
12 december 2019
Bodegraven

Jezus' gevangenneming

Johannes 18:1-27



Johannes 18

1 Terwijl hij deze dingen zei, 
ging hij uit met zijn discipelen 
naar de overzijde van de winterbeek Kidron, 
waar ook een tuin was 
die hij met zijn discipelen binnenging.

Johannes 17 (het hogepriesterlijk gebed) is 
uitgesproken onder de open hemel, bij het 
verlaten van de stad. 



Johannes 18

1 Terwijl hij deze dingen zei, 
ging hij uit met zijn discipelen
naar de overzijde van de winterbeek Kidron, 
waar ook een tuin was 
die hij met zijn discipelen binnenging. 

waar alleen tijdens de winter water stroomde



Johannes 18

1 Terwijl hij deze dingen zei, 
ging hij uit met zijn discipelen 
naar de overzijde van de winterbeek Kidron,
waar ook een tuin was 
die hij met zijn discipelen binnenging.

volgens Mat.26:36 en Mar.14:32:
• Getsemané
• aan de voet van de Olijfberg (Luc.22:39)
• Getsemané = olijfpers
• veelzeggende naam: 

onder druk komt nieuw leven voort



Johannes 18

1 Terwijl hij deze dingen zei, 
ging hij uit met zijn discipelen 
naar de overzijde van de winterbeek Kidron,
waar ook een tuin was 
die hij met zijn discipelen binnenging. 

alleen Johannes maakt geen melding 
van de gebedsworsteling in Getsemané
• slechts één zinsspeling in 18:11



Johannes 18

2 En ook Judas, die hem overlevert, 
wist van de plaats
omdat Jezus daar vele malen 
was samengekomen met zijn discipelen.

zo ook genoemd in Lucas 22:40



Johannes 18

2 En ook Judas, die hem overlevert, 
wist van de plaats 
omdat Jezus daar vele malen
was samengekomen met zijn discipelen.

zie ook Luc.21:37 en 22:39



Johannes 18

3 Judas kwam daar 
en nam mee de legerafdeling 
en uit de overpriesters 
en de Farizeeën assistenten, 
met lantaarns en fakkels en wapens.

> als gids



Johannes 18

3 Judas kwam daar 
en nam mee de legerafdeling
en uit de overpriesters 
en de Farizeeën assistenten, 
met lantaarns en fakkels en wapens.

Gr. 'speiran'
= een kohort > 600 man
of een manipel > 200 man
• kennelijk geregeld door 

leden van het Sanhedrin



Johannes 18

3 Judas kwam daar 
en nam mee de legerafdeling
en uit de overpriesters
en de Farizeeën assistenten, 
met lantaarns en fakkels en wapens.

voornamelijk van de partij van de Saduceeën
Hand.5:17



Johannes 18

3 Judas kwam daar 
en nam mee de legerafdeling
en uit de overpriesters 
en de Farizeeën assistenten, 
met lantaarns en fakkels en wapens.

= tempelpolitie; Joh.7:32
• ook waren er leden van het 

Sanhedrin bij; Luc.22:52



Johannes 18

4 Jezus dan, wetende al de dingen
die hem overkomen zouden, 
kwam uit en zei tot hen: 
wie zoeken jullie? 

Johannes tekent Jezus als de Zoon van God 
die zich bewust als slachtoffer overgeeft



Johannes 18

5 Zij antwoordden hem: 
Jezus, de Nazarener. 
Hij zei tot hen: ik ben het.
Judas nu, die hem overlevert, 
stond ook met hen.

stond alom zo bekend 
• Joh.19:19; Hand.2:22; 4:10; 6:14; 

22:8; 24:5; 26:9
• profetische naam: Mat.2:23- Jes.11:1



Johannes 18

5 Zij antwoordden hem: 
Jezus, de Nazarener. 
Hij zei tot hen: ik ben het.
Judas nu, die hem overlevert, 
stond ook met hen.

alleen Johannes laat de aanwijzing 
met een kus onvermeld:
• Johannes belicht het eigen 

initiatief van Jezus zelf



Johannes 18

6 Toen hij dan tot hen zei: ik ben [het], 
gingen ze achteruit en vielen op de grond.

lett. "Ik ben"...
• gezien de reactie hier een kennelijke 

verwijzing naar de Godsnaam;
• de Zoon van God spreekt!



