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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! 
 
 


