopig smijt Judas zijn 
verradersloon van zich af. 
 
Op veilige afstand is Simon Petrus zijn meester gevolgd tot op de 
binnenplaats van het huis van de hogepriester Kajafas. 
Onopvallend, desnoods met een leugentje om bestwil, verwarmt 
hij zich in het hol van de leeuw bij het vuur. 
Een dienstmeisje herkent hem als één van de leerlingen die bij 
Jezus horen: “Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!” 
Mopperend antwoordt Petrus: “Ik weet niet waar je het over hebt, 
ik begrijp echt niet wat je bedoelt!” 
En voordat Petrus er erg in heeft … kraait er een haan. 
Ze weet het wel zeker: “Hij is een van hen!” 
En weer ontkent Petrus. Maar de omstanders is zijn Galileese 
accent opgevallen: “Je bent wel degelijk een van hen, jij komt 
immers ook uit Galilea!” 
Na de derde ontkenning kraait er opnieuw een haan en kruisen de 
blikken van Petrus en rabbi Jezus elkaar in een moment van 
herinnering en herkenning. 
Simon Petrus schaamt zich en vlucht naar buiten. Bitter is zijn 
verdriet omdat hij weet dat hij gefaald heeft. Wat is hij zichzelf 
tegengevallen. Grote mond, maar als het erop aankomt? 
 
‘De koning van de Joden!’ Dat is de beschuldiging waarmee de 
geestelijke leiders van het volk van Israël Jezus naar het fort 
Antonia brengen. 
Prefect Pilatus is de ‘klos’. Als een rechtvaardig Romeins 
gezagsdrager geeft hij de Mensenzoon nog een laatste kans om 
zich tegen de aanklacht te verdedigen: “Bent u de koning van de 
Joden?”, vraagt hij Jezus. “U zegt het”, is zijn antwoord. 
Eigenlijk weet Pilatus geen raad met Jezus. Hij blijft zich 
verwonderen over deze vreemde messiaanse koning. 
 
Een grote groep mensen dringt naar voren. Opgehitst door de 
hogepriesters roepen ze om de vrijlating van een zekere 
Barabbas, een populaire vrijheidsstrijder. 
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Pilatus was namelijk gewoon om op het pesachfeest één gevangene 
los te laten. Om het volk een plezier te doen. 
Opnieuw probeert Pilatus de menigte te overtuigen van Jezus’ 
onschuld. Maar ze willen niet luisteren en blijven schreeuwen: 
“Kruisig Hem, kruisig Hem!” Pilatus voelt zich bedreigd. Nee, hij 
wil geen opstand in Jeruzalem. En dus geeft hij zich gewonnen. 
Jezus zal de plaats van Barabbas innemen op het al 
gereedstaande kruis van Golgota! 
 
Maar voordat ze de Mensenzoon afvoeren naar de executieheuvel 
Golgota spelen de soldaten van Pilatus op de binnenplaats van het 
pretorium nog hun duivels koningsspel met Hem. 
Ze trekken Hem zijn kleren uit, hangen Hem een versleten 
soldatenmantel over zijn schouder en kronen Hem met een kroon 
van dorens. “Gegroet, koning van de Joden!” 
 
Dan wordt het tijd om op weg te gaan. Door de drukke straten van 
oud-Jeruzalem wringt zich een groep Romeinse soldaten. Ze 
begeleiden drie veroordeelden die vandaag nog gekruisigd zullen 
worden. Eén van hen is Jezus, de Mensenzoon. 
Maar Jezus kan niet meer. Uitgeput valt Hij op de harde keien 
neer. 
Onbewust van wat er zich die vroege ochtend in Jeruzalem 
allemaal heeft afgespeeld komt een zekere Simon van Cyrene één 
van de poorten van Jeruzalem binnen. 
Door zijn donkere huidskleur is hij de centurio opgevallen. ‘Hé, jij 
daar!’ ‘Wie, wat? Bedoelt u mij?’ 
De soldaten plukken Simon, de vader van Alexander en Rufus, van 
de straat en dwingen hem de dwarsbalk van het kruis van de 
Mensenzoon naar de plaats van de executie te dragen. 
 
Als een weerloos lam laat Jezus dit alles over Zich heenkomen. 
Ze kunnen doen wat ze met Hem willen doen. 
Verstoten is Hij, de Mensenzoon, verraden, veracht, uitgespuwd 
door mensen, uitgeleverd om gekruisigd te worden. 
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De Mensenzoon – zijn graflegging 
Schriftlezingen: Marcus 15:24-27, 40-47 en Mattheüs 27:62-66 
 
Op de plek die Schedelplaats heet hebben de dienstdoende 
Romeinse soldaten vakkundig hun werk gedaan. Met touwen en 
grote draadnagels hebben ze de Mensenzoon aan zijn kruis 
vastgemaakt. ‘Die komt er van zijn leven niet meer af!’ Net als die 
twee ter dood veroordeelde vrijheidsstrijders. Wat kan het hen ook 
schelen? 
Door te loten verdelen ze de kleren van de veroordeelden. Het is 
hun verdiende loon. Eén is er zo gelukkig om het naadloos 
geweven kleed van Jezus te winnen. Wat zou hij er mee gedaan 
hebben? 
 
Niet iedereen had ingestemd met het besluit van de Joodse raad 
om rabbi Jezus uit de weg te ruimen. Een zekere Josef afkomstig 
uit de Joodse stad Arimatea is één van hen. Hij is een goed en 
rechtvaardig mens, die vol verwachting uitziet naar de komst van 
het koninkrijk van God. Josef is overtuigd van de onschuld van de 
Mensenzoon. Hij geeft blijk van moed en liefde voor Jezus en durft 
het aan om bij prefect Pilatus te onderhandelen over het vrijgeven 
van het lichaam van rabbi Jezus. Er is haast bij, want de sabbat 
voor Pesach zal bij zonsondergang aanbreken. Op sabbat wordt er 
immers gerust en niet gewerkt! 
Ongetwijfeld zal Josef hulp hebben gekregen van anderen. Met 
respect en eerbied haalt hij Jezus’ lichaam van het kruis, wikkelt 
het in linnen doeken en legt het in een nog niet eerder gebruikt 
rotsgraf. 
Drie keer raakt Josef een dode Jezus aan. Wie een dode aanraakt 
maakt dat hij zeven dagen onrein wordt. Geen Pesach dus dit jaar 
voor Jozef. 
 
Ook niet voor de vrouwen die Josef gevolgd waren naar het graf. 
In hun liefde en toewijding aan Jezus gaan ze aan het werk. Ze 
bereiden geurige olie en balsem om daarmee het lichaam de 
Mensenzoon de laatste eer te bewijzen. 
Het wordt stil in de graftuin! 
 
Al vroeg in de morgen haasten Annas en Kajafas, de hogepriesters, 
samen met de Farizeeën zich naar Pilatus. Het was hen namelijk te 
binnengeschoten dat Jezus – toen Hij nog leefde – gezegd had: 
“Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.” 
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Ze vragen aan Pilatus om het graf tenminste tot de derde dag te 
laten bewaken door een peloton soldaten, want stel dat zijn 
leerlingen komen om Hem in het geheim weg te halen. Dan zullen 
ze zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood.” Je moet er toch niet aan 
denken? 
Wat kan Pilatus anders doen dan de geestelijke leiders ook hierin 
hun zin te geven. Hij stelt hen een aantal van zijn soldaten als 
bewakers ter beschikking. En voor alle zekerheid wordt het graf 
van de Mensenzoon ook nog eens met Joodse hogepriesterlijke 
zegels verzegeld. 
 
De Mensenzoon. Zijn koninklijke intocht in Jeruzalem is geëindigd 
in een rotsgraf. Verzegeld en bewaakt. Is dit het einde? Is dit wat 
God voor ogen had toen Hij Jezus riep om vanuit de hemel naar de 
aarde af te dalen? Om op zoek te gaan naar verloren zonen en 
verloren dochters van God? 
Nee, gelukkig niet. De dood is niet het einde. De dood is een 
doorgang naar een leven met de Mensenzoon in zijn koninkrijk van 
de vrede. 
 
Het graf, de steen, de bewakers, de zegels kunnen Hem niet 
vasthouden. Morgen zal het Pasen zijn, de dag van de opstanding 
van de Mensenzoon uit zijn graf. 
De vrouwen en de leerlingen van Jezus zullen er als eerste 
getuigen van mogen zijn. ‘Kijk maar, Ik ben het. De littekens in 
mijn handen en mijn zij.’ 
 
Zij zullen na de hemelvaart, na zijn troonsbestijging, de wijde 
wereld intrekken. Te beginnen in Jeruzalem. En dan steeds verder. 
Tot aan de uithoeken van de aarde. 
Zo zullen ze het blijde nieuws aan alle mensen vertellen van de 
komst van de Mensenzoon naar deze aarde. 
Vertellen van het wonder dat Hij zijn leven gaf voor onze zonden. 
Vertellen van zijn overwinning over zonde en satans’ macht. 
De Heilige Geest zal als een kleed over hen komen en hun de 
kracht daartoe geven! 
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Ontmoetingen - Herodes Antipas 
Schriftlezing: Lucas 23:8-12 
 
Veel mensen zijn dezer dagen in Jeruzalem aangekomen. Ze zijn 
gekomen om het feest te vieren dat herinnert aan de uittocht van 
het volk van Israël uit Egypte B vele eeuwen geleden: Pèsach, 
Paasfeest. 
 
Ook koning Herodes Antipas is in de stad. Gewoonlijk woont 
Herodes met zijn vrouw Herodias en zijn hofhouding in zijn paleis 
in Tiberias. Ergens ver weg, in het noorden van het land, in 
Galilea. Maar een week geleden – een week voor Pèsach – zijn 
Herodes en zijn gevolg aangekomen in Jeruzalem. Niet dat hij 
godsdienstig is, nee dat niet. Wat kan hem de godsdienst van de 
Joden eigenlijk schelen. Trouwens … Herodes heeft bij het Joodse 
volk geen beste naam: getrouwd, gescheiden, hertrouwd met 
Herodias, de vrouw van zijn zwager. Bovendien is hij de man die 
Johannes de Doper heeft laten onthoofden. Veel Joodse 
onderdanen verachten hem: de koning van de Joden! 
 
Ook Jezus, die vreemde rabbi uit Nazaret in Galilea is in de stad. 
Je weet wel, die wonderdoener. Water veranderde Hij in wijn. 
Lammen hielp Hij weer op de been. Blinden en doven gaf Hij het 
gezicht en gehoor weer terug. Het schijnt zelfs dat Hij doden weer 
tot leven kan brengen. 
Een paar dagen na de intocht van Herodes was Hij op een 
ezelsveulen Jeruzalem binnengereden. Enthousiastelingen hadden 
met hun jassen en met palmtakken de loper voor Hem uitgelegd. 
AGezegend Hij die komt als koning in de naam van de Heer@, 
hadden ze geroepen. Daarna had Hij de tempel op z=n kop gezet. 
Herodes had het wel vernomen Y 
Zou deze Jezus misschien Johannes de Doper zijn? Uit de dood 
herrezen? 
 
Rondom zijn paleis B de oude citadel van David B neemt het 
geschreeuw en gekrijs hand over hand toe. Herodes kijkt naar 
buiten: ‘Wat zullen we nu beleven?’ 
De deuren van zijn paleis zwaaien open. Hogepriesters en 
schriftgeleerden verdringen zich rondom zijn troon. Eén van hen 
komt met een opgerold papier in zijn hand naar voren: Van 
Pilatus! Herodes ziet het aan het zegel: =Zij brengen u Jezus. Hij 
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noemt zich koning van de Joden. Hij valt onder uw gezag. Hij komt 
uit Nazaret in Galilea. Ziet en oordeelt zelf!= 
 
In het paleis van Jeruzalem staan opeens twee koningen tegenover 
elkaar. Wie is nu de echte koning van de Joden? 
Herodes verheugt zich erop dat hij vandaag deze wonderdoener 
kan ontmoeten. Uitvoerig ondervraagt hij Hem, maar wat een 
teleurstelling: Jezus zwijgt en blijft zwijgen. 
Zijn soldaten drijven de spot met Hem: >De koning van de Joden? 
Laat me niet lachen!= Dan hangt de ene koning de andere Koning 
zijn ‘koningsmantel’ om. Straks zullen een staf en een 
doornenkroon de kroningsplechtigheid afmaken. 
 
Beste mensen, de ontmoeting met rabbi Jezus is heel anders 
verlopen dan wat Herodes er van verwacht had: AJezus antwoordde 
hem niet één keer@ - schrijft Lucas. Het zal je maar overkomen. 
Nee, dé Koning van de Joden laat niet met Zich sollen. Ook niet op 
de Via Dolorosa – de weg van het lijden. 
Wie de spot met Hem drijft vindt niets dan een zwijgende Jezus 
tegenover zich. En als Jezus tegenover je blijft zwijgen ... wordt je 
overgeleverd aan jezelf. Aan je angsten en onzekerheden, aan je 
eigen wil en eigen wet. 
 
Het loopt dan ook niet goed af met deze zelfingenomen koning 
Herodes. De geschiedenis vertelt hij uit de gratie valt bij de keizer 
in Rome. Herodes Antipas wordt uiteindelijk ontheven van zijn 
koningschap en verbannen naar de wildernis van Gallië, van 
Frankrijk. 
 
En Jezus? Herodes weet geen raad met deze vermeende ‘koning 
van de Joden’. Gehuld in zijn ‘koningsmantel’ stuurt Hij hem terug 
naar Pilatus. Via, via, Via Dolorosa.  
 
En wij? Ook wij worden steeds weer voor de keus gesteld: voor 
welk koningschap maak je een keuze? Voor het koningschap van 
eigen succes en macht of voor het koningschap van Jezus? 
Ook in het paleis van ons leven staan beide koningen steeds weer 
tegenover elkaar! 
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Ontmoetingen - Barabbas 
Schriftlezing: Lucas 23:13-25 
 
Op de heuvel Golgota – even buiten Jeruzalem – liggen drie lange 
kruispalen gereed. De dwarsbalken zullen de veroordeelden er 
straks zelf heen moeten dragen. Drie kruisen op Golgota. Voor 
Bar-Abbas is het middelste kruis bedoeld. Naast hem zullen ter 
linker- en ter rechterzijde over enige dagen twee helden van zijn 
knokploeg hangen. 
 