Johannes 18

7 Wederom dan vroeg hij hen: 
wie zoeken jullie? 
En zij zeiden: Jezus, de Nazarener.



Johannes 18

8 Jezus antwoordde: 
ik zei jullie dat ik het ben. 
Indien jullie dan mij zoeken, 
laat dezen heengaan,



Johannes 18

9 opdat vervuld zou worden 
het woord dat hij zei: 
"wie U aan mij hebt gegeven, 
uit hen gaat niemand verloren".

Jezus' woorden hebben hetzelfde 
gezag als het woord van de Tenach 



Johannes 18

9 opdat vervuld zou worden 
het woord dat hij zei:
"wie U aan mij hebt gegeven, 
uit hen gaat niemand verloren".

zie 17:12 (vergl. 10:28) 



Johannes 18

10 Simon Petrus dan, 
die een zwaard had, trok het 
en trof de slaaf van de hogepriester 
en hakte hem de rechter oorlel af. 
De naam nu van de slaaf was Malchus.

twee van de discipelen hadden 
een zwaard bij zich (Luc.22:38)



Johannes 18

10 Simon Petrus dan, 
die een zwaard had, trok het
en trof de slaaf van de hogepriester 
en hakte hem de rechter oorlel af. 
De naam nu van de slaaf was Malchus.



Johannes 18

11 Jezus dan zei tegen Petrus: 
steek het zwaard in de schede. 
De drinkbeker die de Vader 
aan mij heeft gegeven, 
zou ik die niet drinken?

alleen Lucas vermeldt Jezus' 
genezing van het oor (Luc.22:51)



Johannes 18

11 Jezus dan zei tegen Petrus: 
steek het zwaard in de schede.
De drinkbeker die de Vader 
aan mij heeft gegeven, 
zou ik die niet drinken?

herinnert aan de bede eerder 
in de hof (Luc.22:42)



Johannes 18

12 En de legerafdeling 
en de hoofdman over duizend 
en de assistenten van de Joden 
grepen samen Jezus en bonden hem.

= de offciële arrestatie



Johannes 18

13 En zij leidden hem eerst naar Annas, 
want hij was de schoonvader van Kajafas, 
die de hogepriester van dat jaar was. 

Annas - de hogepriester naar Joodse 
maatstaven (een ambt voor het leven)
• in 18 AD hebben de Romeinen 

Kajafas aangesteld



Johannes 18

13 En zij leidden hem eerst naar Annas, 
want hij was de schoonvader van Kajafas, 
die de hogepriester van dat jaar was. 

in functie tot 36 AD



Johannes 18

14 Het was nu Kajafas 
die aan de Joden adviseerde 
dat het nuttig is dat één mens sterft 
ten behoeve van het volk. 

onbedoeld wijst de officiële hogepriester het 
Offerlam aan...
• het vonnis lag voor het proces reeds vast



Johannes 11

47 De overpriesters en de Farizeeën dan verzamelden het 
Sanhedrin en zeiden: wat doen we? 
Want deze mens doet vele tekenen.

48 Als wij hem zo laten, zullen allen in hem geloven 
en de Romeinen zullen komen 

en zij zullen van ons wegnemen, de plaats en de natie.
49 Maar één vanuit hen, Kajafas, 

die hogepriester was van die jaargang, 
zei tot hen: jullie weten niets, 

50 en jullie rekenen ook niet dat het nuttig is voor jullie, 
dat één mens sterft ten behoeve van het volk 
en dat niet de hele natie verloren zal gaan.

