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1Timotheüs 6:13,14

13 Ik beveel voor God, 
die alle levend maakt, 
en voor Christus Jezus, 
die de goede belijdenis 

voor Pontius Pilatus betuigd heeft,
14 dat jij dit gebod 

onbevlekt en onberispelijk handhaaft 
tot de verschijning 

van onze Here Jezus Christus,
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eerdere gebeurtenissen 
in de nacht dat Jezus werd overgeleverd

▪ Pascha-maaltijd - gesprekken (Joh.13 t/m 16)
▪ onderweg naar Getsémané
▪ gevangenneming in Getsémané
▪ Jezus voor Annas en Kajafas (voorproces)
▪ Jezus voor de Joodse Raad
▪ Jezus vroeg in de ochtend voor Pilatus geleid...
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Johannes 18

28 Zij dan leidden Jezus van Kajafas 
naar het pretorium... 

= gerechtsgebouw, hoofdkwartier
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28 ... Het was nu vroeg in de morgen 
en zij kwamen niet binnen 
in het pretorium 
om niet verontreinigd te worden 
maar het Pascha te eten.

Johannes 18
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28 ... Het was nu vroeg in de morgen 
en zij kwamen niet binnen 
in het pretorium 
om niet verontreinigd te worden
maar het Pascha te eten.

• het Pascha zou later in de middag van 
die dag (= 14 Nisan) worden geslacht

Johannes 18
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29 Pilatus dan ging uit, 
naar buiten naar hen toe...

Johannes 18

• stadhouder/gouveneur van 26 - 36 AD
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29 Pilatus dan ging uit, 
naar buiten naar hen toe
en zei met nadruk: 
welke beschuldiging 
brengen jullie tegen deze mens in?

Johannes 18
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30 En zij antwoordden en zeiden tot hem: 
indien hij geen boosdoener was, 
hadden we hem nooit aan u overgeleverd.

Johannes 18
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31 Pilatus zei dan tegen hen: 
nemen jullie hem maar 
en oordeelt hem naar de wet van jullie. 
De Joden dan zeiden tegen hem: 
het is ons niet geoorloofd iemand te doden;

Johannes 18
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31 Pilatus zei dan tegen hen: 
nemen jullie hem maar 
en oordeelt hem naar de wet van jullie. 
De Joden dan zeiden tegen hem: 
het is ons niet geoorloofd iemand te doden;

Johannes 18
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32 opdat het woord van Jezus 
vervuld zou worden waarmee hij aanduidde
welke dood hij zou sterven.

nl. gekruisigd; Mat.26:2

Johannes 18
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33 Pilatus dan kwam weer binnen 
in het pretorium 
en ontbood Jezus en zei tegen hem: 
bent u de koning van de Joden?

Johannes 18
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33 Pilatus dan kwam weer binnen 
in het pretorium 
en ontbood Jezus en zei tegen hem:
bent u de koning van de Joden?

en dus: een potentiëel politiek gevaar
• positief antwoord => hoogverraad jegens keizer

Johannes 18
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34 Jezus antwoordde: zegt u dit van uzelf 
of zeiden anderen dit omtrent mij tot u?

Johannes 18
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35 Pilatus antwoordde: 
ik ben toch geen Jood?
Uw natie en de oversten van de priesters
leveren u aan mij over. 
Wat deed u?

Pilatus had de beschuldiging 
dus van de Joden vernomen

Johannes 18
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35 Pilatus antwoordde: 
ik ben toch geen Jood? 
Uw natie en de oversten van de priesters
leveren u aan mij over. Wát deed u?

Johannes 18
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36 Jezus antwoordde: 
mijn Koninkrijk is niet uit deze wereld...

dus is zijn koningschap geen politieke 
claim of gevaar voor Pilatus

Johannes 18
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36 ... Indien mijn Koninkrijk 
uit deze wereld was,
zouden mijn dienaren ook strijden
opdat ik niet overgeleverd zou worden 
aan de Joden. 
Maar nu is mijn Koninkrijk niet van hier.

nl. bij de gevangenneming in Getsemané

Johannes 18
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36 ... Indien mijn Koninkrijk 
uit deze wereld was,
zouden mijn dienaren ook strijden 
opdat ik niet overgeleverd zou worden 
aan de Joden. 
Maar nu is mijn Koninkrijk niet van hier.

