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D

de échte Passion
Johannes 19 vers 1-30

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. van Dijk

Intro
e Passion is een jaarlijks terugkerend 
evenement in één van de grote plaatsen 

in Nederland. Het gaat om een groot kruis, 
dat licht geeft. De betekenis? Het is een 
opvoering en nabootsing van het lijden en 
sterven van de Heere Jezus. Men omlijst het 
geheel met culturele zang en muziek. Het 
kijkcijfer is hoog. Het verhaal moet mensen 
inspiratie geven van hoop en verbinding. 
Maar is het geen misvorming van de échte 
passion? 

Wordt de boodschap van God er wel eerlijk 
mee door gegeven? In Johannes 19 lezen we 
namelijk over de échte passion: de passion 
van Jezus. Wat houdt dat in? 

vers 1-7
We zouden verwachten dat Pilatus er uit was: 
het volk koos voor Barabbas, dus moet hij 
Jezus kruisigen (Joh. 18 vers 40). Toch pro-
beert hij opnieuw Jezus vrij te krijgen. Hoe? 
Hij laat Jezus geselen. Een gesel is een leren 
riem met metalen haakjes en daarmee wordt 
geslagen op de ontblote rug. Ongelooflijk 
pijnlijk! Ook maken de soldaten Jezus’ ko-
ningschap bespottelijk: ze maken een kroon 
van doornen, zetten die op het hoofd van de 
Heere Jezus en trekken Hem een soldaten-
mantel van purper aan. Volgens Mattheus 27 
vers 29 duwen ze Hem ook een rietstok in 
Zijn rechterhand. Als ze uitgespeeld zijn met 

Jezus, brengt Pilatus Hem naar buiten en 
toont Hem aan de Joden: zie, de Mens. We 
noemen dat een uitspraak met een dubbele 
bodem. Wat daarmee bedoeld wordt? Pila-
tus wil dat de Joden medelijden krijgen met 
Jezus, opdat hij Hem alsnog vrij kan laten. 
Tegelijk is de Heere Jezus als Koning met de 
doornenkroon op, de soldatenmantel aan en 
een rietstaf in Zijn hand een foto van u en 
mij. Hoe zo? Zo staan we erop bij God: we 
hebben onszelf tot koning gekroond, maar 
werden juist koning-af en hebben niets in 
te brengen bij de God van hemel en aarde. 
Wie dóórziet dat? De reactie van de Joden 
en kerkleiders laat zien: zij niet. Want zij 
roepen: ‘kruisig Hem!’ Dat onderbouwen 
ze met: onze wet. Wat zegt hun wet? In Le-
viticus 24 vers 16 staat: ‘wie de Naam van 
de HEERE lastert, moet zeker ter dood ge-
bracht worden’. Dat deed Jezus: Hij gaf Zich 
uit voor Gods Zoon en dat was Hij niet, 
volgens de Joden.

