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Predikatie over Johannes 19 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 1 maart 2015 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 53 : 1 en 3. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Johannes 19 vers 1 t/m 16 
 
  1 Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. 
  2 En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebben-
de, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed 
om, 
  3 En zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der Joden. En zij gaven 
Hem kinnebakslagen. 
  4 Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Zie, ik breng 
Hem tot ulieden uit, opdat gij wetet dat ik in Hem geen schuld vind. 
  5 Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen 
kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de Mens. 
  6 Als Hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, 
zeggende: Kruis Hem, kruis Hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij-
lieden Hem en kruist Hem; want ik vind in Hem geen schuld. 
  7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze 
wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelven Gods Zoon gemaakt. 
  8 Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd; 
  9 En ging wederom in het rechthuis, en zeide tot Jezus: Vanwaar 
zijt Gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. 
10 Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet 
dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, in-
dien het u niet van boven gegeven was; daarom, die Mij aan u heeft 
overgeleverd, heeft groter zonde. 
12 Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden rie-
pen, zeggende: Indien gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend 
niet; een iegelijk die zichzelven koning maakt, wederspreekt den 
keizer. 
13 Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat ne-
der op den rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrótos, en in het 
Hebreeuws Gabbatha. 
14 En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zes-
de ure; en hij zeide tot de Joden: Zie, uw Koning. 
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15 Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem. Pilatus zeide 
tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: 
Wij hebben geen koning dan den keizer. 
16 Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. 
En zij namen Jezus en leidden Hem weg. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 22 : 3 en 4. 

 
Johannes 19 het 5e vers. Daar luidt het Woord van God: 
 
Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purpe-
ren kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de Mens. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Zie de gevallen mens. 
2e. Zie de verlaten mens. 
3e. Zie de veroordeelde mens. 

 
Wat moet dat een heerlijke en een zalige tijd geweest zijn, toen er in 
de wereld nog geen zonde en ongerechtigheid was, toen wij als 
mensen nog niet ons oor te luisteren hadden gelegd bij de influis-
teringen van de duivel, toen wij nog niet waren ingegaan op zijn 
woorden, waarmee God verdacht gemaakt werd, toen nog niet in 
ons hart die twijfel grond en bodem had gevonden, toen we de 
Heere nog eenvoudigweg op Zijn woord geloofden, en dat woord 
van de Heere nog eenvoudigweg omhelsden, toen dat woord van de 
levende God onze adem was, ons leven. Want op dat woord van de 
levende God waren we immers ook geworden tot een levende ziel. 
Wat was het goed op de wereld. Wat was het een Paradijs. Alles in 
harmonie en in vrede. Wat had de Heere alles mooi en schoon ge-
maakt. Wat was alles met een Goddelijk plan uitgedacht en uitge-
werkt geworden. Ja, de Heere had de dag en de nacht gemaakt. De 
Heere had de wolken, de bomen, de struiken, de bloemen, de die-
ren in het veld, de vissen in de zee gemaakt, de vogels zongen ter 
ere Gods. Alles, alles juichte tot eer van de Schepper. 
Maar de schepping was nog niet klaar. Nee, op die zesde dag heeft 
het God behaagd mensen te maken. De zesde dag. Hebt u daar 
weleens over nagedacht? Welke dag is dat geweest? Dat is een vrij-
dag geweest. En op welke dag speelt dit tafereel zich af uit Johan-
nes 19? Dat is ook een vrijdag geweest, de voorbereiding op de 
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sabbat. Dat zou de Goede Vrijdag worden. Nee, het was niet de 
eerste Goede Vrijdag in de geschiedenis van de wereld. God drie-
enig had in Zichzelf een besluit genomen. Er zou een kroon op heel 
die schepping worden gezet. God heeft de mens gemaakt. “Laat 
Ons mensen maken naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis”. Nou, 
we kunnen helemaal niet meer weten hoe dat geweest is, omdat we 
door onze zonden vreemdelingen geworden zijn van God. Wie weet 
nu eigenlijk Wie God is? Wie verstaat de Heere? Wie kent Hem nu? 
Maar de  Heere heeft mensen geschapen naar Zijn eigen beeld en 
naar Zijn eigen gelijkenis. We waren als een afdruk van het Godde-
lijk Wezen. In ons werd iets terug gezien van de Schepper Die ons 
gemaakt had, Die ons de adem in de neusgaten had gegeven. Wat 
was dat mooi, een mens te mogen zijn en in gemeenschap met je 
Schepper te mogen leven. 
Ja, de beesten, ze leefden, maar de mens was gemaakt tot een 
levende ziel. Dat betekent, een ziel om gemeenschap met God te 
kunnen hebben. Daar waren oefeningen. Daar waren ontmoetingen. 
Dat maakte de harmonie uit. 
En weet u wat er in ons hart was? Liefde tot God en liefde tot de 
naaste. In ons hart stond afgedrukt die heilige wet van God. En we 
deden niets liever dan tot Zijn eer en Zijn heerlijkheid te leven. Wat 
moet dat een muziek geweest zijn op aarde! Als je dan vandaag de 
dag al die wanklanken hoort, en als je om je heen kijkt en in je hart 
kijkt en de gebrokenheid ziet, de chaos, de puinhoop, wat wij er van 
gemaakt hebben. Als je ziet dat de wereld in brand staat, oorlogen 
en geruchten van oorlogen, pestilentiën en hongersnoden. Al die el-
lende in het groot, maar ook al die ellende in het klein, die o zo groot 
zijn onder dat eigen dak en in het eigen hart. Wat we mee moeten 
maken, wat het Woord ons zegt na de zondeval: “Het leven, het uit-
nemendste daarvan is moeite en verdriet”. 
