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Bodegraven

Jezus' kruisiging
Johannes 19:16-19:27



Johannes 19

16 Toen dan leverde hij hem aan hen over
opdat hij zou worden gekruisigd...

d.w.z. de Joden krijgen hun zin



Johannes 19

16 ... Zij dan namen Jezus
17 en hij droeg zelf het kruis...

Gr. stauros = lett. STAAN-DER, paal, staak, 
▪ afgeleid van werkwoord voor 'staan'
▪ er is geen bewijs dat de paal ook een dwarsbalk 

('patibulum') had, hooguit twee Bijbelse 
argumenten die dit aannemelijk maken > 



twee argumenten dat de paal waaraan Jezus werd 
gehangen een dwarsbalk had:

1. het opschrift was gehangen boven Jezus' hoofd;
Mat.27:37 - dus niet: boven zijn handen



twee argumenten dat de paal waaraan Jezus werd 
gehangen een dwarsbalk had:

1. het opschrift was gehangen boven Jezus' hoofd;
Mat.27:37 - dus niet: boven zijn handen

2. in Jezus' handen niet één maar twee nagels
geslagen; Johannes 20:25 ("in zijn handen ... het 
teken van de nagels"):
• handen dus niet op elkaar, maar gespreid



Johannes 19

16 ... Zij dan namen Jezus
17 en hij droeg zelf het kruis...

toen Jezus later bezweek, overgenomen door 
een toevallige voorbijganger: Simon van Cyrene;
• Mat.27:32; Mar.15:21: "de vader van 

Alexander en Rufus"); Luc.23:26



Johannes 19

17 ... Hij ging uit naar 
de zogenaamde schedelplaats, 
in het Hebreeuws 'Golgotha' genaamd,

nl. buiten de stad
▪ Hebr.13:12 - buiten de legerplaats



Johannes 19

17 ... Hij ging uit naar 
de zogenaamde schedelplaats, 
in het Hebreeuws 'Golgotha' genaamd,

de Schrift kent geen 'heuvel' Golgotha
▪ David begroef ooit het hoofd van 

Goliath te Jeruzalem; 1Sam.17:54:
• Gol > Goliath - Gotha > van Gat ?



Johannes 19

18 waar zij hem kruisigden 
en met hem twee anderen 
aan weerzijden
en in het midden Jezus.

in totaal: vier mede-gekruisigden:
1. eerst twee misdadigers die samen met Jezus 

werden weggeleid; Luc.23:32
2. en na de verdeling van klederen nog twee 

rovers; Mat.27:38
3. de twee rovers smaadden Jezus; Mar.15:32
4. de ene misdadiger berispt de andere 

misdadiger; Luc.23:43





Johannes 19

18 waar zij hem kruisigden 
en met hem twee anderen
aan weerzijden 
en in het midden Jezus.

later in 19:32,33 bevestigd:
de soldaten breken eerst de beenderen 
bij de ene medegekruisigde, dan bij de 
andere en dan bij Jezus



Johannes 19

18 waar zij hem kruisigden 
en met hem twee anderen 
aan weerzijden 
en in het midden Jezus.

typologisch: 
de vier > Jezus stierf voor de hele wereld
• > de vier (wind-)hoeken der aarde



Johannes 19

19 Pilatus nu schreef ook een opschrift 
en plaatste dat op het kruis. 

lett. "de paal", zelfde woord als in :17 



Johannes 19

19 Er was nu op geschreven: 
Jezus de Nazarener, 
de koning van de Joden.



Johannes 19

20 Dit opschrift dan, 
lazen velen van de Joden...



Johannes 19

20 ...want dichtbij was de plaats van de stad, 
waar Jezus werd gekruisigd...

verwijzend naar de tempel, "ha makom' >



Johannes 4:20

Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden 
en jullie zeggen, 

dat in Jeruzalem de plaats is, 
waar men moet aanbidden.
-----------------------

Johannes 11:48

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.



Johannes 19

20 ...want dichtbij was de plaats van de stad, 
waar Jezus werd gekruisigd...

