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Het proces – de veroordeling (Pontius Pilatus) 
Schriftlezingen: Lucas 23:13-25 

 

Het is nog vroeg in de morgen in Jeruzalem. Door de nauwe 

kronkelstraatjes van de binnenstad loopt een groepje mensen. 
Behalve de hogepriesters en de leiders van het Joodse volk lopen 

er ook mannen van de tempelpolitie mee. Gewapend met 

zwaarden en stokken. En in hun midden … daar loopt Jezus, 

gebónden – want stel je eens voor dat Hij zou ontsnappen. En 

geschónden, vol blauwe plekken en bloeduitstortingen. De rabbi 
uit Nazaret is bepaald niet zachtzinnig behandeld. 

 

Gaandeweg neemt de stoet in omvang toe. Er zijn nieuwsgierigen 

mee gaan lopen. Weliswaar is het nog niet het drukste moment 
van de dag, maar het nieuws van Jezus’ arrestatie is ongetwijfeld 

als een lopend vuurtje door de stad gegaan. 

De geestelijke leiders hebben haast. Er moet nog heel wat 

gebeuren voor het aanbreken van de sabbat. Om zes uur 
vanavond moet alles achter de rug zijn. Daarom mag er geen tijd 

verloren gaan. 

Nee, ze hebben niet het idee dat Pilatus zonder meer zijn 

toestemming aan hun doodvonnis zal geven. Ze hebben Jezus, die 

rabbi uit Nazaret, op godsdienstige gronden ter dood veroordeeld. 
Maar de Romeinen laten zich niet in met de godsdienst van 

overwonnen volken. ‘Die moeten hun eigen boontjes maar 

doppen.’  

Eigenlijk staat al bij voorbaat vast, dat Pilatus in een veroordeling 
tot godslastering … geen reden zal zien hun doodvonnis te 

bekrachtigen en te laten uitvoeren. Ze zullen dus een andere 

aanklacht moeten inbrengen. Dat gaan ze ook doen: “De koning 

van de Joden!”  Dat is de beschuldiging waarmee de geestelijke 
leiders van het volk van Israël rabbi Jezus naar het fort Antonia 

brengen. 

 

Pontius Pilatus, Romeins stadhouder is de klos. Van 26-36 is hij 
prefect over Judea en Samaria. Zijn paleis staat in Caesarea, de 

stad genoemd naar de keizer. Maar deze dagen is Pilatus met zijn 

vrouw in Jeruzalem. In verband met het Paasfeest van de Joden. 

Om een mogelijk oproer direct in de kiem te kunnen smoren. 

Pontius, dat is zijn achternaam. Pilatus: de speerwerper, dat is 
zijn bijnaam. Tien jaar regeert hij met straffe hand over het volk 
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van de Joden. Zijn tijdgenoten hebben weinig goede woorden 
voor hem over. Zijn bestuur wordt gekenmerkt door corruptie, 

geweld, afpersingen, mishandelingen, aanhoudende executies en 

wreedheden. 

 
Vandaag is het vrijdag. Vanavond bij het ondergaan van de zon 

begint het Joodse Paasfeest. In alle vroegte  hebben ze die Jezus 

uit Nazaret bij hem gebracht. Pilatus zal recht moeten spreken. 

Drie aanklachten zijn tegen Jezus ingebracht: ‘Hij misleidt het 
volk! Hij zet aan tot belastingontduiking! Hij zegt de koning van 

de Joden te zijn!’ 

Die laatste beschuldiging kan een vertegenwoordiger van de 

keizer in Rome natuurlijk niet naast zich neerleggen. 
Als een rechtvaardig vertegenwoordiger van het Romeinse gezag 

geeft Pilatus Jezus nog de gelegenheid om Zich tegen de 

aanklacht te verdedigen: “Bent Ú de koning van de Joden?” 

“Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’” 

 
Wat moet je met zo’n  antwoord? Pilatus blijft zich verwonderen 

over deze vreemde rabbi uit Galilea. Eigenlijk weet hij – net als 

Herodes - geen raad met Jezus en begrijpt hij niet wat er mis is 

aan Hem. Ja, hij heeft wel dóór dat de hogepriesters Hem uit 
afgunst hebben aangeklaagd. Maar – na een gerechtelijk 

onderzoek – kan Pontius Pilatus niet anders dan tot de conclusie 

komen dat deze zogenaamde ‘koning van de Joden’ onschuldig is 

aan datgene waarvan Hij wordt aangeklaagd: “Hij heeft niets 
gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal Hem daarom vrijlaten, 

nadat ik Hem heb laten geselen.” 

 

Maar die uitspraak is voor Kajafas en de aanwezige geestelijke 
leiders onaanvaardbaar. Dan hebben ze nog liever dat Barabbas – 

een bij de Joden geliefd verzetsstrijder - wordt vrijgelaten. 

Pilatus was namelijk gewoon om op het paasfeest één gevangene 

amnestie te verlenen. Om het volk een plezier te doen. 

Pilatus voelt zich door de geestelijke leiders bedreigd. Nee, hij wil 
geen oproer in Jeruzalem. En dus geeft hij zich gewonnen. Jezus 

zal de plaats van Barabbas innemen op het al gereedstaande 

kruis van de Schedelplaats. “Kruisig Hém, kruisig Hém!”  