Hoe heerlijk is het geweest. Wat een contrast! Wat een verschil! 
En toen, toen op die zesde dag de mens geschapen was, toen heeft 
het door de hemel en over de aarde geschald: “Zie de mens”. Hoe 
schoon. Hoe schitterend. Hoe heerlijk. Het was als muziek ter ere 
Gods. Nu was het klaar. Nu was de schepping af. En de dag die 
daarop volgde, de zevende dag, heeft God gerust van al Zijn arbeid. 
Wat is dat voor een rust geweest? Nee, dat is niet dat luie gedoe 
van ons. Dat is niet je tijd verslapen. Dat is geen rusten. Nee, maar 
dat rusten van God is een Zich verlustigen geweest in die schep-
ping, in al dat schone dat uit Zijn Goddelijke, scheppende handen 
was voortgekomen. 
Verbazingwekkend! God heeft maar te spreken en het is er, te ge-
bieden en het staat er. Wij hebben voor alles een grondstof nodig. 
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De Heere niet. Maar, dat zult u weten, de mens is uit het stof der 
aarde gemaakt. Kohlbrugge zegt: “Opdat u behoed zou worden voor 
hoogmoedige gedachten”. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. 
Zo schoon geschapen. 
Wat een contrast. Wat een vreselijke zaak. Wat een tafereel wordt 
er hier aan ons voorgesteld. Godsdienst en wereld spannen samen 
in hun haat en in hun vijandschap tegen God. Ja, we namen af-
scheid in het Paradijs, en we hebben gezegd: “Aan de kennis Uwer 
wegen geen lust”. Ons hart is vol van haat tegen onze Schepper en 
tegen onze Formeerder. Dat blijkt toch in alles, als we Hem de 
schuld geven van de gang van ons leven, als we Hem de schuld  
geven van onze onbekeerlijkheid, als we Hem de schuld geven als 
het ons even niet naar de zin gaat. Het blijkt toch in alles hoe wij 
Gode vijandige mensen geworden zijn. En hier bleek dat wel in het 
uiterste onder dat volk van Israël en onder die Romeinse krijgs-
knechten en Pilatus. Hier bleek het wel dat er niemand een oog had 
voor die gezegende Heere Jezus Christus, en dat er niemand was 
die Hem begeerlijk vond, die naar Hem verlangde. Nee, alles span-
de tesamen. Eén zaak: Hij moet sterven. Dat is de mens. Dat is de 
influistering van de duivel. God moet dood. Zijn stem moet zwijgen 
in ons leven. We menen dat we dan pas rust en dan pas geluk zul-
len hebben. 
Zie wat hier gebeurt. Wat had Pilatus al niet ondernomen. Wat had 
hij al niet met die Jezus gedaan, Die opgebracht was. En nog was 
de haat niet gestild. Kan je zien, achter dat dunne korstje bescha-
ving, wat er huist aan beestachtig gedrag in een mens. Het waren 
bloedhonden die pas dan tevreden geweest waren als ze Jezus Zijn 
laatste adem zagen uitblazen. Dan pas tevreden als Hij de dood 
sterven zou. 
En dan in een uiterst pogen van Pilatus, neemt hij Jezus mee en hij 
laat Hem geselen. Heb je dat weleens tot je door laten dringen, wat 
dat geweest moet zijn? Wie is Hij eigenlijk, die Heere Jezus Chris-
tus? Hij is onze Schepper. Want er staat in het Woord: “Laat Ons 
mensen maken, naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis”. Ja, in 
Hem zien we terug wat er in het hart van de eeuwige God is. Wat 
schittert, wat blijkt ook hier liefde, geduld, lankmoedigheid. Wat blijkt 
hier dat Hij onze ondergang niet zoekt, maar ons behoud. Wat blijkt 
hier dat boven alles uit de eer van Zijn Vader Hem aan het hart gaat, 
dat de ijver van Gods huis Hem totaal verslinden zal. Wat blijkt hier 
dat Hij stom is, gelijk een lam dat stemmeloos is voor het aangezicht 
zijner scheerders. Hij doet Zijn mond niet open. Hij gaat gewillig de 
gang die Hem van Zijn Vader is opgelegd. 
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Jezus gedrukt aan het hart van de Vader, spelend in de schoot van 
de Vader, los getrokken van ’s Vaders hart, gegeven aan een we-
reld vol vijandschap, in een wereld verloren in schuld. Hij heeft onze 
natuur aangenomen. Hij is de Schepper Zelf, het schepsel gelijk 
geworden. Wat een vernedering. Wat een laag afdalen van Hem. 
Met maar één doel: om Zijn schepsel, om mensenkinderen weer te-
rug te brengen tot dat hart van Zijn Vader, weer terug te brengen tot 
in de gemeenschap met Zijn Vader, weer terug te brengen naar Bo-
ven toe, naar dat grote bestemmingsplan, naar die heerlijke plaats, 
die eeuwige gelukzaligheid. Hij heeft onze natuur aangenomen. 
