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Meditatie over: Mattheüs 27:33-38 

 

Broeders en zusters in Christus, 

Het is wel een enorme tegenstelling. Enkele dagen geleden zongen de mensen massaal: ‘Hosanna, 

gezegend Hij die komt in de Naam van de Heere. Jezus werd als Koning begroet toen Hij Jeruzalem 

binnen reed op een ezel. Maar wat is daar nu nog van over? Haast niets meer. Nou ja, het bordje dat 

aan het kruis gespijkerd is. Dat herinnert nog aan Jezus’ Koningschap. En dan vooral de wóórden op 

dat bordje: Dit is Jezus, de Koning van de Joden. 

Dit is Jezus, de Koning van de Joden. Dat is de beschuldiging op grond waarvan Jezus is veroordeeld 

tot de kruisdood. De stemming is namelijk een paar dagen volstrekt omgeslagen. Het ‘Hosanna’ van 

enkele dagen geleden is verander in ‘Kruisig Hem’. De Joodse leiders hebben de Heere Jezus 

aangeklaagd bij Pilatus. En Pilatus heeft onderzoek gedaan naar de aanklacht tegen Jezus. Is het waar 

dat Hij Zichzelf tot Koning gemaakt heeft? De conclusie die Pilatus trekt is duidelijk: Deze Jezus is 

onschuldig. 

Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want Pilatus durft Jezus niet vrij te spreken. 

Integendeel, hij geeft opdracht om Hem te kruisigen. En de aanklacht wordt opgeschreven: ‘Dit is 

Jezus, de Koning van de Joden. Een witgeschilderd bordje met daarop de beschuldiging wordt voor 

de veroordeelde uit gedragen. Als ze aankomen op de heuvel Golgotha pakken de soldaten dit bordje 

en spijkeren het vast aan het kruis, boven het hoofd van Jezus. Zo ging dat bij de Romeinen in die tijd 

als zij iemand aan het kruis sloegen. 

Maar voelt u het intens gemene, de spot? Daar hangt de Heere Jezus, gemarteld en geslagen. Er is 

niets meer dat Hem bedekt of beschermt. Wat heeft Pilatus hiermee voor? Hij bedoelt dit in eerste 

instantie als een aanklacht. Iedereen weet nu dat Romen het niet accepteert, dat iemand zichzelf tot 

koning maakt. Maar met dit opschrift maakt Pilatus vervolgens ook het Joodse volk belachelijk. Kijk 

nu eens, dit is nu de koning die uit de Joden voortkomt. Dit stelt echt helemaal niets voor. Hij drijft 

de spot met Jezus. 

Maar voor de Joden had dit bordje een heel andere betekenis. Dit was voor hen aanstootgevend. Dit 

riep intense ergernis bij hen op. Want zoals Pilatus het nu verwoord heeft, lijkt het alsof zij al hun 

vertrouwen, hun hoop op Jezus als Koning gevestigd hebben. Geen wonder dat de Joodse leiders op 

hoge benen naar Pilatus gaan en zeggen: ‘U moet niet schrijven: ‘Dit is de Koning van de Joden, maar 

dat Hij gezégd heeft: ‘Ik ben de Koning van de Joden’. Voor de Joodse leiders is het klip en klaar dat 

deze Jezus hun Koning niet zijn kan. Dat is uitgesloten. 

Maar vanwaar deze felle reactie? Waarom kan de Heere Jezus hun Koning niet zijn? Dat heeft alles te 

maken met wat de Heere Jezus gezegd en gedaan heeft tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Niet 

voor niets hebben ze Hem meer dan eens proberen te doden. En Hem uiteindelijk gevangen 

genomen en overgeleverd. Maar nu Jezus daar hangt aan het kruis. Volkomen machteloos en zwak. 

Nu kan Hij zeker hun Koning niet zijn. Hoe zou de Koning van de Joden ooit deze lijdende Man van 

smarten kunnen zijn. Zij hebben een sterke leider nodig, een sterke man die hen verlost van de 

Romeinse onderdrukking. Zo iemand is voor hen de echte Koning, maar niet deze Jezus, die Zich liet 

slaan, bespotten en vernederen. Is dit, is dit mijn Koning? Dat kan niet waar zijn. 



