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Koning van de Joden – zijn bespotting 
Schriftlezing: Marcus 15:29-39 
 

Daar hangt Hij dan, de Koning van de Joden, aan een ruw 

houten kruis. In gezelschap van twee misdadigers. De ene 

rechts van Hem, de andere links van Hem. 
De belangstelling voor de troonsbestijging van koning Jezus is 
massaal. Het lijkt wel of heel Jeruzalem is uitgelopen om het 
schouwspel met eigen ogen te kunnen zien. Als ze straks – na 
het Paasfeest – thuiskomen in hun eigen dorp of stad zullen ze 
wat te vertellen hebben. 
 

De stilte is op Golgota ver te zoeken. Wat een luidruchtig 
geschreeuw en een hels gekrijs op die heuvel daarginds. 
Velen drijven de spot met Hem: “Ach, kijk nu toch eens! Jij die 

de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf 
toch door van het kruis af te komen.” 
Maar Jezus zwijgt. Waarom doet Hij niets? Waarom grijpt Hij 

niet in? Waarom laat Hij het onrecht zijn gang gaan? Zo’n 

koning die niets doet, die maar aan het kruis hangt en niet 
protesteert … nee, ze moeten Hem niet. Hij mag dan zeggen 
dat Hij koning is, voor hen is Hij het zeker niet. 
 
De hogepriesters en de Schriftgeleerden doen er nog een 
schepje bovenop: “Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf 

redden kan Hij niet; laat die Messias, die koning van Israël, nu 
van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!” 
Ja, geloven, dat zullen de geestelijke leiders van het volk van 
Israël pas … als Jezus van het kruis afkomt. Ze eisen een teken 
van zijn koninklijke macht. 
Hun woorden doen denken aan de verzoekingen die Jezus in 

zijn leven heeft moeten doorstaan. Ook hier, op Golgota laat de 

tegenstander van God, Satan, van zich horen. Tot het einde toe 
zal hij proberen om Jezus te doen zwichten voor de verleiding. 
Maar koning Jezus gebruikt zijn koninklijke macht niet om 
zichzelf te redden. Hij mág zichzelf niet redden. Zijn liefde voor 
anderen dringt Hem ertoe om deze weg van het lijden te gaan. 
Met koninklijke waardigheid. Tot het bittere einde toe. Zie, 
jóuw koning hangt daar aan het kruis! Zeker, daar is geloof 

voor nodig. 
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Ook de twee andere gekruisigden kunnen hun mond niet 
houden. Ongelooflijk, hoe ze in hun eigen pijn en lijden nog het 
lef en de energie hebben om koning Jezus te bespotten. 
Gelukkig zal één van beide tot berouw komen en zijn schuld 

belijden. Dat is op zich een wonder. Hij gelooft in Jezus en 

vraagt Hem om te mogen delen in zijn overwinning.  
Wat zal het voor Jezus, midden in de verschrikking, de spot, de 
hoon en de pijn, een verademing zijn geweest. “Ik verzeker je: 
nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 24:43). 
Hij zal vandaag met Jezus het paradijs, het koninkrijk van God, 
mogen binnengaan. 
 

En dan opeens grijpt de hemel in. Midden op de dag een totale 
zonsverduistering. Drie uur lang. Een angstwekkende duisternis 
die doet denken aan de bevrijding uit Egypte. Duisternis, het 

symbool van verschrikking, van ongeluk, van verderf en van de 
dood. Het teken van het oordeel van God! 
De toeschouwers op Golgota weten niet hoe snel zij hun vege 

lijf moeten redden. Ze stuiven alle kanten op. Weg van 

Golgota. Weg van die vervloekte kruisheuvel. Aan het 
luidruchtig geschreeuw en het spottende gekrijs komt een 
einde. Eindelijk, de rust keert weer. 
 
Uit die stille, diepe, angstwekkende duisternis klinkt nog een 
langgerekte klacht omhoog: ‟Eloi, Eloi, 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, dat God Zich van Hem heeft afgekeerd. 

Een krachtig antwoord uit de hemel blijft echter uit. Wat heeft 
koning Jezus in deze godverlatenheid moeten lijden! 
 
En toch: Hij blijft gehoorzaam aan zijn roeping – tot het bittere 
einde toe. Met koninklijke waardigheid legt Hij zijn leven af. 
“Het is volbracht!” Zo sterft de Koning van de Joden aan het 
kruis. Hij geeft zijn leven opdat wij met Hem zouden mogen 

binnengaan in zijn koninkrijk. Daarom is het voor ons vandaag: 
Goede Vrijdag! 