Waarom? Omdat Zijn Vader eiste dat de natuur waarin gezondigd 
was, ook de natuur moest wezen waarin betaald zou moeten wor-
den. Een mens zou voor de zonde moeten betalen. Dat zou een on-
schuldig mens moeten wezen. Wij zijn allen schuldig. Wie zal een 
reine geven uit een onreine? Maar Hij is de blanke onschuld in Zich-
zelve. Wat is dat ook wel gebleken. Hij was rondgewandeld, dat land 
van Israël door, de steden en vlekken door. Was er iets op Hem aan 
te merken? Had u ergens de vinger bij kunnen leggen? Had u Hem 
ooit op een fout kunnen betrappen? Had u ooit een zonde in Zijn be-
staan aan kunnen wijzen? Waren Zijn woorden niet met liefde en 
genade gemengd? Is Psalm 45 in Hem niet waar geworden? Gena-
de is op Uw lippen uitgestort, dies Ge eeuwiglijk van God gezegend 
wordt. Wat waren Zijn handen vol van liefde, voor ouden van dagen, 
voor mensen in de bloei van het leven, maar in het bijzonder wel 
voor de kindertjes. Wat waren die handen niet nodigend: “Laat de 
kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het 
Koninkrijk der hemelen”. Wat had Hij met Zijn handen niet goed ge-
daan. Wat had Hij niet genezen. Zelfs uit de dood opgewekt. Wat 
had Hij geluk en blijdschap in levens van mensen gebracht. En wat 
had Hij getoond in al Zijn wonderdaden, welk een macht God heeft 
voor verloren zondaren, om ook hun ziel te redden van het verderf, 
om hun ziel te genezen van de dodelijke ziekte van de zonde die ze 
in zich dragen. Wat heeft Hij het niet getoond: God heeft een wel-
behagen in mensen. 
En die wijd uitgebreidde armen van de Middelaar, die hebben willen 
lokken: “Kom herwaarts tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 
u rust geven”. Heeft het u weten te lokken? Heeft het u weten te 
trekken? Bent u uit dat duister tot dat Goddelijk licht gebracht? Is het 
waar geworden in uw leven dat u Hem te voet mocht vallen in geloof 
en in aanbidding? U slaande op de borst vanwege uw eigen vuilheid 
en zondigheid, Hem rechtvaardig hetende: “De Heere is recht in al 
Zijn weg en werk”. Bent u weleens in die gang terecht gekomen, 
menen te sterven en het viel alles mee? Want Hij gaf genade in 
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overvloed. Hij deelde mee van de schatten van de hemel, onge-
dachte genade en heerlijkheid. 
Of hebt u nog altijd dat Woord langs u af laten glijden? Is het nog 
altijd het ene oor in en het andere uit gegaan? Bent u dezelfde ge-
bleven? Hebt u uzelf weten te handhaven, net als die Romeinen en 
net als die Joden? Of het nu werelds is of godsdienstig. Dat is om 
het even. Hebt u zich altijd nog weten te handhaven en Hem buiten 
de deur van uw bestaan weten te houden? Bent u zelf nog koning 
op de troon van uw leven, en is Hij het nog niet? Nou, laat dan alstu-
blieft in deze middag de gestaltenis van de Heere Jezus Christus u 
in beweging mogen zetten door de werking van de Heilige Geest. 
Nee, Zijn handen zijn niet meer uitgebreid. Ze zijn gebonden gewor-
den. Hij is vastgebonden, geketend als een schuldige, als een ge-
vangene. Maar zie dan in ieder geval Zijn gestalte nog, Zijn blik, Zijn 
borgtochtelijke gang, Zijn lijden, Zijn sterven wat o zo haast gebeu-
ren gaat. 
Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. 
Wat een vreselijke vrijdag. Of niet? Die Goede Vrijdag van de 
schepping van de mens, daar was een vreselijke dag op gevolgd, 
dat we zondigen gingen. En nu volgt de vreselijkste vrijdag die de 
geschiedenis ooit gekend heeft. De mens komt in de totale uitgieting 
van zijn haat tegen God openbaar. Geselde Hem, staat er. 
Zie je het voor je? Die leren riemen met die spijkers daar door, die 
telkens opnieuw vast gesmeten worden in Zijn rug en naar beneden 
getrokken worden. Zie je de nieuwe wonden ontstaan op die rug van 
de Middelaar? Zie je het bloed vloeien langs Zijn gehavende li-
chaam? En geselde Hem. En nog deed Hij Zijn mond niet open. Nog 
onderging Hij dit geduldig en gewillig. 
En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, 
zetten die op Zijn hoofd. 
Hoe zal dat gegaan zijn? Nou, reken erop dat dat ruig geweest is, 
dat er nergens op gelet is, dat met kracht die doornenkroon op het 
Middelaarshoofd gedrukt geworden is. Dat die doornen in Zijn vlees 
hebben gestoken, en dat het bloed langs Zijn MIddelaarsgezicht 
afliep. Dat Zijn kin, Zijn hals, Zijn nek rood kleurden van het Midde-
laarsbloed. 
Nog deed Hij Zijn mond niet open. 