vers 8-16
Opnieuw spreekt Pilatus met de Heere Jezus 
onder vier ogen. De reden? Er is een nieuw 
aspect in het proces naar voren gekomen: 
Jezus is de Zoon van God. Dat maakt Pilatus 
angstig. Waarom? De Romeinen geloofden 
dat de goden in mensengedaanten op aarde 
konden verschijnen. Deze ‘godenzonen’ 
beschikten over bovennatuurlijke krachten. 
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Daar moest je voor uitkijken! Pilatus zal 
gedacht hebben: er staat mogelijk een goden-
zoon voor me, dan is het uitkijken geblazen. 
Dát is de reden dat hij aan de Heere Jezus 
vraagt naar Zijn herkomst: waar komt U 
vandaan? Als de Heere Jezus niets zegt, zint 
dat Pilatus niet en maakt hij gebruik van 
zijn positie en macht: ‘weet U niet dat ik U 
kan maken en kan breken, dat ik de macht 
heb om U los te laten en U te kruisigen, 
dat U in mijn hand bent?’ Dan spreekt de 
Heere Jezus wél: het hangt niet van Pilatus 
af of Hij gekruisigd wordt, maar dat hangt af 
‘van Boven’. Zijn sterven is in Gods handen. 
God heeft de regie in handen. Is Pilatus dan 
niet verantwoordelijk voor wat hij met Jezus 
doet? Jawel. Tegelijk loopt door alles heen 
de rode draad van Gods heilsplan met de 
Heere Jezus, Die Zijn leven zal geven als of-
fer voor de zonden. Wat doet Pilatus verder? 
Hij probeert nog één keer om de Heere Jezus 
los te laten. Ook dat mislukt. Waarom? De 
Joden zetten zijn positie bij de keizer onder 
druk: als hij de Joden niet hun zin geeft en 
Jezus toch vrij laat, zoeken ze het hogerop 
en zullen een aanklacht tegen Pilatus indie-
nen bij de keizer. Welke aanklacht? Pilatus 
spaart iemand die zegt dat hij de koning 
van de Joden is. En een joodse koning is ge-
vaarlijk voor de romeinse keizer. Hij kan tot 
opstand en verzet tegen de keizer oproepen. 
Wat doet Pilatus? Hij kiest voor zijn eigen 
positie. Waar blijkt dat uit? Hij gaat op zijn 
rechterstoel zitten: dat is het teken dat hij 
een definitieve rechterlijke uitspraak doet. 
Welke? Hij geeft Jezus over om gekruisigd te 
worden. Datum (dag voor het pascha), tijd 
(zes uur ’s morgens naar Romeinse tijdsinde-
ling) en plaats (Lithostrotos) worden met 
nadruk vermeld door Johannes. Waarom? 
Om duidelijk te maken dat de Heere Jezus 

publiekelijk en officieel door de Romeinse 
rechter ter dood veroordeeld is. 

vers 17-24 
In deze verzen lezen we over de échte pas-
sion van Jezus: Jezus gaat naar Golgotha en 
draagt Zijn kruis. Is Hij alleen? Nee, er zijn 
heel veel mensen op de been. Het kijkcijfer is 
hoog. Zijn er ook bij die de Heere Jezus hel-
pen om het kruis te dragen? Nee. Wel wordt 
ene Simon van Cyrene van de straat geplukt 
door de soldaten en gesommeerd om Jezus te 
helpen het kruis te dragen. Ik las in een ver-
klaring: het is niet onmogelijk dat het kruis 
dat Jezus moest dragen, oorspronkelijk voor 
Barabbas (Johannes 18 vers 40) bedoeld was. 
Dat geeft precies het Evangelie weer: Jezus 
is Plaatsvervanger, Hij neemt de plaats van 
zondaren in. Dat niet alleen: Hij wordt ook 
midden tussen de zondaren gekruisigd. Want 
links en rechts van Hem wordt een misdadi-
ger gekruisigd. ‘In het midden’ betekent drie 
dingen: 
1) de Heere Jezus is door beide misdadigers 
te bereiken, zoals die ene ook doet en Hem 
belijdt als Koning; 
2) de Heere Jezus en het geloof in Hem deelt 
de mensen op in twee groepen: die in Hem 
geloven als hun Heere en Heiland èn die 
tegen Hem in oppositie blijven en Hem ver-
werpen als Zaligmaker; 
3) de Heere Jezus is Middelaar tussen God 
en ons mensen en treedt voor Zijn gemeente 
en kinderen in bij de Vader. Wat hier opvalt 
is dat er op het kruis van de Heere Jezus 
een plankje getimmerd is. Was dat spottend 
bedoeld door Pilatus? Ja, dat blijkt uit zijn 
reactie als de Joden willen dat wat er op staat 
veranderd wordt: hij doet dat niet. Wat staat 
er op dat plankje? De Koning der Joden. 
Opmerkelijk dat het geschreven is in drie 
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talen: 1) het Hebreeuws, de taal van de Joden; 
2) het Latijn, de taal van het Romeinse recht; 
3) het grieks, dat is de omgangstaal in de 
wereld zoals dat bij ons het engels is. Wat 
betekent dit? Hiermee wordt aangegeven de 
wereldwijde betekenis van het kruis van de 
Heere Jezus Christus voor alle levensterreinen. 
Verder lezen we over de kleren van de Heere 
Jezus: het allerlaatste bezit wat Hij bezat, 
wordt Hem afgepakt en verloot onder de sol-
daten. Wat betekent dat? Ze verdelen de erfe-
nis van Jezus al vóórdat Hij gestorven is. Ze 
beschouwen Hem al als dood. Wat een verne-
dering: de Heere Jezus, Die één en al heerlijk-
heid bezat bij Zijn Vader, legt àlles af. Waar-
om? Jezus, Die zonder kleren aan het Kruis 
hangt, verdiend hier de kleding die wij nodig 
hebben om voor God te kunnen bestaan. De 
Bijbel noemt dat: de mantel van gerechtig-
heid, de witte kleren waarin de kinderen van 
God staan voor de troon van het Lam. 

