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Het Lam van God - geslacht 
Schriftlezing: Johannes 19:16b-30 
 
Het is een georganiseerde chaos in en rond het grote 
tempelplein in Jeruzalem. De geldwisselaars hebben hun plaats 

weer ingenomen nadat ze gisteren door Jezus uit het 
tempelcomplex waren verjaagd. De verkopers van lammeren 
hebben vannacht een nieuwe voorraad laten aanrukken uit het 
nabijgelegen Betlehem. De priesters en de levieten maken 
overuren. Er moeten vandaag maar liefst 10.000  lammeren 
worden geslacht. 
 

De Joodse historicus Flavius Josefus beschrijft hoe het bloed 

van de vele lammeren op deze 14e Nisan vanaf de voet van het 
altaar, met water vermengd, in de Hinnom-vallei buiten 

Jeruzalem stroomde. Volgens de Joodse overlevering herinnert 
deze dag aan de dag, waarop Abram zijn zoon Isaäk op het 
altaar bond. God immers zou zelf voor een offerlam zorgen 

(Gen. 22). 
Het is dus vandaag één van de drukste dagen van het jaar. 
Vanavond wordt immers in alle Joodse gezinnen het jaarlijkse 
Paasfeest gevierd. Maar voordat het zover is moet er nog heel 
wat gebeuren. 
 
Intussen sleuren Romeinse soldaten drie veroordeelde Joodse 

mannen door de drukke straten van Jeruzalem naar de 
Schedelplaats. Er is veel bekijks. De heilige stad Jeruzalem is 

vol met feestgangers. Uit alle windstreken zijn ze naar de stad 
gekomen, die God zelf heeft uitgekozen om daar onder zijn 
uitverkoren volk te wonen. 
De veroordeelden moeten zelf de dwarsbalk van hun kruis 
dragen. Aangekomen op Golgota voeren de soldaten hun 

gruwelijke opdracht uit. Ze kruisigen Jezus, het Lam van God, 
en de twee anderen met Hem. Jezus in het midden! 
O ja, boven hun hoofd bevestigen zij een houten bordje. 
Daarop staat de reden waarom zij zijn veroordeeld tot het 
kruis: “Jezus uit Nazaret, koning van de Joden.” Al komen de 
geestelijke leiders tegen deze tekst nog in verzet, Pontius 

Pilatus weet van geen wijken. “Wat ik geschreven heb, dat heb 
ik geschreven.” 
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Zoals ze gewoon zijn verdelen de vier dienstdoende Romeinse 
soldaten de kleren van de kruiselingen. Ieder krijgt een deel. 
Om het bovenkleed van Jezus – gemaakt uit één stuk kostbaar 
linnen - werpen ze het lot. Johannes wijst ons erop dat zo een 

profetisch woord in vervulling gaat: “Zij kijken vol leedvermaak 

toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om 
mijn mantel” (Ps. 22:19). 
Vanaf het kruis ziet Jezus zijn moeder Maria en haar zuster 
staan. Ook Johannes, een van Jezus’ trouwste leerlingen, is er 
bij. ‘Moeder, dat is je zoon en Johannes, dat is je moeder.’ 
 
Inmiddels is het rond drie uur in de namiddag geworden. De 

dienstdoende priesters hebben het gewone dagelijkse 
middagoffer in de tempel gebracht. Dan klinkt de bazuin. Tijd 
voor het avondgebed. Op dat moment bidden alle vrome Joden, 

waar ze zich ook bevinden, hardop de woorden: “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). 

Het is ook het moment waarop de hogepriester vandaag het 
paaslam voor de natie slacht. Het bloed van het lam wordt 
tegen de voet van het altaar gegoten. 
Vanaf het kruis op Golgota hoort Jezus de bazuin klinken. 
Hangend aan het kruis bidt Hij mee in de zekerheid dat zijn 
taak op aarde is volbracht. De helse verschrikking van de 

godverlatenheid is voorbij. De gemeenschap met God is 
hersteld. De verlossing is aangebroken. 
 
Nadat Hij nog iets gedronken heeft van de zure soldatenwijn 
roept Jezus het uit: “Het is volbracht.” Hij buigt zijn hoofd en 
geeft de geest. Vrijwillig legt Hij zijn leven af. Zo vervult Hij het 

Pesachfeest dat eeuwenlang in het teken stond van de 

bevrijding uit Egypte en het voorbijgaan van de doodsengel aan 
het volk van de Israëlieten (Ex. 12). 
 
Jezus is het Lam van God dat de zonden van de wereld 
wegneemt. God Zélf heeft de wereld dit plaatsvervangend Lam 
gegeven. God Zélf verzoent de zonden van de wereld door 
middel van het bloed van dit Lam. Laten wij daarom met 

dankbaarheid dit plaatsvervangend offer aanvaarden. In geloof! 
 