Zie hoe ze Hem kinnenbakslagen gaven met de vuist, met stokken. 
Met alles wat ze als wapen konden vinden hebben ze ingezet om 
hun haat gestalte te geven. 
Zie hoe ze Hem een purperen mantel hebben om gedaan, om Hem 
tot een spotkoning te maken. Zo hebben ze Hem getart, hun vijand-
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schap tegen Hem uitgegoten. En ze zeiden: “Wees gegroet, Gij Ko-
ning der Joden”. Ja, dat is allemaal in het rechthuis gebeurd. 
En Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: “Zie, ik breng 
Hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in Hem geen schuld vind”. 
Ja, Pilatus moest van Hem af. Hij dacht: “Nu komt die Heere Jezus 
bloedend en gehavend naar buiten, en dan zal toch het volk wel te-
vreden zijn, dan zullen ze het er toch wel mee eens zijn dat Hij zal 
worden los gelaten”. En zo komt Jezus uit. Zo wordt Hij vertoond 
aan al die mensen, die in hun haat zijn samen gedromd rondom die 
plaats waar Hij wordt neer gezet, dragende de doornenkroon en het 
purperen kleed. 
Hoe heeft Hij er uit gezien? Een aangezicht vol van wonden. Een 
aangezicht vol van builen. Een aangezicht vermengd met bloed en 
speeksel. Een gehavend lichaam. Een opengetrokken rug. En die 
purperen mantel schuurde langs de wonden en was een verzwaring 
van Zijn smartelijk lijden. Zo stond die lieve Heere Jezus daar, met 
de handen gebonden. En Hij sprak niet één woord. 
Alleen staal en steen blijft onbewogen als je zoiets ziet. Of niet? En 
weet u wat wij nu voor mensen zijn? We zijn precies als die Joden, 
die het zeggen: “Kruis Hem, kruis Hem”. Nog niet genoeg en nog 
niet tevreden. 
Gelukkig maar, boven dat alles uit, op deze vreselijke vrijdag: “Wat 
gij ten kwade hebt gedacht, dat heeft God ten goede gedacht”. De 
Heere wist wat er in ons hart leeft, maar de Heere Die ook dat wat in 
Zijn hart leeft ten einde toe zal uitvoeren, tot de roem en de glorie 
van Zijn Naam, tot verheerlijking van Zijn Wezen. 
Hij wordt uitgebracht. En Pilatus zeide tot hen: “Zie, de Mens”. Ja, 
Pilatus had het over Hem Die daar stond in Zijn schande en in Zijn 
smaadheid. Maar wat een prediking! Ja, hier in dat ogenblik is Pila-
tus een prediker van het Woord geweest. Zie de Mens. Ofwel, zie in 
Hem getekend wie u en ik door de zonde geworden zijn. Zie wat er 
van onze koninklijke stand over is, waar wij in het Paradijs met eer 
en heerlijkheid waren gekroond, waar we de kroon droegen van de 
gemeenschap met God onze Schepper, waar we een koninklijke uit-
straling hadden, omdat we Gods beeld en gelijkenis droegen, waar 
we gezet waren als rentmeester over al het geschapene. Van heel 
die hoge stand is niets meer over. We waren hoogmoedig. We wa-
ren niet tevreden met onze plaats. Maar onze zonde heeft ons geen 
voordeel gebracht. Alleen zoveel nadeel. 
Och, mensen, zie dan Hem eens aan. U die nog altijd onbewogen 
gebleven bent onder de scherpste wetsprediking, maar ook onder 
de hartelijkste nodiging van het Evangeliewoord. U die koud bleef, 
hard als een steen, onbewogen als ijzer. U die dezelfde wist te blij-
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ven, terwijl het u werd toegezegd hoe u in Gods oog tot schande en 
tot smaad geworden bent. U die uw best doet om er aardig uit te 
zien voor de wereld wellicht, maar ook voor God, met uw vermeen-
de gerechtigheden, met wat u zoekt op te bouwen, wat voor Hem 
toch niet kan bestaan. Dit is ons beeld. Dit is onze gelijkenis. Zo ziet 
de Heere ons, de gevallen mens. 
En is dit nu niet het totaal unieke van het christelijk geloof! Is dit nu 
niet juist het bewijs dat dit alleen de ware godsdienst is, en dat dat 
Woord van God alleen de waarheid is. Dat wij als mensen niet wor-
den opgeroepen om tot het Goddelijke op te stijgen. Dat wij niet wor-
den opgeroepen om in onszelf naar iets Goddelijks te zoeken. Want 
wij vinden het niet. Het lukt ons niet. Maar dat hier ons gepredikt 
wordt dat God Zelf naar die schande is toe gekomen. Dat de Heere 
in die plaats van smaadheid Zijn woonplaats heeft gevonden. Een 
woonplaats waarvan gezegd moet worden: “De vossen hebben ho-
len en de vogelen des hemels nesten, en de Zoon des mensen niet 
waar Hij het hoofd neerlegge”. En Hij is niet alleen in deze plaats 
gekomen. Dat is al een wonder op zich, dat Hij met zo een wereld 
van doen wilde hebben. Maar Hij heeft Zelf die schande en die 
smaadheid op Zich willen nemen. Hij is overgoten met de ramp van 
Zijn volk. Dat volk dat in Zijn Middelaarshart geschreven staat. Dat 
Hem van de Vader gegeven is van voor de grondlegging der wereld 
af. Dat volk dat zalig zal worden door Zijn arbeid alleen. 