Bar-Abbas. Jezus Bar-Abbas, zegt één van de handschriften van 
het Nieuwe Testament. Zijn naam betekent: zoon van Abba, zoon 
van de vader. Een naam die ook gegeven werd aan zonen van 
rabbijnen. Voel je de spanning in het evangelie? Hoe dicht komt 
zijn naam bij die van onze Heiland? 
Jezus Bar-Abbas. Jezus zoon van de vader. Een Jezus-figuur. Een 
messias. Een bevrijder. 
 
Bar-Abbas is de leider van een groep opstandelingen die men in de 
dagen van rabbi Jezus: Sikariërs noemde. Ze behoorden tot de 
linkervleugel van de Zeloten. Je zou ze kunnen vergelijken met een 
Hamas-beweging.  
Sikariërs: dolk-mannen. Een ondergrondse verzetsbeweging die 
met hun messen en dolken alles wat Romeins of Romeins-gezind 
was … van het leven probeerde te beroven. Bij de Romeinen 
berucht, bij de Joden op handen gedragen. 
 
Bar-Abbas, de populaire leider van het ondergrondse verzet tegen 
de gehate Romeinen, is dezer dagen in handen van Pontius Pilatus 
gevallen. Hoe dat mogelijk is geweest? In een gewelddadig 
handgemeen met Romeinse soldaten, waarbij doden waren 
gevallen, is Bar-Abbas gevangen genomen. En nu zit Jezus Bar-
Abbas met twee van zijn helden veilig achter slot en grendel in één 
van de gevangeniscellen van de burcht Antonia. 
Pilatus wil een voorbeeld stellen. Hij zal Bar-Abbas en zijn twee 
helden een meest verschrikkelijke dood laten sterven aan het 
kruis. Maar de vertegenwoordiger van het Romeinse gezag wil met 
deze gruwelijke executie wachten tot Pèsach. Dan kunnen al de 
pelgrims die van heinde en verre naar Jeruzalem zijn gekomen, 
deze afgrijselijke marteling-ter-dood aanschouwen. Dàt zal ze 
afschrikken. Bar-Abbas wacht in zijn dodencel op het kruis. 
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En Jezus? Jezus gaat intussen van hand tot hand. Via, via, via … 
Via Dolorosa. En omdat Herodes Antipas, uiteindelijk geen raad 
weet met deze vermeende ‘koning van de Joden’ heeft hij Hem – 
op de vroege morgen van Goede Vrijdag - teruggestuurd naar 
Pilatus.  
 
Pontius Pilatus maakt zich er dit keer niet zomaar van af. Opnieuw 
geeft de vertegenwoordiger van het Romeinse gezag aan dat hij – 
na een gerechtelijk onderzoek – niet anders dan tot de conclusie 
kan komen dat rabbi Jezus uit Nazaret onschuldig is. Opruiing, 
opstand tegen Rome? ‘Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf 
staat. Ik zal Hem daarom vrijlaten, nadat ik Hem heb laten 
geselen.’ 
 
Die uitspraak is voor de aanwezige geestelijke leiders en het 
samengestroomde volk onaanvaardbaar. Ze hebben liever dat hun 
populaire verzetsleider Bar-Abbas wordt vrijgelaten. Prefect 
Pilatus, rechtvaardig Romeins gezagsdrager, sputtert tegen. 
Voor de tweede en een derde keer probeert hij de menigte te 
overtuigen van Jezus’ onschuld. Maar ze willen niet luisteren en 
blijven schreeuwen: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ 
Pilatus voelt zich bedreigd. Nee, hij wil geen opstand in Jeruzalem. 
En dus geeft hij zich gewonnen. Rabbi Jezus van Nazaret zal de 
plaats van Jezus Bar-Abbas innemen op het al gereedstaande kruis 
van Golgota! 
 
Bar-Abbas, de schuldige komt vrij, doordat Jezus, de onschuldige, 
zijn plaats inneemt. Dat is, beste mensen, het goddelijk geheim 
van Goede Vrijdag. Jezus, de eerstgeboren Zoon van de Vader in 
de hemel, neemt de plaats in van de eerstgeboren zoon van Abbas. 
Zoals een lam – op Pèsach – de plaats innam van de 
eerstgeborene uit het gezin van een Israëliet. 
 
Hoe het verder ging met Bar-Abbas? Geen kruis voor hem, maar 
de vrijheid, omdat Jezus zijn plaats innam. Of die wonderlijke ruil 
ook zijn hart en zijn leven veranderd heeft? Dat vertelt de 
geschiedenis ons niet. En Jezus? Hij vervolgt zijn Via Dolorosa. Ook 
voor ons. Voor u, jou en mij!
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Ontmoetingen - Simon van Cyrene 
Schriftlezing: Lucas 23:26-32 
 
Door de drukke straten van Jeruzalem wringt zich een groep 
Romeinse soldaten. Ze begeleiden drie ter dood veroordeelden die 
vandaag nog gekruisigd zullen worden. Eén van hen is rabbi Jezus: 
de koning van de Joden. Verstoten – uitgespuwd door mensen! 
“Kruisig Hem!” 
 
Onbewust van wat er zich die vroege ochtend allemaal heeft 
afgespeeld komt een zekere Simon van Cyrene één van de poorten 
van Jeruzalem binnen. Hij komt als geroepen. 
Wellicht zal Simon door zijn donkere huidskleur zijn opgevallen. 
Cyrene ligt namelijk in Noord-Afrika. In de landstreek Lybië. De 
mensen uit die streek waren Moren, negers! 
Simon van Cyrene is zoveel als: Simon, uit Afrika. Simon, de Moor. 
Simon, de neger. In Handelingen 13 lezen wij zijn christelijke 
naam: Simeon, bijgenaamd Niger. 
 
Waarom was Simon eigenlijk in Jeruzalem? Het zou heel goed 
kunnen dat Simon een Jóód uit Cyrene was en dat hij in Jeruzalem 
was om daar – met vele anderen – Pèsach te vieren. Het zou ook 
heel goed kunnen dat Simon een gastarbeider was, die een 
graantje wilde meepikken van de Romeinse bezetting van 
Jeruzalem. Iemand die met zijn gezin uit Afrika naar het centrum 
van het Midden-Oosten was verhuisd. 
In ieder geval … Simon valt als kleurling op tussen al die mensen 
op de Via Dolorosa. “Hé, jij daar, Neger!” 
 
Maar, beste mensen, Simon wil niet. Hij moet naar huis, naar zijn 
werk, naar zijn afspraken. Hij verzet zich tegen zijn ‘roeping’. Nee, 
Simon denkt er niet aan de kruisbalk naar Golgota te slepen. Wat 
heeft hij bovendien met die rabbi Jezus van Nazaret te maken? 
Maar Simon móet! Een flinke vuistslag – desnoods – breekt zijn 
verzet. “Ze dwongen hem er toe”, schrijven de andere 
evangelisten. 
 
Wat zal Simon – met die zware kruisbalk op zijn schouders en die 
joelende menigte achter zich – die bleke bloedende mens vóór hem 
… verwenst hebben! Gedwongen om de kruisbalk te dragen.  
Gód schakelt Simon in. Want het is natuurlijk geen ‘toeval’ dat 
Simon juist op dát moment door de stadspoort móest komen. Om 
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dat te begrijpen moeten we terug naar het Oude Testament. In 
Leviticus 16 vers 21 lezen we namelijk dat de zondebok, waarop de 
hogepriester symbolisch alle wandaden en vergrijpen van de 
Israëlieten had gelegd, “onder de hoede van iemand die daarvoor 
is aangewezen” de woestijn werd ingestuurd. 
Nu, die iemand die daarvoor geroepen en aangewezen wordt, is 
Simon van Cyrene. Hij móet het Lam van God, dat de zonden van 
de wereld wegneemt, de zondebok Jezus, brengen naar de 
woestijnheuvel Golgota. De plaats waar het oordeel van God over 
de zonde zal worden voltrokken. 
 
Voortaan zal de naam van Simon van Cyrene voor altijd verbonden 
blijven aan die van de Heer Jezus. Een zwarte Noord-Afrikaan die 
onder de last van het kruis tot geloof is gekomen. 
Want zijn levensverhaal gaat verder dan die ene Goede Vrijdag in 
Jeruzalem. 
Simon droeg het kruis niet, ómdat hij een discipel van rabbi Jezus 
was. Simon wérd een volgeling van Jezus, omdat hij het kruis van 
Jezus heeft gedragen. Simon, de vader van Alexander en Rufus. 
Namen die we later in de Bijbel zullen tegenkomen en die bekend 
moeten zijn geweest bij de eerste lezers van het Nieuwe 
Testament. 
 
Je zou, beste mensen, mogen zeggen dat de ontmoeting van 
Simon van Cyrene met Jezus op de Via Dolorosa … hem en zijn 
gezin tot een zegen is geweest. Na jaren praten ze er nog over in 
de familie: ‘Vader ontmoette Jezus. Als een toevallige 
voorbijganger. Hij zag dat hoofd vol bloed en wonden. Hij zag die 
ogen, die zijn aandacht vasthielden. Het bracht hem op de knieën. 
Zijn kruisdragen heeft ons hele leven veranderd. Wat mogen we 
daar God dankbaar voor zijn!’ 
Onder hen die gezegend worden onder het kruis van Golgota staat 
ook Simon, de Neger uit Cyrene. 
 
En Jezus? Hij zei eens tegen zijn discipelen: “Wie achter Mij aan wil 
komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij 
volgen.” Kruisdragen, beste mensen, is niet het werk van Jezus 
overnemen. Kruisdragen is je eigen kruis van smaad en lijden op je 
nemen. Dat is uw, jouw, mijn Via Dolorosa!
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Ontmoetingen - Onbekende misdadiger 
Schriftlezing: Lucas 23:33-43 
 
Golgota betekent Schedelplaats. Die naam had deze heuvel 
vermoedelijk te danken aan zijn vorm. Volgens een oude Joodse 
legende was hier Adam begraven. Adam was hier begraven omdat 
hij in opstand tegen God was gekomen. Verbannen uit het paradijs. 
En juist op de plaats waarvan men aannam dat die eerste mens 
begraven was, heropent Jezus, de ‘tweede Adam’, weer de toegang 
tot het paradijs. 
Middeleeuwse schilders en beeldhouwers hebben van dit motief 
dankbaar gebruik gemaakt. Vaak is op hun schilderijen en 
beeldhouwwerken onder het kruis, in de heuvel, een doodshoofd 
zichtbaar: de schedel van Adam van wie de zonde verzoend wordt 
op de plaats waar hij begraven is. 
 
Op die plek – buiten de muren van de stad Jeruzalem – doen de 
Romeinse soldaten hun werk. Opgekomen voor hun nummer 
werken ze plichtmatig af wat hen is opgedragen: bevel is bevel! Met 
touwen en grote draadnagels maken ze rabbi Jezus aan zijn kruis 
vast. ‘Die komt er van zijn leven niet meer af!’ Net als die twee ter 
dood veroordeelde vrijheidsstrijders, Zeloten. De één aan zijn 
rechterzijde, de andere aan zijn linkerhand. ‘Wat kan het hen ook 
schelen?’ 
Door te loten verdelen ze de kleren van de veroordeelden. Het is 
hun verdiende loon. Vanaf het kruis horen ze de woorden van 
Jezus: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.” 
 
Wie wel weten wat zij doen zijn de geestelijke leiders van het volk 
van Israël. Zij staan er op de Schedelplaats met hun neus bovenop 
en drijven de spot met rabbi Jezus. In zijn machteloosheid aan het 
kruis zien zij voor zichzelf een excuus om zich van zijn wonderen en 
prediking niets aan te hoeven trekken. “Anderen heeft hij gered; 
laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn 
uitverkorene!” 
 
En ook de soldaten kunnen het niet laten om deze Redder-van-niks 
te bespotten: “Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan.” 
 
Er is er slechts één die begrepen heeft dat Jezus hier onschuldig aan 
zijn kruis hangt. Hij heeft geluisterd naar de woorden van Jezus: de 
messias, de koning van de Joden. De ogen en het hart van deze 
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Zeloot zijn opengegaan voor de werkelijke betekenis Wie Jezus is. 
Hij verdedigt Jezus tegenover zijn collega: “Wij hebben onze straf 
verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar deze man heeft 
niets onwettigs gedaan.” 
En hij voegt eraan toe: “Jezus, denk aan mij wanneer u in uw 
koninkrijk komt.” Hij gelooft het! Hij gelooft in de koninklijke macht 
van Jezus! En dat is zonder meer een wonder. Want menselijkerwijs 
gezien is het een dwaasheid om nog iets van Jezus te verwachten. 
Ten dode opgeschreven. En tóch gelooft deze onbekende 
misdadiger dat er eens een dag zal komen, waarop Jezus als koning 
zal verschijnen en Gods koninkrijk op aarde zal vestigen. 
 
Dat is, beste mensen, wat geloven werkelijk is: zeker zijn van wat 
niet te zien is! Voor Jezus moet dat, midden in de verschrikking, de 
spot, de hoon en de pijn, een verademing zijn geweest. En Hij zegt 
tot de man: ‘Zo lang hoef je niet te wachten. Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn!” 
 
In de tijd van Jezus kende men drie betekenissen van het woord 
‘paradijs’: het verloren paradijs van Adam - de eerste mens - uit 
Genesis, het paradijs van de eindtijd (denk aan het bijbelboek 
Openbaring) en het paradijs als de plaats waar de gestorven 
gelovigen verblijven. In die laatste betekenis gebruikt Jezus nu aan 
het kruis het woord ‘paradijs’. Het is de plaats van het eeuwige 
leven tegenover de plaats van de eeuwige dood in de Gehenna, de 
hel. 
En Jezus belooft de misdadiger zelfs meer dan hij vraagt: Jezus zal niet 
alleen aan hem dénken, Jezus zal bíj hem zijn en hij bij Jezus! 
Heden, vandaag, nog! Zelfs de dood kan hen niet meer van elkaar 
scheiden. In zijn stervensuur ontvangt hij het Léven! 
 