51 Maar dit zei hij niet van zichzelf, 
maar als hogepriester van die jaargang 

profeteerde hij dat Jezus op het punt stond 
te sterven ten behoeve van de natie,



Johannes 18

15 Simon Petrus nu volgde Jezus 
en een andere discipel. 
Die discipel nu was bekend bij de hogepriester 
en kwam samen binnen met Jezus, 
tot in de hof van de hogepriester.

hoewel ook hij, aanvankelijk evenals alle 
anderen was gevlucht (Mat.26:56)



Johannes 18

15 Simon Petrus nu volgde Jezus
en een andere discipel. 
Die discipel nu was bekend bij de hogepriester 
en kwam samen binnen met Jezus, 
tot in de hof van de hogepriester.

= Johannes, de auteur die zo vaak 
samen met Petrus figureert
• Mat.17:1; 26:37; Joh.19:26; 

20:2; 21:7,20; Hand.3:1



Johannes 18

15 Simon Petrus nu volgde Jezus 
en een andere discipel. 
Die discipel nu was bekend bij de hogepriester
en kwam samen binnen met Jezus, 
tot in de hof van de hogepriester.

zakelijke banden? familie?
Johannes van priesterlijke komaf? 



Johannes 18

15 Simon Petrus nu volgde Jezus 
en een andere discipel. 
Die discipel nu was bekend bij de hogepriester
en kwam samen binnen met Jezus, 
tot in de hof van de hogepriester.

kon vrij naar binnen lopen in de hof:
• = de binnenplaats met toegang 

hogepriesterlijke verblijven 



Johannes 18

16 Petrus nu stond buiten bij de deur. 
De andere discipel dan, 
de bekende van de hogepriester, 
ging naar buiten, 
en sprak tot de deurwachtster 
en hij bracht Petrus binnen.



Johannes 18

16 Petrus nu stond buiten bij de deur.
De andere discipel dan, 
de bekende van de hogepriester, 
ging naar buiten, 
en sprak tot de deurwachtster
en hij bracht Petrus binnen.

Johannes moet dus hele goede 
connecties hebben gehad! 



Johannes 18

17 Het dienstmeisje dan, 
de deurwachtster, 
zei tegen Petrus: 
jij bent toch niet uit de discipelen 
van deze mens? 
Hij zei: dat ben ik niet. 

vraagt zich kennelijk af wat Petrus daar te 
zoeken heeft 
• Johannes daarentegen was een bekend gezicht



Johannes 18

17 Het dienstmeisje dan, 
de deurwachtster, 
zei tegen Petrus: 
jij bent toch niet uit de discipelen 
van deze mens? 
Hij zei: dat ben ik niet. 



Johannes 18

18 De slaven nu en de assistenten
stonden bij een kolenvuur 
dat zij gemaakt hadden 
omdat het koud was 
en zij warmden zich. 
Petrus nu stond ook met hen 
en warmde zich.

= de tempelpolitie; 18:3



Johannes 18

18 De slaven nu en de assistenten
stonden bij een kolenvuur 
dat zij gemaakt hadden 
omdat het koud was
en zij warmden zich. 
Petrus nu stond ook met hen 
en warmde zich.

rond maart/april zijn de 
nachten in Israël nog koud 



Johannes 18

18 De slaven nu en de assistenten 
stonden bij een kolenvuur 
dat zij gemaakt hadden 
omdat het koud was 
en zij warmden zich.
Petrus nu stond ook met hen 
en warmde zich. 

riskant, want rond het vuur kon 
hij gemakkelijk herkend worden



Johannes 18

19 De hogepriester dan vroeg Jezus 
omtrent zijn discipelen 
en omtrent zijn onderwijs.

hier: Annas
later (:24) Kajafas



Johannes 18

19 De hogepriester dan vroeg Jezus
omtrent zijn discipelen
en omtrent zijn onderwijs. 

1. de omvang van Jezus' aanhang;
2. poltieke aspiraties? gevaar van opstand?