Ziet u hoe een dure zaligheid dat is! Dat God Zelf Zich binden laat 
en daar bloedend met pijn, met builen, met wonden Zijn plaats in-
neemt. De plaats die wij verdiend hebben. Want vergeet niet, het 
speelt zich allemaal af op Lithostrótos, Gabbatha, dat is de rechts-
plaats, de plaats van het gericht. 
Kun je trouwens zien wat wij als mensen van dat recht hebben ge-
maakt. Alles wat recht is, dat zal krom gemaakt worden, en wat 
krom is tot recht. Dat is de mens. Maar die plaats spreekt wel boek-
delen. Hij staat in een rechthuis. Dat betekent: dat is een afscha-
duwing dat wij allen eens geopenbaard zullen moeten worden voor 
de rechterstoel van God. Eens zullen wij komen in een plaats van 
het gericht. Eens zal de Heere over ons oordelen en dan zullen we 
voor Hem staan zoals we werkelijk zijn. Alles wat vermeend is zullen 
we toch achterlaten, zal buiten moeten blijven. Naakt zullen we 
staan. Geopend zullen we staan voor de levende God. En wat zal 
het waar blijken: vreselijk is het om te vallen in de handen van die 
levende God. 
Zie de Mens. Dat heeft onze val ons gebracht. En in die val is Hij 
gekomen. En dat niet alleen. Niet alleen is dat de tekening van de 
gevallen mens, maar het is ook de tekening van de verlaten mens. 
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Hoe staat Hij daar? Waar zijn Zijn discipelen eigenlijk? Waar zijn 
Zijn vrienden en bekenden eigenlijk? Als ze er al zijn, je hoort ze 
niet. We horen alleen het geschreeuw van de vijanden. We horen al-
leen het lachen, het bulderen van de soldaten. We horen alleen de 
stem van Pilatus. Van al de mensen verlaten geworden. Want van 
de Heere Jezus Christus staat geschreven dat Hij de pers alleen 
zou treden. Geheel alleen staat Hij daar. Zie de verlaten mens. 
Weet u wat dat is, eenzaamheid? Ja, zegt u, toen mijn man stierf, of 
mijn vrouw, of toen dat gebeurde, toen ik in die situatie terecht 
kwam, toen was ik alleen, toen was ik eenzaam. Ik heb gehuild. Ik 
heb getreurd. Ja, het hoort niet bij de mens. De mens is geschapen 
tot gemeenschap. Dat is in het hart van de mens. Zo was het vóór 
de val. Alles ging uit naar God en onze naaste. 
Ben je weleens eenzaam geweest? Dat doet pijn. Dat slaat onver-
getelijke wonden. Maar zou dat alle eenzaamheid geweest zijn die 
de Heiland hier heeft doorgemaakt? Nee, er is nog een eenzaam-
heid, die ver uitstijgt aan gewicht, aan ernst, boven het verlaten zijn 
van alle mensen. Hoort u het de Heere Jezus straks aan het vloek-
hout der schande uitroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten?” Ja, wij hebben zelf van God afscheid genomen. Wij 
hebben aan de kennis van Zijn wegen geen lust. We kunnen lachen 
in de wereld, alsof het ons aan niets ontbreekt. Maar de Heere Je-
zus was afgedaald uit de plaats waar Hij gemeenschap had met Zijn 
Vader, waar Hij in liefde verkeerde met Zijn Vader, van eeuwigheid 
af. En nu van Zijn God en Vader verlaten, geheel alleen in deze 
plaats. De verlaten Mens. Zie Hem, zie Hem staan in Zijn eenzaam-
heid. 
Misschien heb je weleens aan een sterfbed gezeten. Dat went nooit. 
Helemaal nooit. Ach ja, je kunt iemands hand vast houden. Je kunt 
iemand zachte woorden toespreken. Je kunt iemand aaien over het 
aangezicht. Maar als die laatste adem wordt uitgeblazen, gaan ze 
alleen die gang. 
De verlaten mens. Besef dat. Laat dat eens tot u doordringen. Dat 
wie u ook omringt, het is prachtig allemaal. Zeker in deze tijd, dat er 
nauwelijks twee tesamen kunnen gaan. Maar dat er een ogenblik 
aanbreekt dat u die gang alleen moet gaan. Ja, alleen als u alleen 
voor uzelf staat, als u voor eigen rekening staat. 
Niet als Hij uw Deel is. Dan gaat Hij met u mee. Hij Die hier geheel 
verlaten is. Weet u, dat is de diepe prediking van Zijn eenzaamheid. 
Hij verlaten, opdat Zijn volk nimmermeer van God verlaten zou wor-
den. Met alles wat we meemaken in het leven, ach, mensen, als je 
in het geloof aan Hem gehecht mag wezen, alles wat we meemaken 
in het leven, het kan nooit de diepte van Zijn lijden bereiken. En met 
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wat er ook over ons spoelt, het toch achteraf te moeten ondervin-
den: “God was aan mijn zij en Hij ondersteunde mij in het leed dat 
mij genaakte”. 
