
 

Vrijdag 06-04-2012 19.30u 
Avondmaalsdienst (goede vrijdag) 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema:Boventiteling!  

Preek 
Prediking nav : Johannes 19: 19 en 20 (HSV) 
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus, 
de Nazarener, de Koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de 
plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het 
Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.  
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
Na de gevangenneming komt de Here Jezus eerst voor het Sanhedrin. Bent U Gods zoon? 
Jezus ontkent niets. Daarna komt Hij bij Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Bent U Koning 
der Joden? Wéér ontkent Jezus niets. Zijn landgenoten roepen: ‘We hebben géén andere 
koning dan de keizer (vs.15b).’ 
  
Ondanks de waarschuwende droom van zijn vrouw Claudia Procula kan Pilatus het niet 
maken géén vriend des keizers te zijn. En dáármee wordt hij metterdaad vijand van de Heer. 
Deze wordt ervan beschuldigd ‘staatsgevaarlijk’ te zijn. Zó krijgt de Here Jezus álles op Zijn 
bordje: ‘Jezus, Koning der Joden.’ 
  
En ‘t was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Eerst het Hebreeuws. 
De taal, waarin van Hem gezegd werd: ‘Kan er uit Nazareth iets goeds komen (Joh.1:47)?’ 
Niemand uit eigen volk om Hem te verdedigen. Géén lieve moeder, broers of zussen. Uw 
Koning, o, Israël, sterft dóór u/vòòr u!   
  
Maar ‘de boventiteling’ is ook in het Grieks. Het Engels van toen. Taal der geleerden. Alle 
wijsheid van de wereld kon niet voorkomen, dat dwáásheid aan Hem begaan werd. En 
verder werd Hij nog gehuldigd in het Latijn. Taal van het hoogste recht. Een taal die aan zijn 
einde kwam, terwijl Hij nóg geëerd wordt. 
  
Dat bord hangt ook voor onze ogen. Als aanklacht en teken. Enkel die ene Joodse 
moordenaar begreep wat er stond: ‘Denk aan mij, Koning, als U in Uw eeuwig Koninkrijk 
komt (Lc.23:42).’ En die heidense Romeinse hoofdman: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon!’ 
(Mt.27:54). Zo wordt door Vader een volk vermenigvuldigd. 
  
Voor de Zoon. Zij zijn één (Joh.10:30). Zó veel houdt God van deze wereld, dat 
Hij…(Joh.3:16). En de Zoon van de Vader, dat Hij… Zo hangt Hij er ook voor jou en mij. Als 
aanklacht tégen onze zonden. En als teken vàn Gods genade; juist op Goede Vrijdag speekt 
God taal der liefde. Door het teken van het Heilig Avondmaal. 
Amen.   