Johannes 18
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36 ... Indien mijn Koninkrijk 
uit deze wereld was,
zouden mijn dienaren ook strijden 
opdat ik niet overgeleverd zou worden 
aan de Joden.
Maar nú is mijn Koninkrijk niet van hier.

straks wel... Openb.11:15

Johannes 18
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37 Pilatus dan zei tegen hem: 
bent u dat toch koning? 
Jezus antwoordde hem: 
u zegt dat ik koning ben...

Johannes 18
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37 ... Hiertoe ben ik geboren 
en in de wereld gekomen: 
opdat ik zou getuigen voor de waarheid. 
Ieder die vanuit de waarheid is 
hoort mijn stem.

Johannes 18
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37 ... Hiertoe ben ik geboren 
en in de wereld gekomen: 
opdat ik zou getuigen voor de waarheid. 
Ieder die vanuit de waarheid is 
hoort mijn stem.

"de goede belijdenis"!; 1Tim.6:13
• getuigen, Gr. 'martureo' > martelaar 

Johannes 18
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38 Pilatus zei tot hem: wat is waarheid?
En terwijl hij dit zei ging hij weer naar buiten,
naar de Joden toe en zei tot hen: 
ik vind geen enkele reden in hem.

geen uiting van interesse 
maar van onverschilligheid

Johannes 18
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38 Pilatus zei tot hem: wat is waarheid?
En terwijl hij dit zei ging hij weer naar buiten,
naar de Joden toe en zei tot hen: 
ik vind geen enkele reden in hem.

Johannes 18
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38 ... ging hij weer naar buiten,
naar de Joden toe en zei tot hen: 
ik vind geen enkele reden in hem.

nl. tot veroordeling 
• van politieke claim is geen sprake;
• Jezus zou dus moeten worden vrijgelaten

Johannes 18
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het vervolg...

▪ Als Pilatus verneemt dat Jezus uit Galilea komt, 
stuurt hij Hem naar Herodes (Luc.23:8-12)
• Herodes blij - maar wordt niet wijzer...
• Jezus bespot & teruggestuurd naar Pilatus
• Sinds die dag Herodes en Pilatus weer bevriend
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het vervolg...

▪ Als Pilatus verneemt dat Jezus uit Galilea komt, 
stuurt hij Hem naar Herodes
• Herodes blij - maar wordt niet wijzer...
• Jezus bespot & teruggestuurd naar Pilatus
• Sinds die dag Herodes en Pilatus weer bevriend

▪ Teruggekomen herinnert Pilatus aan de jaarlijkse 
gewoonte amnestie te verlenen en stelt het volk 
voor de keuze: Barabbas of Jezus?
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het vervolg...

▪ Als Pilatus verneemt dat Jezus uit Galilea komt, 
stuurt hij Hem naar Herodes
• Herodes blij - maar wordt niet wijzer...
• Jezus bespot & teruggestuurd naar Pilatus
• Sinds die dag Herodes en Pilatus weer bevriend

▪ Teruggekomen herinnert Pilatus aan de jaarlijkse 
gewoonte amnestie te verlenen en stelt het volk 
voor de keuze: Barabbas of Jezus?

▪ Pilatus' laatste poging om Jezus vrij te laten:
hij laat hem geselen en dan...
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5 Jezus dan ging naar buiten, 
dragende de doornige lauwerkrans 
en het purpere kleed 
en [Pilatus] zei tot hen: 
zie de mens!

Johannes 19
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5 Jezus dan ging naar buiten, 
dragende de doornige lauwerkrans 
en het purpere kleed 
en [Pilatus] zei tot hen: 
zie de mens!

Ecce Homo
Antonio Ciseri (1821-1891)

Johannes 19
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6 Toen de oversten van de priesters 
en de dienaren hem dan waarnamen,
riepen zij luidkeels en zeiden: 
kruisig hem! kruisig hem!...