vers 25-30 
Deze verzen geven antwoord op de vraag: 
heeft de Heere Jezus op het laatst nog iets ge-
zegd? Jazeker: de zeven kruiswoorden. In Jo-
hannes 19 staan er drie van. Als éérste troost 
Hij Zijn moeder Maria: Hij geeft de discipel 
Johannes (er staat de discipel die Hij liefhad) 
de opdracht om naar Maria om te zien en 
voor haar te zorgen zoals een zoon voor zijn 
moeder zorgt. Hier uit zouden we de conclu-
sie kunnen trekken, dat Jozef de man van Ma-
ria overleden was. Als twééde vraagt de Heere 
Jezus voor Zichzelf om drinken: Hij heeft 
dorst. Dat betekent twee dingen: 1) Hij had 
bijna een dag al niet meer gedronken. En dan 
met zo’n lichaam: gegeseld, wondkoorts, spij-
kers door handen en voeten. Hoe zwaar was 
het lijden voor de Heere Jezus als Mens. Toch 
wilde Hij niet eerder drinken dan nadat alles 

volbracht was: eerst het offer voor de zonden 
brengen, dan aan Zichzelf denken. Hij cijfert 
Zich helemaal weg; 2) Hij heeft toen Hij van 
Zijn Vader verlaten werd de eeuwige dorst, 
die er in de hel is, geleden. Zó heeft Hij de 
Fontein van heil geopend waar zondaren, die 
van eeuwige dorst moeten omkomen, tóch 
kunnen en mogen drinken van het Levende 
Water, dat hen eeuwig leven geeft. Als dérde 
zegt de Heere Jezus: ``het is volbracht’. Dat 
betekent: Ik ben klaar, Mijn opdracht zit er 
op, Ik heb het doel bereikt. Dat is een heer-
lijk woord voor de Vader, Wiens eer hersteld 
is; het is het vreugdevolste woord voor de 
Heere Jezus, Die het offer gebracht heeft tot 
verzoening van zonden en schuld; het is ook 
het kostbaarste woord voor de Heilige Geest, 
Die op grond van Christus’ offer en door de 
trekkende liefde van de Vader er voor zorgt 
dat zondaren zalig worden en Christus Zijn 
gemeente krijgt en de Vader de eer ontvangt; 
het is het rijkste woord voor mensen, die be-
lijden dat ze zondaar zijn en door het geloof 
leven van Christus’ offer; maar het is het ver-
schrikkelijkste woord voor de duivel en zijn 
rijk en voor alle ongelovigen: het betekent 
hun eeuwige ondergang. Wat zien we? De 
passion van Jezus’ lijden en sterven heeft maar 
één boodschap: laat u met God verzoenen! 