Johannes 18

20 Jezus antwoordde hem: 
vrijuit heb ik gesproken tot de wereld, 
ik onderwees altijd 
in synagoge en de tempel 
waar al de Joden samenkomen 
en in het verborgene sprak ik niets. 



Johannes 18

20 Jezus antwoordde hem: 
vrijuit heb ik gesproken tot de wereld, 
ik onderwees altijd 
in synagoge en de tempel 
waar al de Joden samenkomen 
en in het verborgene sprak ik niets.

2x met nadruk "ik"
• i.t.t. het Sanhedrin die in complot 

hadden besloten Jezus te doden



Johannes 18

20 Jezus antwoordde hem: 
vrijuit heb ik gesproken tot de wereld, 
ik onderwees altijd 
in synagoge en de tempel 
waar al de Joden samenkomen 
en in het verborgene sprak ik niets. 

d.w.z. in strijd met wat hij en public sprak



Johannes 18

21 Waarom vraagt u mij?
Vraag degenen die gehoord hebben 
wat ik tot hen sprak. 
Let op dezen, zij weten wat ik zei.

> waar zijn de getuigen met een aanklacht?



Johannes 18

21 Waarom vraagt u mij? 
Vraag degenen die gehoord hebben 
wat ik tot hen sprak.
Let op dezen, zij weten wat ik zei. 



Johannes 18

22 Toen hij deze dingen zei, 
gaf één van de assistenten die erbij stond,
Jezus een slag in het gezicht 
en zei: antwoord je zó de hogepriester?



Johannes 18

22 Toen hij deze dingen zei, 
gaf één van de assistenten die erbij stond,
Jezus een slag in het gezicht 
en zei: antwoord je zó de hogepriester?

boos omdat Jezus zich opstelt als 
aanklager i.p.v. als beschuldigde



Johannes 18

23 Jezus antwoordde hem: 
indien ik kwalijk sprak, 
getuig omtrent het kwalijke 
maar indien het juist was, 
waarom ransel je me?

de man (tempelpoltie) wordt geacht 
Jezus te hebben horen spreken:
• hij kan dus getuigen



Johannes 18

23 Jezus antwoordde hem: 
indien ik kwalijk sprak, 
getuig omtrent het kwalijke
maar indien het juist was, 
waarom ransel je me?



Johannes 18

24 Annas dan, 
stuurde hem geboeid naar Kajafas, 
de hogepriester.

eerste verhoor mislukt:
• geen belastend bewijs tegen Jezus



Johannes 18

25 Simon Petrus nu stond zich te warmen. 
Zij zeiden dan tot hem: 
jij bent toch ook niet uit zijn discipelen? 
Hij ontkende het en zei: ik niet. 

volgens Matteüs, Marcus en Lucas 
vond de verloochening door Petrus 
plaats in het binnenhof van Kajafas
• conclusie: het binnenhof gaf 

toegang tot beide gebouwen



Johannes 18

25 Simon Petrus nu stond zich te warmen.
Zij zeiden dan tot hem: 
jij bent toch ook niet uit zijn discipelen? 
Hij ontkende het en zei: ik niet.  



Johannes 18

26 Eén van de slaven van de hogepriester, 
een verwante van wie Petrus 
een stukje oor afhakte, zei:
vernam ik jou ook niet in de hof met hem?

ook hier blijkt dat Johannes een 
bekende was van de hogepriester



Johannes 18

26 Eén van de slaven van de hogepriester, 
een verwante van wie Petrus 
een stukje oor afhakte, zei:
vernam ik jou ook niet in de hof met hem?



Johannes 18

27 Petrus dan ontkende wederom 
en onmiddellijk kraaide een haan. 

Johannes is kort in de beschrijving. 
Hij vermeldt niet:
• dat Petrus' ontkenning steeds 

grover werd;
• het oogcontact tussen Petrus en 

Jezus bij het kraaien van de haan;
• Petrus' berouw en tranen nadien.



16 januari 2020

Jezus voor Pilatus
Johannes 18:28-19:16