Geldt dat dan alle mensen? Och, mensen, Hij ging een weg, Hij ging 
een gang om te redden en om te verlossen. Is die eenzaamheid 
weleens in je leven geweest, dat je God kwijt was? Dat was veel er-
ger dan verlaten te wezen van alle mensen. God kwijt, en hoe moest 
je ooit tot God terug keren? Je wist niet waar je het zoeken moest. 
Je was als dat volk dat in de duisternis wandelt. Nergens brak het 
licht door. Hoe zou het ooit tot vrede komen in je leven? Hoe zou je 
ooit weer gerust en stil kunnen zijn? Hoe zou je ooit weer vrolijk kun-
nen wezen, getroost over de wereld en uit de wereld kunnen gaan? 
Het moet maar op je aanstormen, dood en eeuwigheid, de rechter-
stoel van God, je schuld die o zo groot is. Het moet maar gaan we-
gen op je schouders en op je hart. De duivel moet het je maar toe-
sissen: “Je bent mijn prooi tot in alle eeuwigheid toe”. Je geweten 
zal hem maar eens gelijk moeten geven: “Inderdaad, ik heb stout 
overtreden, die wet klaagt mij aan in al zijn delen. Van de hoofd-
schedel af tot de voetzool toe ben ik besmeurd en bevuild, vol van 
zonden, vol van etterbuilen voor het aangezicht des Heeren”. Zie 
hem dan staan in zijn schande, de gevallen mens. Het is een teke-
ning van wie wij zijn. Zie hem staan in zijn schande, de verlaten 
mens, van God en mensen verlaten. Zie hem staan in zijn schande, 
om geoordeeld te worden. 
En die gang, die gang is alleen het rustpunt van het hart van het 
volk des Heeren. Die gang alleen is de zaak die vrede brengen kan. 
Dat Hij geoordeeld geworden is, om uit het oordeel en uit het gericht 
weg te nemen die zich er niet aan ontworstelen konden, maar die 
God gelijk moesten geven in al Zijn gerichtsgangen. Dat is het der-
de. Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 69 het 4e vers. 
 

Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
En onbekend den zonen mijner moeder; 
'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
Dergenen die, alziende God, U smaden; 
Ik heb geweend; mijn ziel heeft steeds gevast, 
Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 

 
Zie de Mens, had Pilatus gezegd tegen dat volk. Nee, ze willen 
maar één ding: Hij moet gekruisigd worden. Pilatus zegt: “Ik vind in 
Hem geen schuld”. Hij moest Hem onschuldig heten, opdat God vrij-
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gesproken zou worden. De Heere draagt geen schuld. Wij dragen 
schuld. Maar het heeft God behaagd Zich te laten beladen met de 
schuld van Zijn volk. 
Moet je horen wat de Joden zeggen. Die heilige wet van God stond 
in ons hart geschreven. Ja, die heilige wet van God, daar hebben 
we afscheid van genomen in onze zondeval. Daar wilden we niets 
meer van weten. Zie de blijken van Gods goedheid, dat Hij op de Si-
naï Zijn heilige wet gaf, dat Hij die op stenen tafelen liet schrijven. 
Dit is de leefregel, dit is de eis des Heeren, opdat we onder die eis 
van God zouden verbrijzelen, gelijk het Woord het zegt: “De wet is 
de tuchtmeester tot Christus”. Dat de wet me geen leven, geen 
vrede en geen zaligheid meer verschaffen kon en dat ik zo gedreven 
aan de voeten van de Middelaar terecht zou komen, Zijn gerechtig-
heid nodig hebbende. Want mijn gerechtigheid is er niet. Ik vind al-
leen maar ongerechtigheid in mijn hart, in mijn gedachten, in al mijn 
doen en laten. 
Maar weet u wat de Joden deden? Die pakken die wet van God met 
hun vieze vingers, met hun zondige handen beet, en ze zeggen te-
gen Pilatus: “Wij hebben een wet”. Heb je er weleens op gelet wat 
daar staat? Ze zeggen niet: “Wij hebben Gods wet en God eist van 
ons…” Nee, ze hebben Gods wet tot hun wet gemaakt. Ze zeggen: 
“Wij hebben een wet”. Ze hadden helemaal geen wet. Maar die ge-
bruiken ze stout in hun handen om Hem te veroordelen. Dus die wet 
van God, die gegeven was om de Heere te dienen, die gebruiken ze 
nu in hun handen om de Heere er onder te laten veroordelen. Dus 
ze willen op valse, leugenachtige gronden de Heere Jezus op grond 
van Zijn eigen wet ter dood laten brengen. “Wij hebben een wet, en 
naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelve Gods Zoon 
gemaakt”. En dat die eigen wet zei: “Gij zult geen vals getuigenis 
spreken”, dat schijnt ze niet te deren. Want de ene leugen volgt op 
de ander. Ze hadden helemaal geen wet, en nu liegen ze weer. Ze 
zeggen: “Hij heeft Zichzelve Gods Zoon gemaakt”. Dat was hele-
maal niet waar. Hij had Zich niet tot Gods Zoon gemaakt. Hij was 
immers Gods Zoon, en Hij is openbaar gekomen als Gods Zoon. En 
ze hebben in hun valsheid gezocht naar een reden om Hem ter 
dood te brengen. Hoe was het geweest? Het volk had Hem aan-
gehangen. Het volk had Hem nagewandeld. Wat een liefde en wat 
een goedheid in al Zijn spreken, in al Zijn doen en laten. En nu? Nu 
kunnen ze niets tegen Hem inbrengen. Ze kunnen niet zeggen: “Hij 
heeft gelogen, Hij heeft gestolen”. Ze kunnen niet zeggen: “Hij heeft 
God gelasterd, Hij heeft de Heere onteerd”. Nee, niets van dat al-
les. Nee: “Hij heeft Zichzelve Gods Zoon gemaakt”. 