Rabbi Jezus, de koning van de Joden, staat hier voor de ‘poort’ van 
het koninkrijk van God. Dat koninkrijk blijkt een rijk van genade te 
zijn, waarin schuldigen mogen binnenkomen. Wie zijn schuld erkent 
en onvoorwaardelijk in Jezus als zijn Redder gelooft mag met Hem 
mee naar binnen. Die mag voor eeuwig leven in het ‘paradijs’. U, jij 
en ik!
Ontmoetingen - Josef uit Arimatea 
Schriftlezing: Lucas 23:50-56 
 
Niet iedereen had ingestemd met het besluit van de Joodse raad 
om rabbi Jezus uit de weg te ruimen. Een zekere Josef uit de 
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Joodse stad Arimatea is één van hen. Hij is een goed en 
rechtvaardig mens, die vol verwachting uitziet naar de komst van 
het koninkrijk van God. Een geheime leerling van rabbi Jezus, zo 
vertelt het evangelie naar Johannes’ beschrijving ons. 
 
Josef is overtuigd van de onschuld van rabbi Jezus. Hij geeft blijk 
van moed en liefde voor Jezus en durft het aan om bij prefect 
Pilatus te onderhandelen over het vrijgeven van het lichaam van 
rabbi Jezus. 
De Romeinen waren namelijk gewoon om de lichamen van 
kruiselingen lange tijd te laten hangen. Als een afschrikwekkend 
middel voor het gewone volk. 
Maar de Joodse wet eist dat een ter dood gebrachte misdadiger 
nog dezelfde dag wordt begraven. Josef gehoorzaamt daaraan, 
maar wil ook voor Jezus doen wat hij uit respect voor Hem nog kan 
doen. Bovendien zegt diezelfde Joodse wet dat een misdadiger niet 
begraven mag worden in een graf met anderen. Josef bezit 
blijkbaar een nieuw en ongebruikt graf net buiten de muren van 
Jeruzalem dat hij graag ter beschikking stelt voor een eervolle 
begrafenis van rabbi Jezus. 
 
Josef, beste mensen, stelt zich hiermee wel heel kwetsbaar op. Hij 
treedt uit de anonimiteit en laat met zijn gang naar het paleis van 
Pilatus duidelijk blijken dat hij een volgeling van Jezus is. Daarmee 
verliest hij zijn goede naam, zowel bij zijn Joodse volksgenoten als 
bij de Romeinen. Josef loopt het risico – door partij te kiezen voor 
een gekruisigde oproerkraaier en vermeende troonpretendent – 
zijn bezit en zelfs zijn eigen leven te verliezen. 
 
Maar Josef is niet de eerste de beste. Hij is één van de tien 
aanzienlijkste en rijkste inwoners van Jeruzalem. Een zogenaamde 
Dekaproot, een Tienman. Zijn gezag en aanzien moeten er voor 
zorgen dat de rust in de stad bewaard blijft en dat de bevolking op 
tijd haar belasting betaalt aan de Romeinse overheid. Bovendien 
maakt Josef deel uit van de Joodse raad. Hij is één van de 24 
oudsten van het Sanhedrin. 
Te allen tijde en onder alle omstandigheden heeft Josef van 
Arimatea daarom toegang tot de Romeinse prefect. En zo kan Josef 
doen wat niemand anders kon doen: Pilatus vragen om het 
lichaam van rabbi Jezus. 
En, Pilatus? Ach, hij vind het allang goed. Hij geeft het lichaam van 
Jezus vrij voor een begrafenis. 
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Ongetwijfeld zal Josef hulp hebben gekregen van anderen – 
volgens de evangelist Johannes was onder anderen Nikodemus er 
bij. Er is haast geboden, want de sabbat voor Pèsach zal bij 
zonsondergang aanbreken. Op sabbat wordt er immers gerust en 
niet gewerkt! 
Met respect en eerbied haalt Josef eigenhandig Jezus’ lichaam van 
het kruis, wikkelt het in linnen doeken en legt het in zijn nog niet 
eerder gebruikt rotsgraf. 
 
Drie keer raakt Josef een dode Jezus aan. Wie een dode aanraakt 
maakt dat hij – volgens de wet van Mozes - zeven dagen onrein 
wordt. Geen Pèsach dus dit jaar voor Josef. Geen paaslam en geen 
bittere kruiden. 
 
    *** 
 
Josef, van Arimatea, de geheime leerling van Jezus. Hoe het verder 
met hem is gegaan? Hij schijnt geen belangrijke rol te hebben 
gespeeld in de eerste christelijke gemeente. Zijn naam wordt niet 
in het bijbelboek Handelingen genoemd. De Bijbel zwijgt verder 
over hem. 
Maar deze Josef durfde het aan om voor rabbi Jezus openlijk partij 
te kiezen. Ook al zette hij daarmee zijn aanzien en zijn leven op 
het spel. 
Josef bleef zijn Meester trouw.  
De ontmoeting met rabbi Jezus heeft zijn leven veranderd. Straks 
zal de zon van Pasen ook over zijn geopende graf schijnen. 
De opgestane Heer heeft ook voor Josef zijn werk volbracht!
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Kruiswoorden – Vader, vergeef hun, … 
Schriftlezing: Lucas 23:26-38 
 
Er is géén vonnis geveld. Er is géén oordeel uitgesproken. 
Pilatus, de prefect, heeft géén recht gesproken. Als een goochelaar 
wast hij zijn handen in onschuld en laat intussen het onrecht 
tussen zijn vingers doorglippen. Hocus pocus ... pilatus pas! Je zou 
toch anders verwachten van de hoogste gezagvoerder van het 
Romeinse Rijk. 
Pontius Pilatus voelt zich bedreigd. Nee, hij wil geen opstand in 
Jeruzalem. Dat zou zijn positie als prefect in Judea gevaar 
brengen. 
Schoorvoetend geeft hij zich gewonnen. Aan de leiders van het 
Joodse volk. Rabbi Jezus zal de plaats van Barabbas innemen op 
het al gereedliggende kruis van Golgota! 
 
Golgota, Schedelplaats. Executieheuvel buiten de muren van de 
stad Jeruzalem. De Romeinse soldaten doen hun werk. Eén, twee, 
drie ... 
Even wat achtergrondinformatie: 
* De kruisiging was een straf die de Romeinen toepasten op slaven 
en overwonnen volken. Vooral in gevallen van opstand en rebellie. 
Er bestond zelfs een voorschrift dat Romeinse staatsburgers niet 
met de kruisdood gestraft mochten worden. 
Maar daar werd niet altijd de hand aan gehouden. 
* Er waren drie soorten kruisen bekend: 
Het Andreas-kruis - in de vorm van een X. 
Het Anthonius-kruis - in de vorm van een T. 
En het zogenaamde Latijnse kruis. 
Jezus wordt gekruisigd aan een Latijns kruis. Dat blijkt ook uit het 
feit dat Pilatus - boven zijn hoofd - een bordje met de aanklacht 
laat bevestigen: “Dit is de koning van de Joden.” (Lucas 23:38) 
* De kruisiging zelf wordt voltrokken buiten de stad. Op een plaats 
langs de weg waar veel mensen langskomen. 
Dat de kruisiging buiten de stad plaats vind, heeft ook een 
symbolische betekenis. Het wil zeggen dat de terechtgestelde uit 
de gemeenschap gestoten is. Er wordt mee uitgedrukt, dat er voor 
de zonde en de zondaar geen plaats is binnen de gemeenschap 
met God. De zonde moet buitengesloten worden. 
Zo heeft ook de gekruisigde Jezus buiten de gemeenschap van 
Gods volk moeten lijden. Hij is behandeld als een met zonde 
beladene, die uitgestoten moest worden (vgl. Hebr. 13: 11-12). 
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* Ontkleed hangt Jezus daar aan zijn ruwhouten kruis. Dat hoort 
zo bij zijn straf. Want een kruiseling moet - volgens de harde 
Romeinse regels - van alle menselijkheid worden ontdaan. Een 
mens aan een kruis is eigenlijk geen mens meer. Een gevloekte is 
hij. Ook voor God. “Want op een gehangene rust Gods vloek.” 
(Deut. 21:23) lezen we in de boeken van Mozes. 
In uiterste vernedering hangt hier Gods eigen Zoon aan het kruis. 
Het was al begonnen bij zijn mens-wording: een kind in een 
kribbe, in doeken gewikkeld. De doeken van zijn mens-zijn zijn 
Hem nu ontnomen. De Zoon van God wordt op de Schedelplaats 
van zijn laatste aardse eigendommen beroofd. Naakt kwam Hij ter 
wereld naakt sterft Hij aan het kruis. De woorden van Psalm 22 
gaan hier in vervulling: 
 
 Mijn lijf verteerde tot de lege som van mijn geraamte. 
 Zij kennen voor een stervende geen schaamte, 
 lachen hem uit die zich niet kan verweren, 
 en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, 
 hun tot een buit. (Psalm 22:7 NB) 
 
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” 
De plek die de Schedelplaats heet, broeders en zusters, jongelui, 
staat vandaag in een geweldig grote belangstelling. Kijk maar 
mee: 
* De leerlingen van Jezus zijn er - zij het op een veilige afstand. 
* Jezus’ familie en verwanten komen we aan de voet van het kruis 
tegen. 
* De oudsten en de overpriesters van het Joodse volk ... zij houden 
een oogje in het zeil. 
* De soldaten met hun legerofficier ... zij zijn er om het 
doodvonnis te voltrekken en de orde te bewaken. 
* De feestvierende menigte is er uit nieuwsgierigheid 
toegestroomd want er gebeurt hier iets waarover je later thuis 
kunt meepraten. 
* En wij? In gedachten staan ook wij in deze Stille Week voor 
Pasen rondom het kruis. 
We zijn er dus allemaal. Heel de bewoonde wereld is uitgelopen 
om dit heilsgebeuren mee te maken. Ja, heel de wereld móet ervan 
getuige zijn, wat hier gebeurt. Hier gebeuren dingen die 
wereldschokkend zijn. Hier gebeuren dingen die zo’n enorme 
reikwijdte zullen hebben dat het ook u en jou en mij persoonlijk 
wel moeten raken. Hier sterft de koning van de Joden, de Heiland 
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van de wereld. Mijn Heiland, uw Redder, jouw Jezus! 
En Gód is het, die ons daar samenroept. Opdat ook wij er getuige 
van zijn wat hier gebeurt. 
We zien de gekruisigde Jezus daar hangen ... 
We horen zijn laatste bewogen woorden ... 
We zijn getuige van zijn sterven ... 
En opeens flitst het door je heen: ‘Hij hangt daar voor mij. Hij 
sterft daar in mijn plaats. Zijn overwinning is mijn bevrijding. Zijn 
dood is voor mij leven!’ 
 
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” 
Vanaf het kruis op Golgota horen we vandaag het eerste 
kruiswoord. Een bewogen woord. Want Jezus is bewogen met 
mensen. Bewogen, tot in het diepst van zijn wezen met hen 
begaan.  
“Vader, vergeef hun ...” Wie zijn die ‘hun’? Wie zijn het, die niet 
weten wat zij doen? 
 
Je zou allereerst kunnen denken aan de soldaten die Jezus aan zijn 
kruis hebben vastgespijkerd. Zij doen niets anders dan hen van 
hoger hand is opgedragen. ‘Bevel is bevel!’ 
Met touwen en met grote draadnagels maken ze de drie 
veroordeelden aan hun kruis vast. Ze drijven de spot met Jezus: 
“Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!” (Lucas 23:37) 
Ze bieden Hem zure wijn aan. 
Jezus is met hen begaan. Ze weten immers niet dat zij een 
onschuldige ter dood hebben veroordeeld. Later op de dag - pas ná 
het sterven van Jezus - dringt het door tot hun legerofficier: 
“Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige.” (Lucas 23:47) 
Maar dan is het al te laat. Dan heeft deze rechtvaardige zijn laatste 
adem uitgeblazen: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” (Lucas 
23:46) 
 
Je zou ook kunnen denken aan de toegestroomde volksmassa.  
Weten zíj wel wat ze doen? Het was immers nog maar een paar 
dagen geleden dat zij Jezus als hun langverwachte messiaanse 
koning hadden opgehaald. Palmtakken. Hosanna. “Gezegend hij 
die komt als koning, in de naam van de Heer.” (Lucas 19:38) 
Vanmorgen vroeg hadden ze - opgejut door hun geestelijke leiders 
- voor het paleis van Pilatus geschreeuwd: “Kruisig hem, kruisig 
hem.” (Lucas 23:21) Ach, ze weten niet wat ze doen. Ze hebben 
hun messiaanse koning afgewezen, uitgespuwd, naar het kruis 
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verbannen. 
 
Wie wél weten wat zij doen zijn de geestelijke leiders van het volk 
van Israël: de Joodse raad, het Sanhedrin. Zij staan er op de 
Schedelplaats met hun neus bovenop. Ook zij drijven de spot met 
de gekruisigde Jezus: “Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf 
redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene.” (Lucas 
23:35) 
In zijn machteloosheid aan het kruis zien zij een excuus om zich 
van zijn messiaanse wonderen en prediking niets aan te hoeven 
trekken. Met deze ‘self-made’ rabbi uit Nazaret willen ze helemaal, 
maar dan ook helemaal niets van doen hebben. 
 
Ook hogepriester Kajafas is van de partij. Wat moeten die woorden 
van Jezus voor hem en de andere geestelijke leiders van het volk 
schokkend en shockerend zijn geweest. 
Kajafas is er ambtshalve bij. Het was namelijk gebruikelijk dat hij 
bij de terechtstelling van een valse profeet aanwezig was om op 
een schuldbelijdenis of een herroeping te wachten. Wanneer zo 
iemand - tijdens zijn terechtstelling - zijn schuld bekende of zijn 
valse leer herriep, kan de hogepriester hem vergeving schenken. 
Dan zou hij niet als een goddeloze sterven. 
De gekruisigde Jezus draait echter de rollen om! Hij vraagt niet om 
vergeving voor zíchzelf. Hij vraagt God om vergeving te schenken 
aan allen die Hem bespotten en verachten: de soldaten, de 
geestelijke leiders, de toegestroomde mensenmassa, wij dus! 
 