Lijnen naar ons leven
1. Ik las een preek van dr Kohlbrugge over 
vers 17: ‘Zijn kruis’. Hij schrijft heel con-
fronterend: ‘Hij droeg Zijn kruis. Hoe? Zijn 
kruis? Was het dan niet ons kruis? Ja, het 
was ons kruis. Nochtans: Zijn kruis, al is het 
ook mijn kruis; want ik verdien de vloek, de 
eeuwige schande, de eeuwige smaad te dra-
gen en daaronder voor eeuwig om te komen, 
nochtans: Zijn kruis. Zó heeft de eeuwige 
liefde het behaagd. Wat het mijne is, werd 
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het Zijne; wat het Zijne is werd het mijne; o 
welk een liefde is de liefde van Christus!’ Wat 
bedoelt hij hier mee? Jezus’ kruis is het kruis 
van mij: ik moet dat dragen en de vloek on-
dergaan, maar Jezus doet dat in mijn plaats. 
Hoe we dat weten? Door het geloof, dat de 
Heilige Geest in ons hart werkt en door het 
Woord en de boodschap van de gekruisigde 
en opgestane Christus. Voor die boodschap 
worden we ingewonnen. Bent u er al voor 
ingewonnen?  
2. Het kruis van de Heere Jezus geeft aan 
dat de mensen op de wereld in twee groepen 
verdeeld worden: de een komt tot bekering 
en geloof in de Heere Jezus als Heiland en 
Zaligmaker en wordt behouden én de ander 
verwerpt de genade van de Heere Jezus en 
blijft verloren. Dat is en blijft de boodschap 
van het kruis van Christus. Het is niet vrij-
blijvend hoe we met het Evangelie van Chris-
tus omgaan. We moeten er verantwoording 
van afleggen tegenover God. Het is genade 
als we belijden dat de deur naar God toe 
voor ons dicht zou blijven: dat is verdiend, 
want we hebben zelf de deur naar God ach-
ter ons dicht gegooid. Maar juist dan heeft 
het Evangelie zo’n wonderlijke aantrekkings-
kracht: Jezus Christus is de Deur van hoop 
en genade, door Hem gaat u naar binnen bij 
God. Is dat voor u ook zo?
3) de Heere Jezus geeft vanaf het kruis 
opdracht aan Johannes om voor Maria te 
zorgen. Dat is onze opdracht ook: het geloof 
heeft handen en voeten om met zorg en 
liefde om elkaar heen te staan. Zie de eerste 
Christengemeente in Handelingen 2 en lees 
de brieven van de apostelen er op na. In onze 
cultuur is het gevaar aanwezig om alleen met 
onszelf bezig te zijn: individualisme. Maar 
God wil dat Zijn Kerk en gemeente dienst-
baar is in de gemeente en in de samenleving. 

Vervult zij die opdracht in navolging van de 
Heere Jezus?

Gespreksvragen
1. Pilatus zegt dingen met een dubbele bo-

dem: zie de Mens (vs 5), zie Uw Koning 
(vs 14), de Koning der Joden (vs 19). Wat 
bedoelen we daarmee? Kent u meer men-
sen in de Bijbel die uitspraken deden met 
een dubbele bodem? 

2. Wat houdt de boodschap van de plaats-
vervanging van de Heere Jezus in voor 
de kerk, voor de verkondiging, voor het 
geloofsleven, voor het evangelisatiewerk? 
Hoe beleven we vreugde aan deze bood-
schap? Welke aanvechtingen en tegen-
stand roept deze boodschap op?  

3. Als gelovigen worden we opgeroepen om 
met liefde en zorg om elkaar en om an-
deren heen te staan? Hoe doen we dat in 
kerk en samenleving? Waar denkt u aan 
bij alle levensterreinen? Moeten we daar-
voor offers brengen of niet?  

4. We vragen vaak naar de laatste woorden 
van iemand die overleden is; wat heeft hij/
zij gezegd? Waarom doen we dat? Moet 
dat perse? Hoe moet het als er geen laatste 
woorden zijn? 

5. Ga met elkaar na waarom het kruis woord 
‘het is volbracht’ voor de Vader het heer-
lijkste woord, voor de Heere Jezus het 
vreugdevolste woord, voor de Heilige 
Geest het kostbaarste woord, voor de dui-
vel en zijn volgelingen het verschrikkelijk-
ste woord is. Praat er over met elkaar wat 
het voor u is en waarom? 

6. Welke lessen leren we voor onszelf uit dit 
Bijbelgedeelte?