Maar nu richt de evangelist Mattheüs vanavond ook uw, jouw en mij oog en hart op de Heere Jezus 

en hij zegt tegen ons: Kijk eens wat er staat? Lees die titel eens goed. Want dit is in alle ellende, 

nood, pijn haast te mooi om waar te zijn. Maar het is wel echt en helemaal waar. Op dat witte bordje 

staat precies wie Jezus werkelijk is; De Koning van de Joden. Pilatus kan het dan als spot bedoeld 

hebben, maar wat hier staat is de volle waarheid. Jezus, is Koning! Hoe Mattheüs dat zo zeker weet? 

Door te luisteren naar het boek van de Psalmen. Hier gaan God eigen woorden in vervulling. Want 

onze tekst volgt op twee woorden uit het boek van de Psalmen. 

Wat gebeurt er namelijk op Golgotha? Welnu, nadat de soldaten Jezus gekruisigd hebben, 

verdobbelen ze Zijn kleren. Dat was niet ongebruikelijk. Het gebeurde vaker dat de kleding van een 

veroordeelde onder de soldaten werd verdeeld. Maar de evangelist Mattheüs ziet hier de woorden 

van Psalm 22 in vervulling gaan: ‘Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding 

hebben ze het lot geworpen’. 

Maar vóórdat de Heere Jezus gekruisigd wordt, gebeurt er ook iets. De soldaten geven Hem wijn die 

met gal vermengd wordt te drinken. En dat herinnert aan Psalm 69 waar we lezen: ‘Ja, ze hebben mij 

gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Mar als Jezus de 

zure wijn proeft, weigert Hij die te drinken. Waarom? Omdat deze wijn een verdovende werking 

heeft. Omdat deze wijn een pijnstiller is. De Heere Jezus wil heel bewust het lijden doorstaan, tot op 

de bodem. Maar dat niet alleen. Hij weigert ook, omdat dit niet past bij die andere drinkbeker. De 

drinkbeker, die de Vader Hem gegeven had. En die Hij nu helemaal moet leegdrinken. De drinkbeker 

die gevuld is met de toorn en het oordeel van God vanwege onze zonden. Jezus is hier gehoorzaam 

aan Zijn Vader. Daarbij past niet wat de soldaten Hem aanbieden. Die verdovende wijn. Bedoelt om 

de pijn die Hij lijdt aan het kruis te verzachten. Maar nee, dat kan niet. Christus volbrengt hier in het 

volle bewustzijn de wil van de Vader. Maar zo wordt helemaal waar dat Jezus is wat op dat bordje 

boven het kruis staat: De Koning van de Joden! 

En wat heeft dit nu ons te zeggen? Deze woorden geven houvast, moed en blijdschap als we geloven 

wat ons in deze woorden wordt verkondigd. Want als Koning van de Joden daalt de Heere Jezus af in 

uw, jouw en mijn diepst nood, in ons leven dat vanuit onszelf niet meer beantwoord aan Gods 

bedoeling. Enkele dagen geleden reed Jezus Jeruzalem binnen op een ezel. Dat was een teken van 

nederigheid en zachtmoedigheid. Jezus is Koning. Juist omdat Hij Zichzelf vernederd heeft. Maar hier 

als gekruisigde Koning zien we hoe ver en hoe diep dat gaat. Als Koning blijft Hij niet op afstand, maar 

komt echt midden in onze nood te staan. En die nood is, dat we inderdaad niet meer beantwoorden 

aan het oorspronkelijke doel dat God met uw, jouw en mijn leven had. God had ons geschapen met 

het doel wij als Koningskinderen zouden leven in de hof van Eden. God heeft ons gemaakt, zodat we 

Hem dag in dag uit zouden erkennen als Koning. Maar wij wilden zelf koning zijn in plaats van God. 

Wij op de troon en God eraf. En we zien en we weten wat er van geworden is. We zien het elke dag 

om ons heen en ervaren het in ons eigen bestaan dat we niet meer beantwoorden aan die 

oorspronkelijke bedoeling. 