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” 
De gekruisigde Jezus bidt, roept tot zijn Vader. De Vader kan 
vergeven. De Vader wíl vergeven. Om het offer van zijn Zoon. 
Vergeving. In de Bijbel betekent het woord vergeving:  
wegzenden. Op Grote Verzoendag werd er in Israël een bok de 
woestijn in gezonden. Nadat de Hogepriester eerst zijn handen op 
zijn kop heeft gelegd om daarmee - symbolisch - al de zonden van 
het volk over te dragen op dit dier. Zo worden - door deze 
zondebok - de zonden van het volk weggezonden. Zo worden de 
zonden vergeven en is er een hernieuwde vriendschap met God 
mogelijk. De gekruisigde Jezus is die zondebok. 
 
En wij? Het eerste bewogen kruiswoord van Jezus roept ons in de 
eerste plaats op om berouw te tonen. Want wie geen berouw toont 
om zijn zonden kan ook geen vergeving ontvangen. En wie geen 
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vergeving heeft ontvangen kan ook de ander niet vergeven. 
Dat is namelijk het tweede waartoe dit bewogen kruiswoord van 
Jezus ons roept: om elkaar te vergeven. Zelfs als helemaal 
duidelijk is, dat de ander fout was. Zelfs als er niet eens om 
vergeving wordt gevráágd. Zou je dat kunnen? 
 
Het eerste bewogen kruiswoord wil onze hardheid kruisigen - las ik 
ergens. Heeft Jezus niet gezegd: ‘Zeventig maal zeven maal zul je 
de ander moeten vergeven!’ En: ‘Je vijand, die zul je moeten willen 
liefhebben!’ 
Elkaar vergeven, die ander liefhebben kun je alleen als je weet dat 
jouw zonden je vergeven zijn. Dat is het geheim van dit eerste 
bewogen kruiswoord van Jezus. 
 
Het zijn bewogen woorden van een gekruisigde Jezus die we in 
deze Stille Week willen overdenken. O ja, nog even dit: als je - 
vandaag en de komende dagen - naar het kruis en de tekeningen 
ervan kijkt, bedenk dan: 
 
 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
 en Hij hangt daar mijnentwege, 
 mij ten zegen ... 
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Kruiswoorden – Ik verzeker je: nog vandaag … 
Schriftlezing: Lucas 23:33-43 
 
Door de nauwe straten van Jeruzalem wringt zich een groep 
Romeinse soldaten. Ze begeleiden drie veroordeelden die vandaag 
nog gekruisigd zullen worden. Twee naamloze misdadigers en een 
zekere Jezus, die zichzelf heeft laten ‘kronen’ tot koning van de 
Joden. 
 
Aangekomen op de plek die Schedelplaats – Golgota heet … doen 
zij hun werk. Met touwen en grote draadnagels maken ze de drie 
veroordeelden vast aan hun kruis. Wat kan het hen ook schelen. 
‘Bevel is bevel’. Als dank voor de door hen verleende diensten 
verdelen zij de kleren van de kruiselingen. Eén is er zo gelukkig 
om het naadloos geweven kleed van Jezus te winnen. Wat zou hij 
er mee gedaan hebben? 
 
Golgota, Schedelplaats. Die naam had deze heuvel vermoedelijk te 
danken aan zijn vorm. Volgens een oude Joodse legende was hier 
– na de zondvloed – de schedel van Adam begraven. Adam, de 
eerste mens, die in opstand was gekomen tegen God. God had 
hem daarom verbannen uit het paradijs. 
Op deze plaats – even buiten de muren van de stad Jeruzalem – 
waar men aannam dat de schedel van de eerste mens begraven 
was, opent Jezus, de tweede Adam, weer de toegang tot het 
paradijs. 
 
Aan weerszijden van de gekruisigde Jezus hangen twee 
misdadigers. Het zijn Zeloten. In Jezus’ tijd Sikariërs genoemd. 
Dolk-mannen. Zij hoorden tot een groep van ondergrondse 
verzetsstrijders die met hun messen en dolken alles wat Romeins 
of Romeins-gezind was … van het leven probeerden te beroven. Zij 
vochten voor een koninkrijk zonder de gehate Romeinen: een 
paradijs op aarde. Daarom werden zij door hun Joodse 
volksgenoten op handen gedragen. Bar-Abbas was hun populaire 
leider. 
 
Wanneer het gebeurd is vertelt de evangelist Lucas ons niet, maar 
de ogen en het hart van één van deze beide misdadigers zijn 
opengegaan voor Wie Jezus is. Hij heeft begrepen dat Jezus hier 
onschuldig aan zijn kruis hangt. Hij heeft gezien hoe Jezus aan het 
kruis de plaats ingenomen heeft van Barabbas, hun aanvoerder. 
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Hij heeft geluisterd naar de woorden van Jezus: de messias, de 
koning van de Joden. Daarom verdedigt hij Jezus tegenover zijn 
collega: “Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar 
onze daden. Maar deze man heeft niets onwettigs gedaan.” 
 
En hij voegt er aan toe: “Jezus, denk aan mij wanneer U in uw 
koninkrijk komt.” Hij gelooft het! Hij gelooft in de koninklijke 
macht van Jezus! Hij gelooft dat Jezus de werkelijke Verlosser, de 
langverwachte Bevrijder is. Hij gelooft dat met Jezus het koninkrijk 
op aarde komt! En dat is zonder meer een wonder. Want 
menselijkerwijs gezien is het een dwaasheid om nog iets van Jezus 
te verwachten. Ten dode opgeschreven is Hij. 
 
Nu kende men in de tijd van Jezus drie betekenissen van het woord 
‘paradijs’: het verloren paradijs van Adam – de eerste mens – uit 
Genesis. Dan was er het paradijs van de eindtijd (denk maar aan 
het bijbelboek Openbaring). En tenslotte kende men het paradijs 
als de plaats waar de gestorven gelovigen verblijven. 
In die laatste betekenis gebruikt Jezus nu aan het kruis het woord 
‘paradijs’. Het is de plaats van het eeuwige leven tegenover de 
plaats van de eeuwige dood in de Gehenna, de hel. 
 
Bewogen als Hij is met deze tot geloof gekomen misdadiger belooft 
de gekruisigde Jezus hem zelfs meer dan hij vraagt. Jezus zal niet 
alleen dénken aan hem, Jezus zal bíj hem zijn, en hij bij Jezus. 
Heden, vandaag nog! 
Zelfs de dood kan hen niet meer van elkaar scheiden. Zo ontvangt 
deze vrijheidsstrijder in zijn stervensuur … het Léven! 
 
En wij? Ook ons spreekt de gekruisigde Jezus aan. Het zijn 
bewogen woorden. Woorden die ons in beweging zetten. Want dat 
koninkrijk, dat paradijs dat door Adam was verloren geraakt, 
wordt hier aan het kruis ook voor ons door Jezus weer ontsloten. 
Wie berouw toont, zijn schuld erkent en onvoorwaardelijk in Jezus 
als zijn Redder gelooft … mag met Hem mee naar binnen. Die mag 
voor eeuwig leven in het ‘paradijs’. Het kruis van Jezus is voor ons 
de ‘boom van het Leven’ geworden. 
Dat is het geheim van dit tweede bewogen kruiswoord! 
Kruiswoorden – Dat is je moeder … 
Schriftlezing: Johannes 19:23-27 
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Ze zijn Jezus gevolgd. Door de nauwe straten van de stad 
Jeruzalem. De Damascuspoort uit. Tot op de kruisheuvel Golgota. 
Het zijn Maria, de moeder van Jezus; Maria, de vrouw van Klopas 
en Maria uit Magdalena. Het is hun liefde voor Jezus die hen hier 
heeft gebracht, bij het kruis van Jezus. 
 
Wat een intens verdriet moet het hen gedaan hebben toen ze 
zagen hoe hun geliefde Jezus aan het kruishout werd 
vastgespijkerd. 
Wat een gevoelens van machteloosheid moeten hen zijn overvallen 
toen ze hoorden hoe hun geliefde Jezus werd bespot en veracht 
door de geestelijke leiders van hun volk. 
Het zwaard snijdt in al zijn scherpte door hun ziel als ze aan de 
voet van het kruis staan waar hun geliefde Jezus als een 
gewetenloze misdadiger hangt. 
 
Dan merkt Jezus hen op. Zijn oog valt op Maria, zijn moeder. En 
op Johannes, de enige van de leerlingen die niet is weggevlucht. 
“Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie 
Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ 
en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’” 
 
Het is opvallend hoe Jezus in zijn lijden aan het kruis steeds met 
anderen bezig is geweest. Het zijn bewogen woorden, die Hij vanaf 
het kruis spreekt. Woorden die voortkomen uit het diepste van zijn 
wezen. Bewogen met anderen. 
Want hoe moet het nu verder met Maria? Moet ze straks helemaal 
alleen weer terug naar Nazaret? Hoe lang zou ze al de weduwe van 
Jozef zijn? Wie zal er daar in haar levensonderhoud voorzien?  
 
De gekruisigde Jezus spreekt hier Maria aan als ‘vrouw’ en niet als 
moeder. Maria is niet alleen zijn moeder, zij is ook de vrouw die 
zich uit liefde in dienst gesteld heeft van haar Heer. “De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd.” (Luc. 1:38) 
Heel Maria’s leven staat in het teken van het dienen van de Heer! 
 
Vanaf zijn kruis draagt Jezus in zijn liefdevolle bewogenheid deze 
vrouw op aan de zorgen van Johannes. Daarmee snijdt Hij de 
natuurlijke band met zijn moeder door. Hij neemt afscheid van 
haar, door haar een ander in zijn plaats als zoon toe te wijzen. 
En opnieuw moet Maria als moeder een stap terug doen. Nu 
voorgoed. Nu definitief. 
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En Johannes? Sommige uitleggers denken dat Johannes, net als 
Jakobus zijn broer, een neef van Jezus moet zijn geweest. Eén van 
die donderse jongens van Zebedeüs en Salome. 
Johannes is de leerling waar rabbi Jezus veel van is gaan houden. 
Iemand die Hem drie jaar lang is gevolgd, door dik en door dun. 
Trouw en het vertrouwen waard. Johannes is dan ook de enige 
leerling waar we in het evangelie van lezen dat hij bij het kruis 
staat. 
Ook Johannes wordt door de gekruisigde Jezus persoonlijk 
aangesproken. Het is geen vriendelijk verzoek dat Jezus doet aan 
zijn beste vriend. Het is een taak, een opdracht die de Heer hem 
geeft: ‘Zorg voor haar!’ 
 
De man en de vrouw waar Jezus op aarde het meest van is gaan 
houden worden door Hem door dit kruiswoord aan elkaar 
verbonden. Hij wil dat ze één gezin gaan vormen. 
Voortaan woont Maria in het huis van Johannes. Zij zullen samen 
het begin gaan vormen van een nieuwe gemeenschap: de 
gemeente van Jezus Christus. Zij zullen als eersten brood en wijn 
met elkaar delen. 
 
En wij? Ook ons spreekt de gekruisigde Jezus vanavond aan. Aan 
zijn kruis brengt Hij mensen bij elkaar. Hij draagt ons op om zorg 
te dragen voor elkaar. Om als broeders en zusters in liefde met 
elkaar om te gaan. Om onze vreugde en ons verdriet, onze rijkdom 
en onze nood met elkaar te delen.  
Aan het kruis herinnert Jezus ons aan de woorden die Hij eerder 
sprak: “Want een ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, 
is mijn broer en zuster en moeder.” (Mat. 12:50) 
Als je Jezus gaat volgen, kun je allerlei banden, zelfs 
familiebanden, kwijtraken. Maar de gekruisigde Jezus ziet je staan 
en geeft je een nieuwe familie om je heen: de gemeente van onze 
Heer Jezus Christus. 
Dat is het geheim van dit derde bewogen kruiswoord! 
Kruiswoorden – Mijn God, mijn God, waarom … 
Schriftlezing: Matteüs 27:45-50 
 
Er is veel volk op de been in Jeruzalem. De straten puilen uit. 
Immers het paasfeest staat voor de deur. Het feest dat herinnert 
aan de uittocht van het volk van Israël uit het slavenhuis van 
Egypte. 
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En dan is het opeens donker. Midden op de dag. Rond het 
middaguur. Een duisternis, die als een donker kleed het hele land 
overvalt. Hier zijn krachten aan het werk, die wij mensen niet 
kunnen verklaren. Alle natuurwetten worden opzijgeschoven. God 
grijpt in! 
Wat eens de profeet Amos – in het Oude Testament – profeteerde 
gaat vandaag in vervulling: “Op die dag – spreekt God, de HEER – 
zal Ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land 
verduisteren op klaarlichte dag.” (Amos 8:9) 
 
Veel mensen lopen weg. Nee, om iemand te zien sterven aan een 
kruis … daar hebben ze geen moeite mee. Maar voor het 
onheilspellende donker gaan ze op de loop. 
Een angstwekkende duisternis die doet denken aan de bevrijding 
uit Egypte. Het symbool van verschrikking, van ongeluk, verderf en 
dood. Het teken van het oordeel van God! 
 
Uit die diepe, angstwekkende duisternis klinkt een langgerekte 
klacht omhoog: “’Eli, Eli, lama sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn 
God, mijn God, waarom heb U Mij verlaten?’” 
Het is het ‘waarom?’ uit de duisternis. Woorden uit Psalm 22. 
Woorden waarin een mens een brug zoekt, die uit de 
godverlatenheid tot God voert. Woorden van een mens die  bespot 
wordt en veracht. “Waarom?”  
 
We horen zijn diepe smart, zijn diepe eenzaamheid en onbegrip. 
Jezus voelt in de duisternis, dat God Zich van Hem afkeert. Een 
krachtig antwoord van God blijft uit. Uit de hemel komt geen 
antwoord. Wat heeft Jezus in deze godverlatenheid moeten lijden! 
En toch: Hij blijft gehoorzaam aan zijn roeping – tot het bittere 
einde toe. Hoezeer door God verlaten, Jezus blijft roepen in de 
duisternis: “Mijn God …” In dat ene woordje ‘Mijn” ligt heel zijn 
hoop en verwachten besloten. 
 
Drie uren duisternis. Daarin wordt het oordeel van God over een 
zondige wereld openbaar. Drie uur … dan zegt God: ‘Nu is het 
genoeg!’ “Het is volbracht!” Op dat moment treedt God uit zijn 
verborgenheid. Het voorhangsel van de tempel scheurt – van 
boven naar beneden. De toegang tot God is weer mogelijk! 
 