Johannes 19
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6 ... En Pilatus zei tot hen: 
nemen jullie hem maar en kruisig hem, 
want ik vind geen geen reden in hem.

• Pilatus wast z'n handen in onschuld; Mat.27:25
• de Joden willen dat Pilatus opdracht geeft tot 

kruisiging, zodat zij niet aansprakelijk zijn
• de hogepriester c.s. vrezen anders opstand 

onder het volk (11:48)

Johannes 19
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7 De Joden antwoordden hem: 
wij hebben een wet 
en naar de wet is hij verschuldigd te sterven
want hij maakt zichzelf Zoon van God. 

Johannes 19
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7 De Joden antwoordden hem: 
wij hebben een wet 
en naar de wet is hij verschuldigd te sterven
want hij maakt zichzelf Zoon van God. 

= letterlijk, zonder een menselijke vader
• werd als Godslastering beschouwd: 

Mat.27:63-66

Johannes 19
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8 Toen dan Pilatus dit woord hoorde, 
werd hij nog meer bevreesd.

Johannes 19
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9 En hij kwam het pretorium weer binnen 
en zei tot Jezus: 
Van waar bent u? 
Maar Jezus gaf hem geen antwoord.

Johannes 19
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10 Pilatus dan zei tot hem: 
spreekt u niet tot mij? 
Weet u niet dat ik volmacht heb 
u vrij te laten 
en volmacht heb om u te kruisigen?

Johannes 19
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10 Pilatus dan zei tot hem: 
spreekt u niet tot mij?
Weet u niet dat ik volmacht heb 
jou u te laten 
en volmacht heb om u te kruisigen?

Johannes 19
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11 Jezus antwoordde hem: 
u zou geen volmacht tegen mij hebben, 
als het u niet van boven gegeven was...

Johannes 19
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11 ... Daarom heeft degene die mij 
aan u overleverde, grotere zonde. 

nl. de hogepriester: 
die was niet onwetend 

Johannes 19
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12 Vanwege dit zocht Pilatus 
hem vrij te laten 
maar de Joden riepen luidkeels en zeiden...

Johannes 19
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12 ... "als u deze vrij zou laten, 
bent u geen vriend van de keizer! 
Iedereen die zichzelf koning maakt, 
spreekt de keizer tegen". 

Johannes 19

44



12 ... "als u deze vrij zou laten, 
bent u geen vriend van de keizer!
Iedereen die zichzelf koning maakt, 
spreekt de keizer tegen". 

Johannes 19
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13 Pilatus dan hoorde deze woorden 
en leidde Jezus naar buiten 
en ging zitten op het podium, 
op de plaats die genoemd 'Litostrotos' 
en in het Hebreeuws 'Gabbata'.

Gr. bêma

Johannes 19
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13 Pilatus dan hoorde deze woorden 
en leidde Jezus naar buiten 
en ging zitten op het podium, 
op de plaats die genoemd 'Litostrotos' 
en in het Hebreeuws 'Gabbata'.

= 'mozaïek-vloer'
hier kreeg Pilatus een boodschap van zijn 
vrouw Claudia Procula, kleindochter van 
keizer Augustus >

Johannes 19
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Matteüs 27

19 Terwijl hij nu op het podium zat, 
zond zijn vrouw hem de boodschap: 

Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, 
want ik heb heden in een droom 

veel om hem geleden.
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14 Het was nu Voorbereiding van het Pascha
en ongeveer het zesde uur.
En hij zei tot Joden: 
neem waar, de koning van jullie!

Romeinse tijd, gerekend vanaf middernacht

Johannes 19
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15 Zij dan riepen luidkeels: 
weg met hem!, weg met hem! Kruisig hem!
Pilatus zei tot hen: 
zal ik jullie koning kruisigen?  

Johannes 19

50



15 De oversten van de priesters antwoordden:
wij hebben geen koning, behalve een keizer.

Johannes 19
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16a Toen dan leverde hij hem aan hen over
opdat hij zou worden gekruisigd...

Johannes 19
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