De zonde en het kwaad, lijden en pijn, angst en onzekerheid, dood en verdriet hebben zich meester 

gemaakt van ons leven. En nu? Nu leven we als karikatuurkoningen, nepkoningen op deze aarde. We 

maken ons schuldig aan wanbeheer van de schepping. We zijn uiterst kwetsbaar en broos, zowel 

psychisch als lichamelijk. Dat merken we juist in deze tijd die beheerst wordt door de pandemie van 

het coronavirus. We worden geconfronteerd met innerlijke verwondingen en beschadigde gevoelens. 

Er zijn littekens en die blijven. Je bent misschien gekwetst en geschonden en je ontdekt het de tijd 

heelt niet alle wonden. Nee, het kwaad dat anderen ons aandoen en wij ander aandoen is niet ver 

weg, maar dragen we in ons mee. Want we hebben het koningschap verspeeld. Dat herkent en 

erkent u toch? 



Maar nu is dit het machtige Evangelie. Dat de Heere Jezus als Koning niet op afstand blijft. 

Integendeel, Hij zoekt u, jou en mij op waar wij zijn. Ja Hij neemt uw en mijn schuldige, gebroken en 

verwonde bestaan op Zich aan het kruis. Hij deelt in onze diepste nood en dood. Hij neemt zelfs 

helemaal in Zich op wat wij verprutst hebben en niet meer kunnen herstellen. Hij doet het. Hij 

verzoent onze schuld. Hij draagt onze ziekten. Hij neemt de straf die wij verdienden op Zich. Hij komt 

ons meer dan wie ook nabij. Niet om ons af te wijzen en te laten ondergaan in de eeuwige nacht. 

Mat om u, jou en mij te redden en te brengen in het licht van de eeuwige dag. 

Dat gaat op de Goede Vrijdag allemaal nog schuil achter het lijden, de schande en spot die Jezus 

draagt. Maar op de Paasmorgen kan niemand er meer om heen: Jezus is de Koning van de Joden. 

Want het leed is geleden. Het zware werk is volbracht. De schuld is verzoend. En nu zit Jezus aan 

Gods rechterhand. Nu is Hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mag Hij ook uw en jouw 

Koning zijn? Is Hij dat? Hij komt je nu nabij. Om je bij te staan in dat gevecht tegen het onomkeerbare 

in je leven, in je strijd tegen een verslavende macht in je bestaan, als je aanloopt tegen die 

boezemzonde die je er maar niet onder krijgt. Hij zoekt ons op en vraagt: Mag Ik als Koning het voor 

het zeggen hebben in je leven?! Jouw Koning en Verlosser zijn en blijven?!  

Weet u, dat verandert je leven zo radicaal. Want als Hij de Koning is in ons leven, geeft Hij je terug 

wat je bent kwijtgeraakt: de werkelijkheid van het Koningskind zijn. Hij vernieuwt je leven tot in de 

wortel van je bestaan, zodat je Hem dient met blijdschap en toewijding. Want Hij krijgt het 

gaandeweg voor het zeggen op alle terreinen van je leven En dat zal dan ook zichtbaar worden in ons 

leven van elke dag, in onze omgang met elkaar en met de mensen om ons heen, in onze omgang met 

de schepping en ons bezit. Dat we leven als Koningskinderen in navolging van Jezus. 

Is dit, is dit uw Koning! Daar hangt Hij. De Koning van de Joden. Zijn armen wijd uitgestrekt naar Zijn 

volk en naar alle volken op deze aarde. Wat er ook in de wereld gebeurt. Hoe donker en onzeker de 

tijd ook zijn kan. Hoe gebroken ons leven ook is. Deze Koning loopt het niet uit de hand. Ook al 

hebben de machten in ons en om ons heen het hoogste woord. Het laatste en beslissende woord 

hebben ze niet. Dat heeft de Heere Jezus Christus, de Koning die ons van Israëls God gegeven is. Dan 

blijft er toch maar één belijdenis over: U kiest mijn hart, ook onder ramp en smart, zich eeuwig tot 

zijn Koning. Ja, dit is, dit is mijn Koning! Amen 

 