Die godverlatenheid, die diepe, donkere duisternis, waarin alle 
machten op je aankomen … dat is voor Jezus … de hel. 
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Daar aan het vervloekte hout van het kruis geeft Jezus in deze 
helse godverlatenheid zijn leven om de deuren van de hemel weer 
van slot te krijgen. 
Wanneer dáár aan het recht van God is voldaan … 
Wanneer dáár de schuld voor een zondige wereld is voldaan … 
Wanneer dáár de toorn van God is verzoend … wijkt de duisternis 
voor het licht! 
 
Het is drie uur in de middag. Vanaf het tempelplein klinken 
duidelijk hoorbaar de stoten van de bazuin. Tijd voor het 
avondoffer in de tempel. Uur van het gebed. Dan knielt – in de 
voorhof van de tempel – het volk van Gods verbond. Terwijl in het 
heilige een priester het reukoffer op het altaar ontsteekt. Zo 
vloeien gebeden en wierook samen tot een stroom van smeken tot 
God. 
 
In dát uur van gebed en offer brengt Jezus als de grote Priester het 
offer van zijn leven. Zijn kruis is tegelijk het altaar waar eens 
voorgoed hét offer ter verzoening wordt gebracht. 
Tegelijkertijd worden alle menselijke offers daarmee aan de kant 
geschoven. Ze hebben geen waarde meer. Het offer dat Jezus 
brengt is uniek, onherhaalbaar, onvervangbaar. Daar kan geen 
mens iets meer aan toevoegen of afdoen. 
 
En wij? Vanaf het kruis van Golgota klinkt het ‘waarom’ van de 
godverlatenheid. De gekruisigde Jezus werd verlaten opdat wij 
nooit meer door God verlaten zouden worden. 
In mijn angst, in mijn pijn, in de aanvechting en de verzoeking, 
mag ik vasthouden aan die belofte van de Vader. 
Dat is het geheim van dit vierde bewogen kruiswoord! 
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Kruiswoorden – Ik heb dorst 
Schriftlezing: Johannes 19:28-37 
 
Wanneer zou Jezus voor het laatst iets gedronken hebben? Bij de 
viering van het laatste avondmaal, zestien uur geleden? … 
Vlak voor zijn kruisiging hadden ze Hem nog een verdovingsdrank 
aangeboden: soldatenwijn met mirre. Dat was nog een beetje 
menselijkheid te midden van alle onmenselijk-heid op die 
kruisheuvel Golgota. 
Maar dat had Hij geweigerd. Jezus wilde ‘de beker van het lijden’ 
zonder enige verdoving drinken. Hij wilde het lijden in al zijn 
diepte dragen. Heel bewust. Met al zijn zintuigen. Zonder 
verdoving. 
 
Maar nu vráágt de gekruisigde Jezus om drinken: “Ik heb dorst!”  
Dorst is één van de grootste kwellingen van de kruisdood. Het 
afgematte lichaam van een gekruisigde droogde helemaal uit. 
Vrijwel ontkleed, urenlang in een brandende zon. Lang niet 
gedronken en dan die grote inspanning. De gekruisigde Jezus heeft 
geleden over zijn gehele lichaam. 
 
“Ik heb dorst!” Het vijfde bewogen kruiswoord is ook het kortste 
kruiswoord: Dipso – in het Grieks. Slechts vier letters. 
Eén van de soldaten neemt een spons. Wellicht was dat de ‘kurk’, 
die het vat met soldatenwijn afsloot. Die goedkope zure wijn 
dronken de dienstdoende soldaten terwijl ze wachtten op de dood 
van de gekruisigden.  
Een andere soldaat gaat op zoek naar een lange stok, waar de 
spons op bevestigd kan worden. Hij zet er vaart achter en komt 
terug met een majoraantak. 
De spons – volgezogen met zure wijn – wordt op de lange stok 
gestoken en Jezus drinkt. Zijn gekloofde lippen proeven de frisse 
smaak van de wijn. Zijn uitgedroogde, afgematte lichaam laat zich 
laven aan deze soldatendrank. 
Zouden de soldaten er later voor bedankt zijn? “Ik had dorst en 
jullie gaven Mij te drinken …” (Matt. 25:37) 
 
Waarom vraagt de gekruisigde Jezus om drinken? … 
Duidelijk hoorbaar wilde Hij zijn laatste woorden uitspreken! 
Die laatste woorden zullen geen onverstaanbaar zacht gemompel 
zijn. Iedereen op en rond Golgota zal straks duidelijk hoorbaar de 
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laatste twee bewogen kruiswoorden kunnen opvangen: “Het is 
volbracht!” en “Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.” 
 
“Ik heb dorst!” De woorden van de gekruisigde Jezus verwijzen 
opnieuw naar Psalm 22:  
 “Mijn kracht is droog als een potscherf, 
 mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, 
 U legt mij neer in het stof van de dood.” (Ps. 22:16) 
Die woorden uit de Schrift gaan hier nu in vervulling, merkt 
Johannes, de schrijver van het Evangelie, op. 
Net als die andere woorden:  
“Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.” en: 
“Zij zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.” 
Aan het kruis worden de woorden van de Schrift vervuld. Woorden 
die ons laten zien dat God Zich altijd aan zijn Woord houdt. Dat Hij 
trouw is en betrouwbaar. Zelfs op die kruisheuvel Golgota. 
 
En wij? De verleiding is groot om bij dit kruiswoord te denken aan 
ònze dorst? Onze dorst naar water, naar liefde, naar 
levensvreugde, naar geluk. 
Laten we vooral denken aan de lichamelijke dorst die de 
gekruisigde Jezus – als mens – hier voor ons heeft doorleden. Híj 
heeft dorst geleden. Híj heeft om drinken gevraagd. 
 
Bij dit vijfde kruiswoord herinneren we ons dan opeens de woorden 
die Jezus sprak … vlak voor het moment dat Hij aan zijn vijanden 
werd overgeleverd. Woorden over het laatste oordeel: het scheiden 
van de schapen en de bokken (Matt. 25:31-46). 
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie 
voor Mij gedaan.” (Mat. 25:40) 
 
Dit bewogen kruiswoord is daarom het laatste dringende appèl dat 
Jezus op ons doet. Hij wijst ons op onze roeping in deze gebroken 
wereld mensen van dienst te zijn, mensen te helpen, die dorst 
hebben, die aandacht nodig hebben. 
Zijn liefde voor ons kan immers niet onbeantwoord blijven. 
Dat is het geheim van dit bewogen vijfde kruiswoord! 
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Kruiswoorden – Vader, in uw handen … 
Schriftlezing: Lucas 23:44-56 
 
Het is drie uur in de middag. Vanaf het tempelplein klinken 
duidelijk hoorbaar de stoten van de bazuin. Het is de tijd voor het 
avondgebed. Dat avondgebed begint deze dag – in verband met de 
viering van het Pascha - om drie uur in plaats van om vier uur. 
 
Op dit moment bidden alle vrome Joden, waar ze zich ook 
bevinden, hardop de woorden van het avondgebed: 
 In uw hand zijn de zielen van de levenden en de doden. 
 In uw handen beveel ik mijn geest. 
 Gij hebt mij verlost, HERE, getrouwe God. (Vgl. Ps. 31) 
 
Hangend aan het kruis vangt Jezus de klanken van de bazuin op. 
En samen met alle Joden roept Hij – zoals men gewoon is met 
luide stem: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” 
 
Maar bij de gekruisigde Jezus is het meer dan een gebed. Bij Hem 
is het ook de verwoording van de zekerheid dat zijn taak is 
volbracht. De helse verschrikking van de godverlatenheid is 
voorbij. Gods toorn is gestild. De gemeenschap met God is 
hersteld. De verlossing is aangebroken! 
Nu kan Jezus zijn aardse leven afleggen. Zijn leven en alles wat Hij 
op aarde heeft gedaan. Het werk is volbracht! 
 
Als een kind dat zich veilig weet bij zijn vader geeft Jezus hier zijn 
leven in bewaring bij God. 
“Vader!” “Pater!” In dat ene woord ligt al de liefde opgesloten die 
Jezus voor zijn hemelse Vader voelt. En met zijn liefde spreekt Hij 
ook zijn vertrouwen uit. 
Jezus sterft niet in wanhoop, maar in het vertrouwen dat zijn leven 
veilig in de handen van de Vader is. Laten die handen nu doen wat 
goed is. 
Als straks machteloze mensenhanden zijn lichaam van het kruis 
zullen halen, dan is de geest van de gekruisigde Jezus allang veilig 
in Gods handen. 
 
“Toen Hij dat gezegd had, blies Hij zijn laatste adem uit.” Heel 
bewust legt Jezus hier zelf zijn leven af. Dat had Hij al gezegd 
tegen zijn leerlingen: “Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. 
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Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is 
de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.” (Joh. 10:17-18) 
 
Een Romeinse legerofficier buigt voor de gekruisigde Jezus. Hij 
heeft gezien Wie Jezus was: “Werkelijk, deze mens was een 
rechtvaardige!” Hij looft God. 
 
En dan wordt het stil op Golgota. De mensen die voor het 
schouwspel van de kruisiging zijn komen kijken en alles van 
dichtbij hebben meegemaakt, keren terug naar hun huizen in de 
stad. Als teken van rouw slaan ze zichzelf op de borst. Zullen ze 
begrepen hebben wat ze hier vandaag hebben gezien en gehoord? 
Er is haast geboden. Om zes uur breekt de sabbat aan. In elk gezin 
wordt vanavond opnieuw het feest van de bevrijding gevierd: 
Pascha. Een heel bijzondere Paasfeest dit jaar in Jeruzalem. 
 
En wij? Eigenlijk wordt in Jezus’ dood het begin van zijn 
overwinning al zichtbaar. Kijk maar: de aarde begint te scheuren, 
graven breken open en vele heiligen staan op (Matt. 27:51-53). Zij 
zijn er de levende bewijzen van dat de dood is overwonnen. De 
dood als laatste vijand is verslagen. 
‘Door zijn dood, zegt Hebreeën 2 vers 14, heeft Hij definitief 
afgerekend met de heerser over de dood, de duivel. Zo heeft Hij 
allen die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood, 
bevrijd!’  
 
Dankzij Jezus’ dood heeft onze dood dan ook niet meer een 
definitief en onherroepelijk karakter. Er zit al iets van de 
overwinning in. 
Leg je geest, je ziel, je diepste zelf maar in de handen van Gods 
vaderliefde. Je zult zien wat een rust je dat geeft. Je bént uit de 
netten van het kwaad bevrijd omdat het eens Goede Vrijdag en 
Pasen is geweest. De gekruisigde Jezus spreekt je aan: ‘Ik heb je 
verlost!’ 
Dat is het geheim van dit laatste bewogen kruiswoord! 
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Het Lam van God - opgespoord 
Schriftlezing: Johannes 18:1-11 
 
Opsporing verzocht! 
Een groot arrestatieteam is vanuit Jeruzalem op weg naar de 
Olijfberg: een cohort Romeinse soldaten aangevuld met dienaren 
van de hogepriesters en Farizeeën. Ze zijn gewapend met 
zwaarden, stokken en speren en voorzien van fakkels en lantaarns 
op zoek naar Jezus uit Nazaret.  
Uit betrouwbare bron is vernomen dat hier, aan de overkant van 
het Kidrondal, in één van de olijfgaarden Jezus vaak met zijn 
leerlingen samenkomt. Judas, één van hen, is hun gids. 
 
Het is alsof de evangelist Johannes wil laten zien hoe belachelijk 
deze arrestatieploeg er uitziet. Alsof Jezus Zich zou verzetten 
tegen zijn arrestatie. Alsof er een handgemeen te verwachten zou 
zijn met zijn leerlingen. 
 
Heel het gebeuren speelt zich af in het holst van de nacht! 
In de nacht gebeuren er wel meer dingen die het daglicht niet 
kunnen verdragen. 
De nacht – dat is zoals Jezus in een gelijkenis vertelt – het moment 
van dieven en rovers. In de nacht klimmen zij over de muur van de 
schaapskooi om een lam of een schaap te stelen, te slachten en te 
vernietigen (Joh. 10:10).  
 
Hoe vernederend moet voor Jezus deze nacht zijn geweest. 
Als een uiterst gevaarlijke misdadiger wordt het Lam van God door 
een flink bewapende groep joden en Romeinen opgespoord en 
gearresteerd. Ze zijn gekomen om Hem uiteindelijk te slachten en 
te vernietigen. Jezus vormt een gevaar voor hun samenleving en 
voor hun heilige huisjes. Nee, van de werkelijke betekenis van zijn 
boodschap hebben ze dan ook helemaal niets begrepen. 
Hoe groots, hoe verdraagzaam heeft Jezus deze vernedering 
ondergaan. Hij is er niet voor weggevlucht, Hij heeft haar 
verdragen. 
 

Meditatie ds. Jan K.C. Kronenberg                                www.uitdekroontjespen.nl 

En toch … Opvallend is dat Jezus Zelf de regie in handen houdt. 
Niet het arrestatieteam, maar het Lam van God beheerst het 
toneel. Johannes schrijft: “Jezus wist precies wat er met Hem zou 
gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze 
antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl 
Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ 
deinsden ze achteruit en vielen op de grond.” 
  
Het is alsof zijn woorden elektrisch geladen zijn. Alsof ze door een 
onzichtbare hand op een geheimzinnige wijze worden aangegrepen 
en op de grond worden geworpen. 
Strikt genomen zegt Jezus eigenlijk: “Ik ben.” Dat is de naam van 
God: Jahwe, Ik ben. In confrontatie met Hem kan een mens niet 
op zijn benen blijven staan. Dat ondervinden ze hier. 
Onthutst krabbelen ze weer overeind. En dan begint het vraag- en 
antwoordspel opnieuw. Jezus ‘speelt’ als het ware een beetje met 
hen: ‘Ik zei jullie toch al dat Ik het ben. Jullie moeten Mij hebben. 
Waar wachten jullie nog op? Waarom hebben jullie Me nog niet 
gegrepen?’ 
 
