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Broeders en zusters, 
 
Pilatus speelt als landvoogd een belangrijke rol in het passieverhaal van Johannes.   Hij 
vertegenwoordigt de Romeinse staatsinstellingen.  Hij kan beslissen over leven en dood.  
Dat kan hij echter niet zomaar.  Hij moet zich houden aan het Romeins recht, waarvan 
we tot op vandaag beweren dat het juridisch knap in elkaar steekt, dat het alle burgers ge-
lijk behandelt, dat het functioneert als een buffer tegen fanatisme of extremisme, dat het 
de rechten van de verdediging garandeert, dat rechters hun uitspraken moeten argumente-
ren en verantwoorden.   Je ziet trouwens hoe Pilatus met al deze vereisten van het Ro-
meins recht probeert rekening te houden.  Zelf is hij niet overtuigd van de schuld van 
Jezus.   Hij ziet geen kwaad in deze man.  Hij kan Hem niet beschuldigen van enige over-
treding tegen de Romeinse wet of het Romeins recht.   Als vertegenwoordiger van de wet 
staat hij tegenover een onschuldige burger.   En toch… toch laat hij Jezus uiteindelijk 
wegvoeren om gekruisigd te worden.     

 
Als bedienaar van de wet is Pilatus niet opgewassen tegen de druk van de Joodse over-
heid, tegen de leugens van fanatiekelingen en onruststokers, tegen het geroep van de mas-
sa, tegen de dreiging van een slecht rapport in Rome, en vooral niet tegenover de 
onschuld waarmee Jezus voor hem staat.  De wet komt nooit verder dan haar bedienaren 
integer zijn.  Pilatus geeft het op – tegen zijn eigen recht en wetten in – om de onschuldi-
ge te verdedigen en de rechtvaardige te behoeden.   Het recht en de wet kunnen Jezus niet 
meer redden.  Hij gaat zijn dood tegemoet.   Hij legt zijn leven in Gods handen.  In wiens 
handen zou Hij het anders nog kunnen leggen? 

 
Goede Vrijdag is een dag van verbinding:  verbinding tussen het kruis van Jezus en het 
levenslot van zovele mensen in deze wereld.   Mensen die met hun onschuld alleen staan, 
alleen tegenover anonieme systemen, tegenover ongemotiveerde bestuurders, tegenover 
opgehitste massa’s of tegenover onverschillige opiniemakers.  Ze hebben geen verweer. 
Hun beste vrienden laten hen vallen.  Zij dragen het kruis dat Jezus droeg.  Echter, op 
hun schouders rust ook de eer en de toekomst van de mensheid.  De mensheid zou pas 
helemaal in het duister verdwijnen indien ook zij aan de kant gingen staan van Pilatus en 



 
 
het joelende volk.  Dan pas zouden de laatste sterren aan de hemel doven.  Dan pas zou 
elke hoop verdwijnen.     

 
Aanstonds zullen we het kruis van Jezus naar voren brengen en het vereren.  We doen het 
in stilte, met zo weinig mogelijk woorden.  Zoals vrienden bij elkaar blijven in bange uren.  
Er is niet veel meer te zeggen.   Wat gezegd kon worden, is gezegd.  Wat niet gezegd kon 
worden, blijft onder ons.  ‘Wij aanbidden u, Christus en wij loven u, omdat Gij door uw 
heilig kruis de wereld hebt verlost’: het zijn de sobere woorden die ons op Goede Vrijdag 
resten om dank te zeggen aan Jezus.       
 
Amen. 
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