Jezus werd gekruisigd niet "dichtbij de stad" 
maar "dichtbij de plaats van de stad", d.w.z.
• aan de oostkant = op de Olijfberg!
• via de Olijfberg de drukste route naar 

Jeruzalem



Johannes 19

20 ... en het was geschreven 
in het Hebreeuws, 
in het Grieks en in het Latijn.

zie volgende dia>





Johannes 19

21 De hogepriesters van de Joden nu 
zeiden tot Pilatus...

= Kajafas en Annas



Johannes 19

21 ... schrijf niet: 
de koning van de Joden, 
maar dat hij zei: 
ik ben de koning van de Joden.

wilde Pilatus uit wraak het volk opzetten 
tegen de hogepriesters:
• velen van het volk hadden immers 

messiaanse verwachting van Jezus



Johannes 19

22 Pilatus antwoordde: 
wat ik heb geschreven, heb ik geschreven.

onbewust is Pilatus een werktuig in Gods 
hand doordat deze officieel bevestigt dat 
het volk haar koning verwierp



Johannes 19

23 Toen dan de soldaten Jezus kruisigden...



Johannes 19

23 ... namen zij zijn kleding 
en zijn maakten vier delen, 
voor iedere soldaat een deel...

> opperkleed, hoofddoek, gordel, sandalen?



Johannes 19

23 ... en het onderkleed. 
Het onderkleed nu was zonder naad, 
aan één stuk geweven.

> vergl. een hemd 



Johannes 19

23 ... en het onderkleed. 
Het onderkleed nu was zonder naad, 
aan één stuk geweven.

> vergl. Exodus 39:22 (NBG51)
En hij maakte het opperkleed van de 
efod, weefwerk, geheel blauwpurper. 



Johannes 19

24 Zij dan zeiden tot elkaar: 
laten wij dit niet schreuren 
maar erom loten van wie het zal zijn. 



Johannes 19

24 Opdat het schriftwoord
vervuld zou worden dat zegt: 

Psalm 22:19
▪ dit is Johannes' commentaar
▪ Psalm 22 spreekt van het begin 

tot het einde over de Messias



Johannes 19

24 ... zij verdelen mijn kleding voor zichzelf 
en over mijn klederen wierpen zij het lot. 
De soldaten dan deden dit inderdaad.



Johannes 19

24 ... zij verdelen mijn kleding voor zichzelf 
en over mijn klederen wierpen zij het lot.
De soldaten dan deden dit inderdaad.



Johannes 19

25 Bij het kruis nu van Jezus stonden 
zijn moeder en de zus van zijn moeder, 
Maria van Klopas en Maria de Magdaleense.



Johannes 19

25 Bij het kruis nu van Jezus stonden 
zijn moeder en de zus van zijn moeder, 
Maria van Klopas en Maria de Magdaleense.

Salomé? Marcus 15:40; 16:1; 
• de moeder van de zonen van Zebedeüs: 

Johannes en Jakobus; Mat.27:56
• in dat geval: Jezus' neven  



Johannes 19

25 Bij het kruis nu van Jezus stonden 
zijn moeder en de zus van zijn moeder, 
Maria van Klopas en Maria de Magdaleense.

▪ de vrouw van Klopas?
• = de Kleopas van Lucas 24:18?

▪ "de andere Maria"; Mat.27:61; 28:1



Johannes 19

25 Bij het kruis nu van Jezus stonden 
zijn moeder en de zus van zijn moeder, 
Maria van Klopas en Maria de Magdaleense.

▪ van wie zeven demonen 
waren uitgegaan ; Luc.8:2



Johannes 19

26 Toen Jezus dan zijn moeder waarnam 
en de discipel die hij liefhad, 
zei hij tot zijn moeder, 
vrouw, neem waar je zoon.

= Johannes, de anonieme schrijver



Johannes 19

26 Toen Jezus dan zijn moeder waarnam 
en de discipel die hij liefhad,
zei hij tot zijn moeder, 
vrouw, neem waar je zoon.

vergl. 2:4



Johannes 19

27 Daarna zei hij tot de discipel: 
neem waar je moeder. 
En vanaf dat uur 
nam de discipel haar bij zich.



Johannes 19

27 Daarna zei hij tot de discipel: 
neem waar je moeder. 
En vanaf dat uur 
nam de discipel haar bij zich.

▪ Johannes is ook nog ooggetuige van 
Jezus' sterven, datzelfde uur nog; 19:35



Johannes 19

27 Daarna zei hij tot de discipel: 
neem waar je moeder. 
En vanaf dat uur 
nam de discipel haar bij zich.

▪ lett. "tot in het zijne"
▪ een huis in Jeruzalem?
▪ zijn ouderlijk huis in Kapernaüm

> zijn moeder Salomé