Duidelijk laat Jezus zijn vijanden voelen: ‘Jullie kunnen niets tegen 
Mij beginnen als Ik het niet wil. Met al jullie overmacht en wapens 
staan jullie machteloos tegenover Mij. Maar als het jullie om Mij te 
doen is, laat mijn leerlingen dan gaan.’ 
Jezus springt voor zijn leerlingen in de bres. Wat er gaat gebeuren, 
moet zich alleen aan Hem voltrekken. 
 
Hij is het Lam van God dat geroofd, geslacht en vernietigd zal 
worden. Uit liefde biedt dit Lam Zichzelf aan. Uit liefde stelt dit 
Lam Zichzelf ter beschikking. Uit liefde offert het Lam van God 
Zichzelf op. Jezus gaat sterven voor onze zonden. Gods oordeel 
gaat zich aan Hem voltrekken. Aan Hem alleen! 
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Het Lam van God - uitgekozen 
Schriftlezing: Johannes 18:12-24 
 
Beter één … dan het hele volk! 
Als de keus gaat tussen één of velen, is de beslissing niet zo 
moeilijk. Het is immers een zaak van overleven. 
Nog maar een paar dagen geleden heeft Jozef Kajafas, de 
hogepriester van dat jaar, deze profetische woorden gesproken. Hij 
is de woordvoerder van het Sanhedrin, een geestelijke elite die uit 
eigen belang moet handelen. Hun positie als leiders van het Joodse 
volk staat op het spel. Nu het volk zich massaal achter Jezus heeft 
geschaard moet er hard tegen Hem worden opgetreden. Hij tast 
hun machtspositie aan. Eén moet sterven voor allen. Beter één … 
dan het hele volk! 
 
Het is inmiddels middernacht geworden in Jeruzalem. 
Op het moment dat Jezus, het Lam van God, geboeid door het dal 
van de Kedron, door de Bronpoort de heilige stad wordt 
binnengebracht zijn op het tempelplein de Levieten nog druk in de 
weer. 
Bij het licht van vele fakkels schrobben zij het tempelplein schoon 
en brengen ze alles in orde voor de volgende dag. 
Het is een ongelooflijke drukke dag geweest met al die 
feestgangers. 
Iemand heeft eens uitgerekend, dat er voor de paschaviering zo’n 
125.00 feestgangers naar Jeruzalem gingen en dat er – in twee 
dagen tijd - wel zo’n 18.000 lammeren werden geslacht. Je kunt je 
wel voorstellen hoe het tempelplein er moet hebben uitgezien: 
glibberig van het bloed en van de vertrapte schapenmest. 
 
Temidden van al die duizenden geslachte paaslammeren is er die 
Ene. Door God uitgekozen: Jezus, hét Lam van God. 
Ze hebben Hem nu eindelijk in hun macht. Wat in  heel het 
evangelie al voelbaar was en waar ze op aan stuurden, is nu 
werkelijkheid. Geboeid staat Jezus voor zijn aanklagers en 
rechters. Maar opnieuw blijken ze geen vat op Hem te krijgen. 
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Annas - moet je weten - is allang geen hogepriester meer, hoewel 
hij zijn titel wel behouden heeft (Joh. 18:19,22). Al meer dan 
vijftien jaar geleden is hij door de Romeinen afgezet. Maar achter 
de schermen is hij een belangrijke figuur gebleven. Vijf van zijn 
zonen zijn hogepriester geweest. En nu bekleedt Jozef Kajafas, zijn 
schoonzoon, dat ambt. 
 
Annas vraagt Jezus naar zijn leerlingen en zijn leer. Zou Annas 
werkelijk gedacht hebben dat Jezus een soort samenzwering, een 
complot, op touw gezet had om heel de bestaande godsdienstige 
organisatie omver te schoppen? 
Jezus doet geen enkele poging om dat misverstand uit de weg te 
ruimen. Hij verwijst zonder meer naar wat Hij gezegd heeft. Dat 
was publiek. Iedereen heeft het kunnen horen. ‘Ik heb niets achter 
gehouden’, zegt Hij. ‘Iedereen kan het u vertellen. Vraag het aan 
de mensen hier. Zij weten wat Ik gezegd heb. Zij kunnen u precies 
vertellen wat u wilt weten.’ 
Iemand van de dienaren geeft Hem daarop een klap in het gezicht. 
“Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?” Maar Jezus 
laat Zich niet intimideren. “Als Ik iets verkeerds gezegd heb, zeg 
dan wat er verkeerd was …” 
 
Beter één … dan het hele volk! 
Het komt vaker voor in de Bijbel dat het handelen van mensen 
verstrengeld is in het handelen van God. 
Het komt vaker voor dat die lijnen elkaar vinden in een kruis. 
Inderdaad, Jezus, de Ene – het Lam van God – ten behoeve van en 
daarmee in de plaats van velen. 
Jezus is daarvoor uitgekozen. Hij is vrijwillig de weg van het lijden 
gegaan. Het Lam van God heeft willen sterven onder de handen 
van mensen. Tegelijk heeft Hij daarmee de profetie van Godswege 
vervuld: ‘Beter één … dan het hele volk’. Wat kan het soms 
wonderlijk gaan!
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Het Lam van God - gekeurd 
Schriftlezing: Johannes 18:25-40 
 
Het duurt niet lang of het eerste zonlicht verschijnt boven de 
heuvels van Jeruzalem. Op dat moment zet een Leviet de handen 
aan zijn mond en roept tot het groepje priesters op het 
tempelplein: ‘De morgenzon schijnt reeds.’ 
Dat is het sein om de poorten van het tempelcomplex te openen en 
aan de slag te gaan. Sommige priesters gaan naar de speciale 
ruimte waar het lam dat deze ochtend geofferd moet worden, vier 
dagen heeft staan wachten. Ze moeten het keuren: nauwkeurig op 
gebreken onderzoeken en – wanneer het lam is goedgekeurd - het 
naar het brandofferaltaar brengen. Daar wordt het offerlam 
geslacht en het bloed ervan tegen het altaar uitgegoten. Om God 
en mens met elkaar te verzoenen. 
Zo begint ook deze dag met het offeren van een lam. Het is echter 
de laatste keer dat het nog terecht en zinvol gebeurt. Die middag 
zal het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, 
geofferd worden en daardoor elk ander offer overbodig maken. 
 
Maar eerst moet ook dit Lam van God gekeurd worden. Daarvoor 
wordt Jezus uitgeleverd in de handen van de Romeinse landvoogd 
Pontius Pilatus, de man van het recht en van de wet. 
Als vertegenwoordiger van de keizer in Rome heeft Pilatus het 
opperbevel over het Romeinse leger en is hij de hoogste instantie 
in alle rechtszaken. 
In verband met de feestdagen in Jeruzalem heeft Pilatus zijn intrek 
genomen in zijn residentie, de burcht Antonia, een kazerne op de 
noordwesthoek van het tempelcomplex. 
 
De heren van het Sanhedrin hebben haast. Er moet nog heel wat 
gebeuren voor het aanbreken van de sabbat. Om zes uur die 
avond moet alles achter de rug zijn. Daarom mag er geen tijd 
verloren gaan. Het kan wel eens heel wat voeten in de aarde 
hebben voordat Pilatus zijn fiat aan hun doodvonnis zal geven. 
 
Pilatus begrijpt al gauw dat de zaak iets met de godsdienst van de 
Joden te maken heeft. “Neem Hem dan mee, en veroordeel Hem 
volgens uw eigen wet”  (Joh. 18:31). ‘Het is mijn zaak niet.’ 
De leden van het Sanhedrin weten van geen wijken. Ze moeten wel 
met een andere beschuldiging op de proppen komen: ‘Hij is een 
gevaar voor de Romeinen. Hij wil koning worden!’ 
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Dat is een beschuldiging die Pilatus niet naast zich neer kan 
leggen. 
 
Pilatus trekt zich met Jezus terug in zijn residentie en begint aan 
het gerechtelijk onderzoek. Zijn vragenlijst telt slechts drie vragen 
waarmee hij Jezus confronteert: 

1. “Bent U de koning van de Joden?” 
2. “Wat hebt U gedaan?” 
3. “Wat is waarheid?” 

 
Als Jezus een revolutionair, een politieke onruststoker was 
geweest, zou Pilatus dat hebben geweten. Hij had zo zijn 
inlichtingendienst en informatiekanalen. Dat hoorde bij zijn werk.  
 
Ten diepste begrijpt Pilatus Jezus niet: ‘Een koningschap dat niet 
van deze wereld is …’ Hij vindt het maar geklets in de ruimte. Laat 
die Jezus van Nazaret zijn ideeën maar houden. Ze leveren geen 
enkel politiek gevaar op. 
Het oordeel van de vertegenwoordiger van het Romeinse gezag is 
uiteindelijk recht en duidelijk: “Ik heb geen schuld in Hem 
gevonden.” 
 
Als een gaaf, vlekkeloos en on-schuldig Lam heeft Pilatus Jezus 
goedgekeurd om geofferd te worden.  
Straks zal Jezus, het Lam van God - beladen met de schuld van de 
wereld - op weg gaan naar de offerplaats buiten de muren van de 
stad Jeruzalem. Daar, op de kruisheuvel Golgota staan al drie 
kruispalen te wachten op hun slacht-offers. 
Daar geeft Jezus straks zijn leven ... als het Lam van God … 
onschuldig … in mijn plaats! 
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Het Lam van God - overgedragen 
Schriftlezing: Johannes 19:1-16a 
 
Het is een mensonterende vertoning. De soldaten trekken Jezus’ 
kleren uit. Het Lam van God wordt aan een geselpaal gebonden. 
Dan laten ze hun folterwerktuig met kracht op zijn gebogen rug 
neerkomen. Voor de Romeinse soldaten is het een routineklus. 
Maar het is hun niet genoeg om Hem alleen maar te geselen. 
Ze hebben het woord ‘koning’ op gevangen. Daarom hangen ze 
Hem een purperen mantel om en drukken Hem een kroon van 
doorntakken op zijn hoofd. 
Ze hebben er lol in. Ze staan krom van het lachen. Dit is nog 
leuker dan bij het Romeinse carnaval, dat ze een paar maanden 
geleden nog gevierd hebben. Dan werd er ook een nepkoning 
uitgeroepen. Behangen met een purperen koningsmantel en met 
een kroon op zijn hoofd. 
De soldaten willen Jezus alleen maar belachelijk maken: ‘Wat een 
dwaas!’ Een schertskoning is Hij, zielig en bespottelijk. Maar wat 
ze in hun brooddronken lol schreeuwen is waar: Jezus is de koning 
van de Joden! 
 
Pontius Pilatus weet zich met Jezus geen raad. Zijn houding is 
tweeslachtig. Enerzijds is hij overtuigd van Jezus’ onschuld. 
Anderzijds heeft hij Jezus laten geselen om daarmee de joden 
tegemoet te komen. 
‘Ecce homo’ – “Hier is Hij, de mens.” Met deze woorden toont hij 
Jezus aan de samengestroomde menigte. Pilatus zal wel bedoeld 
hebben: ‘Kijk toch eens wat een zielig hoopje ellende.’ 
In het evangelie van Johannes hebben deze woorden een diepere 
betekenis. “Hier is Hij, de mens.” … Jezus is bij uitstek de mens die 
aan Gods bedoeling beantwoordt. Hij is de mens, die gehoorzaam 
tot de dood, Gods wil volkomen doet. Wie wil weten hoe hij mens 
moet zijn, moet naar Jezus kijken. ‘Hier is de mens zoals hij 
behoort te zijn. Hier is Hij, weliswaar gefolterd en bespot, maar 
toch.’ 
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In een felle, ongeremde reactie wijzen de geestelijke leiders van 
het Joodse volk deze mens af. Ze schreeuwen: “We hebben een 
wet die zegt dat Hij moet sterven, omdat Hij Zich de Zoon van God 
heeft genoemd.” … Dat hebben ze nooit willen erkennen. Daarom 
is hun verzet tegen Jezus zo groot. Daar gaat het ten diepste om. 
Wie is Jezus? Hij is meer dan een mens. Hij is niets minder dan de 
Zoon van God! 
 
Pilatus schrikt er van. In wat voor een wespennest is hij 
terechtgekomen. Bovendien, het zwijgen van Jezus irriteert hem. 
Je hoort zijn verontwaardiging doorklinken in zijn stem: “Waarom 
zegt U niets tegen mij? … Weet U niet dat ik de macht heb om u 
vrij te laten of u te kruisigen?” Maar Jezus zet Pilatus op zijn 
plaats: ‘God zelf geeft u die macht over Mij.’ 
Het proces tegen Jezus, zijn kruisiging en zijn dood zijn alleen 
maar mogelijk omdat God de weg daarvoor vrij maakt. Jezus’ 
lijden als het Lam van God is niet puur een menselijke 
aangelegenheid. Nee, achter al die mensen staat God. Jezus geeft 
straks zijn leven omdat Hij het Lam is dat God zélf aan de wereld 
heeft gegeven. Die speelt hier de hoofdrol! 
 
De spanning stijgt. Het is inmiddels “het middaguur op de 
voorbereidingsdag van Pesach” geworden. Dat is precies het 
moment waarop de inwoners van Jeruzalem en de pelgrims uit de 
rest van het land met hun paaslammetjes door de straten van de 
heilige stad op weg zijn naar de tempel. Daar zullen ze hun 
paaslammeren overdragen aan de priesters om ze te laten slachten 
voor de pascha-viering. 
‘Zie je wel, hoe het klopt?’, wil Johannes zeggen. ‘Zie je hoe God 
zélf de regie in handen houdt?’ Precies op het moment waarop een 
stroom van duizenden paaslammeren naar de tempel op gang 
begint te komen, gaat de beslissing vallen dat het Lam van God 
naar de slachtbank zal worden geleid. 
 
“Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.” 
God laat zijn Lam, beladen met onze zonden, naar de offerplaats 
Golgota gaan. Aan zijn overdragen hangt onze verlossing! 
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Het Lam van God - begraven 
Schriftlezing: Johannes 19:31-42 
 
Tot in detail beschrijft God zelf in zijn Woord (Ex. 12) de 
voorbereidingen voor de viering van het Pascha. Je weet wel, het 
grote feest dat het volk van Israël ieder jaar opnieuw moest 
herinneren aan de uittocht uit het slavenhuis van Egypte. 
Ieder gezin in Israël moest een eenjarig lam – zonder vlek of 
gebrek – (laten) slachten. Het bloed van het paaslam moest 
zorgvuldig worden opgevangen in een schaal en aan de ingang van 
het huis worden gestreken. 
Het lamsvlees moest worden geroosterd en ’s avonds met bittere 
kruiden en ongegist brood in het verband van het gezin worden 
gegeten. 
O ja, er wat er overgebleven was van het lam: de wol, de huid, de 
botjes … dat moest worden verbrand met vuur, voordat de nieuwe 
dag was aangebroken. 
Doordat ze een lam hadden geslacht wisten alle gezinnen dat de 
engel van de dood aan hun huis voorbij zou gaan. Het bloed van 
het lam beschermde hen tegen het oordeel dat zich daarbuiten 
voltrok. 
 