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Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. Dat is 
ook wat. Een werelds mens is vaak nog meer onder de indruk dan 
een kerkmens. Pilatus is er bewogener onder dan al die Joden. De 
schrik slaat hem om het hart. Hij had het al zo’n aparte Gevangene 
gevonden. Hij had er al geen grip op kunnen krijgen. Het was alle-
maal al zo mysterieus verlopen. En wat dacht je van die droom van 
zijn vrouw! Die in de nacht veel geleden had om de wil van de Heere 
Jezus. En nu, nu zeggen die mensen ook nog: “Hij heeft Zich Gods 
Zoon gemaakt”. Heb ik dan soms met een bovennatuurlijke of met 
een Goddelijk Persoon te maken? Wat heb ik nu? Dat is de angst, 
de vrees van Pilatus. Inderdaad, bij een werelds mens heeft dat 
Woord van God nogal eens meer grip dan bij een kerkmens, die er 
zo onder afgestompt is, die het allemaal zo goed weet en het alle-
maal zo best kan beredeneren. 
Pilatus zoekt een uitweg. Wat moet hij daar mee aan. En hij gaat 
vragen: “Vanwaar zijt Gij?” Geen antwoord. Waarom niet? Als het 
toch niet geloofd wordt, waarom zou de Heere Jezus dan spreken? 
Daar wil ik een kleine, toepasselijke uitstap in maken. 
Misschien zit u hier en zegt u: “Nu heeft de Heere nog nooit in mijn 
leven gesproken. Ik ben al zo oud geworden”. Of u die wellicht de 
Heere ootmoedig vreest, u zegt: “Hij heeft al zo lang in mijn leven 
gezwegen”. Wanneer is het voor het laatst geweest dat u de stem 
van uw God gehoord hebt? Ligt hier niet een oorzaak? Hij gaf geen 
antwoord, het wordt toch niet geloofd. Is daar niet een reden aan ge-
geven waarom de Heere zo zwijgt onder ons? Zelfs onder de be-
diening van het Woord. Dat het niet persoonlijk wordt. Dat het u niet 
in het hart treft. De Heere Jezus zegt het toch Zelf! En we mogen 
toch wel aannemen, als we om ons heen zien, dat de langste we-
reldgeschiedenis er op zit, en dat het zich heen spoedt naar het 
einde. “Als Ik kom, zal Ik nog geloof vinden op de aarde?” Weet u 
wat geloof is? Eenvoudig aanvaarden wat de Heere zegt. Kijk, en 
dat, daar gaat het nu mank. Wij met onze vraagtekens, met onze “ja 
maars”, met onze twijfelingen. Wat heeft die duivel een vat op ons, 
met het zaaien van die twijfel. 
Hij sprak niet één woord. En Pilatus zegt: “Weet u niet dat ik macht 
heb”? Gij hebt geen macht, zegt de Heere Jezus. Het is u slechts 
gegeven. 
Wil dat bedenken, u die de Heere vreest en u die het wellicht een 
bange tijd vindt. Waar moet het heen? Die macht is ze gegeven. De 
Islamitische Staat regeert niet hoor. God regeert. De vijand tegen 
God regeert niet hoor. God regeert. Onder Zijn toelating, tot meer-
dere glorie van Zijn Naam zal het alles geschieden. Maar Hij werkt 
Zijn raadsplan uit tot de laatste dag toe. Daar zal dat gezaligde Sion 
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zich eeuwig in verheugen, wat de Heere gedaan heeft. Zelfs, of juist 
wel in dat wat wij nu niet begrijpen. 
Gij hebt geen macht, zegt de Heere Jezus, het is u gegeven van Bo-
ven, en u bent slechts een schakel in het raadsplan, in het heilsplan. 
U staat er voor uw eigen ziel buiten, maar u hebt slechts uit te voe-
ren wat u van de Hemel is opgedragen. Nee, die Joden die Mij bij u 
brachten, die doen groter zonde. Want die weten hoe het zit. Die 
zondigen tegen beter weten in, tegen het Woord van de levende 
God. 
En Pilatus zoekt Hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: 
“Indien gij Deze loslaat, gij zijt des keizers vriend niet”. En nu slaat 
de schrik Pilatus helemaal om het hart, want straks wordt hij nog 
gedood op last van de keizer te Rome. Hij wil een vriend van de 
keizer zijn. Dat is zijn baan. Dat is zijn leven. Dat is zijn toekomst. 
Dat is zijn geluk. Ach ja. 