“Het was voorbereidingsdag …” schrijft Johannes. Het duurt niet 
lang meer of de zon gaat onder over de heilige stad Jeruzalem. 
Iedereen is er klaar voor om achter de met bloed bestreken 
deurposten het feest van de bevrijding te vieren. Maar voordat het 
Pesach kan worden moet eerst de kruisheuvel Golgota worden 
opgeruimd. Net zoals het zuurdeeg / het gist dat uit de huizen 
moest worden opgeruimd voordat het feest van Pesach kan worden 
gevierd. 
 
Nu waren de Romeinen gewoon om de lichamen van kruiselingen 
lange tijd te laten hangen. Als een afschrikwekkend middel voor 
het gewone volk. 
Maar de Joodse wet eist dat een ter dood gebrachte misdadiger 
nog dezelfde dag wordt begraven. Daarom vragen de Joodse 
leiders van het volk aan Pilatus of de dood van de kruiselingen 
versneld mag worden door hun benen te breken en of ze de 
lichamen van de drie van Golgota mogen begraven. De viering van 
het feest van Pesach staat immers voor de deur. 
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Ach, wat kan het Pilatus ook schelen. Hij wil niets liever dan dat de 
rust in Jeruzalem zal terugkeren. Daarom geeft hij zijn soldaten 
bevel om te doen zoals gewenst wordt. 
 
Maar wat blijkt … aangekomen bij Jezus kunnen ze niets anders 
dan constateren dat Hij al gestorven is. De schrift gaat in 
vervulling: ‘Van een paaslam zul je de botten niet breken.’ (Ex. 
12:46). En om alle twijfel weg te nemen steekt een Romeinse 
soldaat zijn lans in Jezus’ zij: er stroomt bloed en lichaamsvocht 
uit. Opnieuw is er een schriftwoord: ‘Ze hebben hem doorstoken’ 
(Zach. 12:10). 
 
En dan is er – zomaar opeens – een zekere Josef uit Arimatea. In 
het geheim een leerling van Jezus. Lid van het Sanhedrin. Ook hij 
‘waagt’ zich in het hol van de leeuw van Pilatus en vraagt hem om 
het lichaam van Jezus. Josef gehoorzaamt daarmee aan de Joodse 
wet, maar wil ook voor Jezus doen wat hij uit respect voor Hem 
nog kan doen. Bovendien zegt diezelfde Joodse wet dat een 
misdadiger niet begraven mag worden in één graf met anderen. 
Josef bezit blijkbaar een nieuw en ongebruikt graf net buiten de 
muren van Jeruzalem dat hij graag ter beschikking stelt voor een 
eervolle begrafenis van Jezus. 
 
Zo wordt het Lam van God buiten de muren van de heilige stad 
Jeruzalem begraven. Met alle eer en alle respect volgens de Joodse 
traditie. “In een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven 
was.” 
 
Inmiddels is de zon ondergegaan. Achter gesloten deuren – 
bestreken met het bloed van het paaslam – vieren Joodse gezinnen 
opnieuw Pesach. Ook nu klinkt die ene vraag: ‘Waarom is deze 
nacht anders dan alle andere nachten?’ Deze nacht is anders 
omdat in deze nacht het Lam van God zijn leven heeft willen 
geven. God zelf heeft voor een lam gezorgd. God zelf heeft ons zijn 
Zoon gegeven als plaatsvervangend offerlam. Hij heeft onze 
zonden verzoend, bedekt met het bloed van Jezus. Wie schuilt 
achter dit bloed is veilig voor het oordeel dat eens komen zal! 
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Een vrouw met olie in Betanië  
Schriftlezing: Matteüs 26:1-13 
 
Het verhaal van vanavond speelt zich af in Betanië. Een dorp aan 
de andere kant van de Olijfberg. Ongeveer 3 kilometer van 
Jeruzalem aan de weg naar Jericho. 
We kennen Betanië uit de Bijbel als de woonplaats van Martha, 
Maria en Lazarus. Geliefde vrienden van Jezus. Hier had Jezus 
Lazarus uit de dood weer tot leven geroepen. 
Maar vandaag is rabbi Jezus te gast in het huis van een zekere 
Simon. Als dank voor zijn genezing van huidvraat / melaatsheid 
heeft Simon voor Jezus en zijn leerlingen een feestelijke maaltijd 
georganiseerd. Zo wil Simon zijn dankbaarheid aan Jezus tonen. 
 
Het is twee dagen voor de viering van het Pascha. En terwijl in 
Jeruzalem de geestelijke leiders van het volk van de Joden in het 
paleis van hogepriester Kajafas een plan beramen om Jezus door 
middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden … ligt 
Jezus, samen met zijn leerlingen aan … aan de maaltijd in het huis 
van Simon in Betanië. 
 
En dan is er opeens die onbekende vrouw. Nee, haar naam wordt 
niet genoemd. Haar naam is volgens Matteüs, de schrijver van het 
evangelie, blijkbaar ook niet belangrijk. Wat wel belangrijk is … is 
wat ze doet. Let op de details wil Matteüs ons meegeven. 
 
Het zal haar niet veel moeite hebben gekost om het huis van 
Simon binnen te komen. Er waren veel vrouwen druk bezig om de 
gasten van eten en drinken te voorzien. Tussen al die vrouwen zal 
ze niet zijn opgevallen. 
Gespannen en opgewonden wringt ze zich tussen alle bedienden 
door en benadert rabbi Jezus die met de andere gasten aan tafel 
ligt van achteren. 
Ze heeft een albasten flesje met zeer kostbare nardus-olie in de 
plooien van haar rok verborgen. Het is een vermogen waard: 
driehonderd denarie – een jaarinkomen voor een gewone 
werknemer. Haastig voert zij haar plan uit. Ze giet de olie uit over 
het hoofd van rabbi Jezus zodat het over zijn lichaam stroomt. De 
hele ruimte zich met een aangename geur. De gesprekken aan 
tafel verstommen. 
Waarom ze het doet? Is het uit liefde? Is het uit dankbaarheid? 
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Let op: De onbekende vrouw zalft niet Jezus’ vóéten. Ze breekt de 
hals van het flesje met dure parfum en giet de olie uit … over zijn 
hóófd! 
Zelf zal ze er de betekenis niet van hebben begrepen, maar 
Matteüs die zijn evangelie schrijft voor Joodse lezers vestigt er 
speciaal de aandacht op. Die onbekende vrouw – wil hij zijn lezers 
duidelijk maken – zalft Jezus, de Mensenzoon, hier … tot koning! 
Als een voorbereiding op wat komen gaat. 
Jezus is immers op weg naar Jeruzalem. Over twee dagen zal Hij 
worden uitgeleverd om gekruisigd te worden. Jezus, de 
Mensenzoon, de langverwachte Koning van de Joden. 
Voordat Hij gekroond, gekruisigd en begraven zal worden … moet 
Hij eerst nog gezalfd worden. Die zalving is een teken dat God 
Hem daartoe heeft geroepen en Hem daarin zal bijstaan. 
Verrassend overigens dat God hierbij een vrouw inschakelt. 
 
De leerlingen hebben alleen maar oog voor de verspilde waarde 
van het flesje met zalfolie. Maar Jezus wijst hen opnieuw terecht: 
‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor 
Mij gedaan. … Door de olie uit te gieten, heeft ze mijn lichaam 
voorbereid op het graf.’ 
Nog steeds begrijpen de leerlingen niet wat er de komende dagen 
in Jeruzalem gaat gebeuren. In ieder geval heeft God nu alles in 
gereedheid gebracht. Aan alle voorwaarden van de Schriften is 
voldaan. Jezus, de Mensenzoon, de gezalfde koning van de Joden, 
is er klaar voor. 
 
En die onbekende vrouw in het huis van Simon in Betanië: ‘Ik 
verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd 
zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij 
heeft gedaan.’  
Schoorvoetend is zij allang uit het zicht van iedereen verdwenen. 
Zij heeft haar taak volbracht. Wanneer Jezus aan het kruis zijn 
leven geeft en met liefde in een graf wordt bijgezet … hangt de 
geur van haar parfum nog om Hem heen. 
 
En wij? Al wat wij doen uit liefde voor Jezus … kan nooit een 
verspilling zijn. Het zal voor God eeuwig waarde hebben en blijven 
bestaan.
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De dienaar van de hogepriester 
Schriftlezing: Matteüs 26:47-56 
 
Aan de overkant van het Kidrondal, net buiten de muren van de 
oude stad Jeruzalem, ligt de Olijfberg. 
Haar naam dankt zij aan de talloze olijfbomen die haar als een 
grote boomgaard bedekken. Een ideale plaats om de drukte van 
Jeruzalem te ontvluchten. 
Dankbaar maakt rabbi Jezus meer dan eens van de gelegenheid 
gebruik om hier tot zijn Vader te bidden. 
 
Opeens wordt het donker van de nacht wreed verstoord door ‘een 
grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de 
hogepriesters en de oudsten van het volk is gestuurd.’ 
Voorop gaat Judas, één van Jezus’ leerlingen. Het afgesproken 
teken van zijn verraad is een kus: de Judaskus. 
‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ vraagt Jezus hem. Maar 
voordat Judas antwoord kan geven op zijn vraag … wordt rabbi 
Jezus al hardhandig vastgegrepen en gevangen genomen. 
 
Een van de leerlingen, Simon Petrus, wordt het te machtig. Hij kan 
zich niet langer bedwingen. In een impulsieve daad van verzet 
trekt hij een zwaard – waarschijnlijk een slachtmes – onder zijn 
kleed vandaan en met één houw haalt hij uit naar de dienaar van 
de hogepriester. 
Malchus is zijn naam. Hij is geraakt. Bloed gutst van zijn hoofd. 
Het offermes heeft zijn rechteroor er vlijmscherp afgesneden. Zijn 
hand grijpt naar zijn hoofd om het bloeden te stoppen. Het blijft 
stromen … in zijn nek, over zijn schouders. Een black-out. En 
Malchus valt op de grond. 
 
Dan is er een plotselinge warmte. De pijn is verdwenen. Malchus 
ziet weer flakkerende fakkels. Jezus is voor hem neergeknield. Zijn 
hand bedekt de wond. Malchus kijkt in de ogen van de man. Ogen 
vol vriendelijkheid en liefde. ‘Je bent weer in orde’, verzekert de 
man hem. 
Een soldaat trekt Jezus overeind. Malchus voelt aan zijn hoofd. Zijn 
oor is er helemaal. Het bloeden is gestopt. Alleen zijn met bloed 
doordrenkte kleren geven aan dat er ooit een wond is geweest. 
De menigte is vertrokken. Het licht van de fakkels is gedoofd. De 
stemmen zijn verstond. Malchus is alleen. 
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Wie is die Malchus eigenlijk? Matteüs noemt ons niet zijn naam. 
‘De dienaar van de hogepriester’ zo omschrijft hij hem alleen. 
Maar die omschrijving is veelzeggend: dé dienaar. 
Malchus is namelijk niet zomaar één van de vele dienaren, één van 
de vele slaven van de hogepriester. Hij is niets minder dan de 
persoonlijke vertegenwoordiger van de grootste vijand van rabbi 
Jezus in Jeruzalem: Kajafas. 
Malchus geniet het volste vertrouwen van zijn heer: de 
hogepriester. Daarom heeft Kajafas … Malchus meegestuurd om 
die rabbi Jezus gevangen te nemen. Hij is – schrijft iemand – de 
oren en de ogen van de hogepriester. 
Malchus lijkt dan ook de leiding te hebben bij wat er gebeurt in de 
nacht van de gevangenening op de Olijfberg. 
 
Afgaande op zijn naam zal Malchus een Arabier zijn geweest. Een 
Nabateeësche Arabier. Nabateërs waren een volk dat leefde in de 
woestijn ten zuiden van Juda. Een handelsvolk dat de 
karavaanroutes in het zuiden van het Arabisch schiereiland 
beheerste. Hun hoofdstad was de prachtige rode stad Petra in het 
huidige Jordanië. 
 
Wat zijn naam Malchus betreft: zijn naam is afgeleid van een 
Semitisch woord dat ‘koning’ betekent. 
Wellicht is Malchus – een koninklijke prins – ooit gevangen 
genomen door de Romeinen en voor grof geld op de slavenmarkt 
verkocht aan de hogepriester van Jeruzalem. Je zou hem wellicht 
kunnen vergelijken met of een Jozef in Egypte of een Daniël aan 
het hof in Babel. Met zijn kennis en inzicht heeft hij in de loop van 
de tijd het vertrouwen gewonnen van zijn meester. 
 
Maar zou de ontmoeting met Jezus in de tuin van Getsemané het 
leven van Malchus ook hebben veranderd? … We kunnen er slechts 
naar raden. 
 
In ieder geval laat Jezus óns zien … hoe we vijanden moeten 
liefhebben en goed moeten doen aan hen die ons ‘haten’. In de 
tuin van de olijven geeft Hij ons in Malchus daar een liefdevol 
voorbeeld  van.
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Dienstmeisjes van Kafajas 
Schriftlezing: Matteüs 26:57-58 en 69-75    
 
Het kan ’s nachts behoorlijk koud zijn in Jeruzalem. Daarom zijn 
op de binnenplaats van het paleis van Kajafas al vroeg in de 
morgen de vuurkorven aangestoken. Zij geven niet alleen hun 
warmte af, maar hullen met hun flakkerende vlammen ook de 
binnenplaats in een bijzonder licht. 
 