En wat zeggen de Joden dan ook nog? “Wij hebben geen koning 
dan de keizer”. Als Pilatus een laatste poging doet en zegt: “Ziet, uw 
Koning”. Ze zeggen: “Wij hebben geen koning dan de keizer”. Dat is 
zo vaak het besluit van ons hart onder de prediking van het Evan-
geliewoord, waar de Koning, ook in Zijn smaadheid en in Zijn schan-
de wordt voorgesteld. “Wij hebben geen Koning dan de keizer”. Lie-
ver een prooi blijven van die helse vorst, van die machthebber uit de 
afgrond. Liever straks voor eeuwig verloren gaan. Liever met de 
Joden mee: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen. Vergeldt 
het ons maar wat wij hier doen. Vergeldt het ons nageslacht maar. 
Liever dat dan dat we voor deze Koning van hemel en aarde door 
de knieën zouden gaan”. 
Maar is het in uw leven nu al eens een keer gebeurd dat u niet meer 
zeggen kunt: “Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven”. 
Maar dat u zeggen moet: “God heeft een wet en naar die wet moet 
ik sterven”. Heeft die wet u schuldig gesteld? Koning af, de kroon 
van het hoofd, voor God in het stof, voor uw Rechter terecht geko-
men. U kent geen uitweg meer. Het is alles dood en ondergang wat 
er in uw hart waait. ’s Nachts ligt u wakker van de onrust. Overdag 
kunt u aan uw werk niet toe komen, want u hebt geen vrede in uw 
ziel. En overal hebt u het gezocht en geprobeerd, en het is nergens 
gevonden. Zie dan hier! Zie dan hier de Mens. Hoe deze Heere 
Jezus Christus, de tweede Adam, de mensen in alles gelijk gewor-
den, doch zonder zonde, Zich tot zonde heeft willen laten maken. Ik 
draag Uw heilige wet, die Gij de sterveling zet, in het binnenst inge-
wand. Zo staat Hij daar zwijgend, en deze Onschuldige wordt schul-
dig geheten, en Hij wordt veroordeeld onder die wet. Hij wordt ver-
oordeeld door de Hemel Zelf. En in het veroordelen van de Zoon ligt 
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de veroordeling van heel dat volk, opdat Hij hun gang zou gaan van 
lijden en sterven, en opdat Hij hen verlossen zou van dat oordeel, 
om die vrede en die zaligheid teweeg te brengen. Daar zal het over 
gaan, lieve mensen, in ons aller leven, hoe jong of oud we ook zijn, 
hoe het er ook met ons voor staat. Misschien is de dood wel akelig 
dichtbij voor u en voor mij. Wie is zijn leven ook maar één ogenblik 
zeker? Niemand! Hier zal het over gaan, dat deze Mens, zie de 
Mens, van ons gezien wordt en dat Hij Zijn mond open doet. Hij 
zweeg tot het ongeloof. Maar dat Hij tot het geloof zou spreken, 
want de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, om te hechten aan 
het Woord van die levende God. Want wat Hij spreekt, dat is gewis 
en zeker, en geen van Zijn woorden zullen ooit ter aarde vallen. Dat 
Hij zou spreken tot ons hart en leven: “Ik in uw plaats. Ik ga deze 
gang om u de vrijspraak, de vrede en de zaligheid teweeg te bren-
gen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten ster-
ven”. Gaat Hij, gaat deze Mens dan niet een Koninklijke gang! Wat 
een prediking van Pilatus: “Zie uw Koning”. Zie Hem gaan in de weg 
die Zijn volk verdiend had. Dat is een Koning bij uitnemendheid, Die 
Zich heeft willen vernederen tot in de bittere en smadelijke dood des 
kruises toe, om mensen uit dat modderig slijk op te halen en ze op 
een rotssteen te zetten, om mensen mee naar Boven te nemen, 
naar het Goddelijk hart, naar die hemelse heerlijkheid toe. Om men-
sen die hier koning-af geraakt zijn door hun eigen schuld, met Hem 
daar in die hemelse gewesten als koning te laten heersen tot in alle 
eeuwigheid toe. Waar al de genegenheden van dat gezaligde volk 
weer zullen wezen tot Hem, tot de eer en de verheerlijking van de 
drie-enige God. 
En op de vrijdag waarop de mens is geschapen, volgde de sabbat. 
En op deze Goede Vrijdag, deze betaaldag voor de Kerk, volgde die 
heerlijke sabbatsvrede. God verlustigde Zich in Zijn schepping. God 
zal zich eeuwige verlustigen in die herschepping, in de arbeid van 
de drie-enige God en in de zaligheid van de Kerk. En die Kerk zal 
zich eeuwig verlustigen. Blijdschap zal op hun voorhoofden wezen. 
Alles zal weer in harmonie zijn. Wij het ten kwade gedacht, maar 
God heeft het ten goede gedacht. 
Ik wens u toe, lieve gemeente, dat u in de lijdenstijd zien zou de 
Mens. De Mens Die u getekend geworden is in het Woord van de 
levende God. Dat u zien zou Hem Die alleen u verlossen kan van 
het verderf. Dat u veel zou zijn aan de voeten van die gezegende 
God. Want wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen le-
ren. 
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Waar ging die weg heen? Na Gabbatha volgde Golgotha. En daar is 
het gebeurd dat de Bruidegom het uitriep, de Bloedborg het zei: “Het 
is volbracht”. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 40 : 5. 
Zegenbede. 

 
 
 
 
 