Zojuist is de bende die rabbi Jezus gevangen heeft genomen terug 
gekomen van de Olijfberg. Ze zijn er nog vol van: ‘Malchus zijn oor 
eraf en door Jezus er weer ‘aangeplakt’. Moet je horen!’ 
De dienstmeisjes hebben eigenlijk geen tijd om te luisteren. Ze 
komen handen te kort om iedereen van eten en drinken te 
voorzien. Het is vannacht een drukte van jewelste in en rond het 
paleis van de hogepriester. En dat zo kort voor het Paasfeest. 
 
In één van de zalen van het paleis is inmiddels het Sanhedrin 
bijeengekomen om Jezus te verhoren. Het kost de schriftgeleerden 
en oudsten van het Joodse volk weinig moeite om een vonnis te 
vellen: ‘Hij heeft God gelasterd! … Hij is schuldig en verdient de 
doodstraf.’ 
 
Vanaf de Olijfberg is Simon Petrus op een veilige afstand de bende 
onopvallend gevolgd. Hij heeft van de drukte en de duisternis van 
de nacht slim gebruik gemaakt. En dankzij de relaties van een 
andere leerling van Jezus … is een vermomde Petrus het paleis van 
de hogepriester binnengeslopen. Zo zien we hem vanavond zitten 
in het hol van de leeuw, tussen de knechten op de binnenplaats 
van het paleis van Kajafas. Je moet maar lef hebben. 
 
Opeens is er een dienstmeisje. Ze heeft iets bekends in Petrus 
gezien. Ze loopt op hem toe en tot zijn schrik hoort Petrus haar 
zeggen: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea.’  
Dat is blijkbaar de naam waaronder rabbi Jezus in Jeruzalem 
bekend staat. Er klinkt ook iets verachtelijks in haar woorden door: 
‘Die Jezus uit Galilea.’ Kan er uit Galilea iets goeds komen? 
 
Petrus voelt zich pijnlijk verraden. Hoe moet je je nu uit zo’n 
situatie redden? Het dienstmeisje blijft beschuldigend naar hem 
wijzen en alle ogen op de binnenplaats zijn op Petrus gericht. 
‘Dom wicht. Hou toch je mond!’ – hoor je hem denken. 
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En met klem, zodat allen het kunnen horen ontkent Petrus zijn 
betrokkenheid bij die Jezus uit Galilea: ‘Ik weet niet waar je het 
over hebt.’ 
Het dienstmeisje dringt niet verder aan. Wat kan het haar ook 
schelen. Er is genoeg werk te doen vannacht. 
 
De grond is Petrus inmiddels te heet onder zijn voeten geworden. 
Hij weet niet hoe snel hij het paleis van de hogepriester moet 
verlaten. Hier is hij niet veilig meer. Weg van hier! 
Maar nog voordat hij het poortgebouw kan bereiken is er een 
tweede dienstmeisje. Ook zij heeft tussen al die mannen de leerling 
van Jezus herkend. Zij valt Petrus lastig en betrekt de omstanders 
erbij: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ Heftiger dan de 
eerste keer ontkent Petrus ten stelligste dat hij Jezus zou kennen. 
Maar het dienstmeisje weet het zeker. Geen twijfel mogelijk. 
 
Dienstmeisjes hebben een meer dan bijzondere opmerkingsgave. 
Dat hoort niet alleen bij hun vrouw-zijn. Dat hoort ook bij hun 
slaaf-zijn. Om te kunnen leven en te kunnen overleven moet je je 
ogen en je oren goed de kost geven. Zeker in het paleis van 
Kajafas, de hogepriester. Achter de schermen van Jeruzalem is hij 
immers de machtigste man. In zijn paleis gonst het van de 
geruchten en geheimen. 
Ongetwijfeld hebben de beide dienstmeisjes niet alleen over ‘Jezus 
van Nazaret’ gehoord. Misschien hebben ze ook wel naar zijn 
woorden geluisterd. Jezus had immers een grote 
aantrekkingskracht op vrouwen en slaven … die van Hem grote 
dingen verwachtten: bevrijding, vrijheid! 
In ieder geval zullen ze in Jeruzalem zeker een glimp hebben 
opgevangen van Jezus en zijn leerlingen. Zo groot was de stad nu 
ook niet in die tijd. En dan was er ook nog dat vreemde accent 
waardoor de mensen uit Galilea opvielen.  
 
Uiteindelijk heeft ‘die Jezus uit Galilea’ hun hart niet kunnen raken. 
Dienstmeisjes blijven daarom slavinnen. Gebonden. Jezus had ook 
voor hen … net als voor ons … de Bevrijder kunnen zijn! 
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De vrouw van Pilatus 
Schriftlezing: Matteüs 27:15-26 
 
Een haan heeft gekraaid. De eerste lichtstralen kondigen een 
nieuwe dag aan. In en rond de burcht Antonia is het in de vroege 
ochtend al een drukte van belang. 
Met een niet al te best humeur heeft Pilatus, de prefect, de hoogste 
vertegenwoordiger van het Romeinse recht en gezag,    
plaatsgenomen op zijn rechterstoel.  
De hogepriesters en oudsten van het Joodse volk hebben vanuit 
het paleis van Kajafas een zekere rabbi Jezus voor hem gebracht. 
Ongetwijfeld zal Pilatus van Jezus hebben gehoord. Zijn spionnen 
houden hem voortdurend op de hoogte van de spanningen die in 
Jeruzalem zo rond het Paasfeest onder de verschillende 
bevolkingsgroepen heersen. Er dreigt een opstand! Een opstand 
tegen het Romeinse gezag. Zíjn gezag. 
In de goed bewaakte cellen van de burcht Antonia zitten inmiddels 
verschillende oproerkraaiers, verzetsmensen. Eén van hen – 
populair onder het Joodse volk – heet Barabbas. 
 
En het houdt maar niet op. Nu weer die Jezus. Ze noemen Hem ‘de 
koning van de Joden’. Eigenlijk weet Pilatus geen raad met Jezus. 
Wat moet hij met de beschuldigingen die tegen Hem worden 
ingebracht? De kruisen op de Schedelplaats liggen al klaar. Het is 
straks pesachfeest. Laten ze maar kiezen: Barabbas of Jezus. 
 
Terwijl hij op zijn rechterstoel zit  om de keuze van het volk af te 
wachten is er opeens een boodschap van zijn vrouw. 
Claudia Procula is haar naam. Kleindochter van keizer Augustus in 
Rome. Tegen de gewoonte van die tijd in heeft ze haar man 
Pontius Pilatus mogen vergezellen naar zijn diplomatieke post in 
Palestina. Zo heeft ze in het jaar 26 het verre en veilige Rome 
verwisseld voor het Caesarea aan de Middellandse Zee. Ver weg 
van het rijke en losbandige Romeinse leven in een gebied waar het 
gevaar voor het Romeinse bezettingsleger aan alle kanten loert. 
Blijkbaar is het een goed huwelijk geweest. Heel anders dan zijn 
tijdgenoot Herodes. Kinderloos? – wie zal het zeggen.  
Wat weten we verder over de vrouw van Pilatus?  
In bronnen buiten de Bijbel wordt Claudia Procula een Joodse 
proseliet genoemd. Iemand dus die belangstelling heeft voor het 
Joodse geloof. Dat blijkt ook uit haar woordkeus. Ze noemt Jezus 
in haar boodschap aan haar man: ‘die Rechtvaardige’. Daaruit 
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blijkt haar respect voor Jezus. ‘Die Rechtvaardige’: dat is iemand 
waar je op aan kunt. Een mens uit één stuk. Betrouwbaar, zonder 
bedrog. Een mens die leeft … dicht bij God. 
 
De vrouw van Pilatus springt voor die Rechtvaardige op de bres. 
Ze laat duidelijk in haar boodschap uitkomen dat zij in de onschuld 
van Jezus gelooft. Dat is haar vannacht ook duidelijk geworden in 
een droom, een visioen. Bij Matteüs is een droom … een 
openbaring vanuit de hemel. In een droom wil God aan mensen 
iets duidelijk maken, hen ernstig waarschuwen. 
Wát Claudia Procula heeft gedroomd wordt niet verteld. Maar het 
heeft haar intens diep geraakt. Meer nog: ‘Om Hem heb ik namelijk 
vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’  
Ze heeft om Jezus moeten lijden. Dat wil ze haar man laten weten. 
‘Laat je niet in met die Rechtvaardige.’ ‘Hou je erbuiten. Maak je 
handen niet aan Hem vuil!’ 
Terwijl Pilatus de zitting een ogenblik schorst maken de leiders van 
het Joodse volk handig gebruik van dit moment om het 
toegestroomde volk op te jutten: ‘Kies voor Barabbas!’ 
Hoe is dit mogelijk. Pilatus was er van overtuigd dat het volk voor 
de vrijlating van Jezus zou kiezen. Wat is er gebeurd dat de 
stemming zo is omgeslagen? Heeft hij een verkeerde inschatting 
gemaakt? 
 
In het vrouwenverblijf wacht de vrouw van Pilatus vol spanning op 
de afloop van het proces. In haar hart weet ze al hoe het zal gaan 
aflopen. Ze hoort buiten het geschreeuw, het gekrijs van de 
mensenmassa: ‘Aan het kruis met Hem’.  
Om een opstand tijdens het Paasfeest in Jeruzalem te voorkomen 
geeft Pilatus het volk en haar leiders maar haar zin. Niets wil hij 
meer met die Jezus te maken hebben: ‘Ik ben onschuldig aan de 
dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 
 
Zo sterft straks ‘die Rechtvaardige’ onschuldig. Zijn bloed wordt 
vergoten tot een verzoening van zonden. Onze zonden. Maar ook 
voor die van Claudia Procula. Zij krijgt uiteindelijk een ereplaats op 
de kalender van heiligen in de Grieks-Katholieke kerk. 
 
Bewakers van het graf 
Schriftlezing: Matteüs 27:57-66 
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Stil is het. Doodstil. Op de Schedelplaats, de heuvel met drie 
kruisen. In de tuin met het graf van Josef uit Arimatea. In het 
paleis van Pontius Pilatus. Alles rond het proces van rabbi Jezus is 
tot stilstand gekomen. Het is doodstil. Stille zaterdag. 
 
Stil is het niet in het paleis van hogepriester Kajafas. Want als we 
het al niet dachten: de geestelijke leiders van het Joodse volk zijn 
weer aan het vergaderen. Weliswaar zijn zij er in geslaagd die 
‘bedrieger’ uit Nazaret monddood te maken door Hem aan een 
kruis te laten spijkeren. Maar met zo’n man weet je het maar 
nooit. Ze hebben Hem dan eindelijk tot zwijgen gebracht, maar ze 
horen Hem nóg zeggen dat Hij zou blijven spreken, ook na zijn 
dood. Stel je voor dat zijn leerlingen het lichaam zouden 
ontvreemden … om vervolgens het volk te misleiden door te 
beweren dat Hij uit de doden is opgewekt! 
Voor de leden van het Sanhedrin komt het gevaar niet uít het graf, 
maar van buitenaf! 
 
Ze besluiten opnieuw naar Pilatus te gaan. 
‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog 
leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan.” 
Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, 
anders …’  
Pilatus heeft er meer dan genoeg van. Hij is niet van plan om nog 
verder met de Joden te onderhandelen. Om opnieuw van de leden 
van het Sanhedrin af te komen geeft hij korte drie bevelen: Ga! 
Regel! Verzegel! 
Bovendien stelt hij de hogepriesters en de farizeeën een 
bewakingseenheid ter beschikking. 
‘Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en 
er bewakers voor te zetten.’ 
 
Je ziet ze in gedachten uitrukken, de Romeinse manschappen. Zo’n 
tien tot dertig man onder leiding van hun centurio Petronius. ‘Wat 
gaan jullie doen?’ ‘Wij gaan een dode bewaken!’  
Zo marcheren zij door de straten van Jeruzalem. Van de burcht 
Antonia naar de tuin waar Jezus is begraven. Bevel is bevel. 
Zij moeten er voor zorgen dat er niemand in en uit het graf van die 
‘bedrieger’ kan komen. 
Met een koord, wat zachte leem en het zegel van de Romeinse 
overheid wordt het graf veilig gesteld. Zo  zorgen de leden van het 
Joodse Sanhedrin en de soldaten van het Romeinse bezettingsleger 
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er samen voor… dat met geen mogelijkheid de woorden van Jezus: 
‘Na drie dagen zal Ik opstaan’ waarheid kunnen worden. Of Jozef 
uit Arimatea het goed vind vragen ze niet.  
 
En weer is het stil. Een steen voor het graf. Een zegel op de steen. 
Een wacht voor het zegel. Het is doodstil in de tuin. 
 
Hoe zouden die bewakers van het graf zich hebben gevoeld? 
Zouden zij de angst, de haat van de Joodse leiders hebben 
opgemerkt? 
Niets van dat alles. Romeinse soldaten hebben doorgaans geen 
gevoel. Zonder een spier te vertrekken hebben enkele van hen hun 
koningsspel met Jezus gespeeld. Zonder enige emotie is er onder 
het kruis gedobbeld om de kleren van hun slachtoffers. 
Even strikt en nauwkeurig als ze een kruisiging kunnen uitvoeren 
voeren ze ook nu slechts hun taak uit. Ze zijn soldaten die zich niet 
laten beetnemen door Joodse bedriegers of die hun Romeinse nek 
riskeren door te slapen op hun post. Romeinse soldaten kennen 
een vlekkeloze vervulling van hun plicht. 
 
Zo bewaken ze in groepjes van vier – een wacht bestond 
gewoonlijk uit vier man - het graf van die ‘bedrieger’ uit Nazaret.  
In hun rechterhand de bekende Romeinse speer: meer dan 1 meter 
80 lang. Een wapen om aan te vallen. Aan hun linkerarm een groot 
schild. Om zich tegen aanvallers te beschermen. Dan nog een 
zwaard rechts aan een riem die over de linkerschouder hangt en 
een dolk in hun gordel.  
Wat de bewakers van het graf niet weten is dat God vanuit de 
hemel zijn engel intussen de opdracht geeft om naar de graftuin  
af te dalen. Morgen is het immers ‘de derde dag’.  
Eén engel! En de bewakers van het graf beven van angst en vallen 
als dood neer. 
En wij? Niets en niemand kan Jezus in een graf houden. Alles wat 
tegen Hem ondernomen wordt is even zinloos als … bewakers voor 
een verzegelde graf. 


