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Marcus 15: 16-28 
 
Als je het gedeelte van 
Marcus 15: 16-28 als één 
stukje leest, zie je hoe in al 
die verzen naar voren komt 
wat de soldaten met de Here 
Jezus doen. Ze maken Hem 
tot een koning, waar ze de 
spot mee kunnen drijven. Ze 
geven Hem een ‘gevolg’, een 
persoonlijke dienstknecht die 
Zijn kruis moet dragen. Ze 
bieden Hem een 
welkomstdrank aan, als ze op 
Golgotha aankomen. En ze 
kruisigen Hem als Koning 
tussen ‘Zijn’ volk: een volk 
van moordenaars en 
struikrovers. Om de 
geschiedenis zo, vanuit de 
spot van de soldaten te 
beschrijven, slaat Marcus 
soms een stukje over. Zoals 
het verdere verhoor door 
Pilatus bijvoorbeeld, waar we 
van lezen in Johannes 19. 
 
geseling 
Het helpt bij het lezen van het 
evangelie naar Marcus om de 
verhaallijn te blijven zien. 
Want het ‘spel’ van de 
soldaten begint, als 
stadhouder Pontius Pilatus 
de Here Jezus heeft laten 

geselen. Pilatus vindt het dan 
eigenlijk wel genoeg 
geweest. Hij vindt geen 
verdere schuld in de Here 
Jezus, dan dat Hij voor onrust 
zorgt. Maar die onrust is 
religieus, niet politiek. En met 
godsdienst heeft de 
Romeinse stadhouder niet 
zoveel (Joh. 19: 1-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de geseling gaat Pilatus 
dus weer naar buiten, om 
verder met de Joodse leiders 
te spreken over de loslating 
van de Here Jezus. De Here 
Jezus zelf blijft achter, in de 
soldatenvertrekken die in het 
gerechtshof lagen. Daar 
waren zo’n twee- tot 
vijfhonderd soldaten, die 
allemaal bij elkaar geroepen 
worden: de hele afdeling! 
 
soldaten 
Sommige van deze soldaten 
zullen Hem kennen. Er zijn er 
waarschijnlijk ook, die er al bij 
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waren, toen Johannes de 
Doper bij de Jordaan doopte. 
Er zijn er ook, die Hem zullen 
herkennen, omdat Hij 
gezocht werd. En de rest 
begrijpt wel wie Hij is. Dit is de 
Man om wie de overpriesters 
zoveel drukte maken. Ze 
horen het rumoer dat van 
buiten komt. Ze voelen wel 
aan, dat er relletjes kunnen 
komen die dag. Ze zijn 
gespannen. Ze haten en 
minachten de Joden.  En zo 
beginnen ze hun spot te 
uiten. 
 
Is deze Mens een koning? Wil 
Hij een rijk stichten? Dan 
zullen ze Hem een mantel 
omhangen, een kroon op zijn 
hoofd zetten en een scepter 
in zijn hand duwen. Zo kleden 
ze de Here Jezus aan. En 
houden een defilé, een 
parade, een optocht als voor 
een koning. Ze marcheren 
met vijfhonderd man langs 
Hem. Ze steken hun hand 
omhoog, zoals gladiatoren 
dat voor de keizer doen in de 
arena: wees gegroet! 
 
trots 
Wat de soldaten doen is meer 
dan het afreageren van 

woede of angst. Ze zijn ook 
vol trots. Trots op hun eigen 
keizerrijk. Trots op hun 
militaire macht en 
overheersing. In de Here 
Jezus zien ze niet meer dan 
een Jood, iemand die door 
Rome wordt overheerst. Uit 
een land, dat politiek niets te 
betekenen heeft en geen 
kracht kan tonen. Ze drijven 
in en met de Here Jezus de 
spot met heel het Joodse 
volk.  

 
Let erop dat, hoe verschillend 
de reacties en motieven ook 
zijn, alle partijen die dag 
eigenlijk verenigd zijn. Want 
de Joden keren zich massaal 
tegen Jezus. Herodes, de 
Edomiet en dus nakomeling 
van Ezau, stuurt Hem weg. 
Terwijl ook het keizerrijk van 
Rome zich door Pilatus en 
zijn afdeling soldaten laat 
horen. Over één ding zijn alle 
partijen het eens: Hij, Jezus 
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Christus, moet weg. Voor 
Hem is geen plaats. Niet 
onder het volk en niet in het 
rijk van de keizer. Weg met 
Hem! 
 
hel 
Zo lijkt het wel alsof de zonde, 
het kwaad en de hel hier een 
overwinning behalen. Want 
der haat breekt uit en de 
hemel lijkt machteloos. Maar 
zo is het niet. Denk aan wat 
de Here Jezus zelf al heeft 
gezegd in Marcus 10: 33-34: 
 

“Zie, wij gaan op naar 
Jeruzalem en de Zoon des 
mensen zal overgeleverd 

worden aan de overpriesters en 
de schriftgeleerden en zij zullen 
Hem ter dood veroordelen. En 
zij zullen Hem overleveren aan 
de heidenen, en zij zullen hem 
bespotten en Hem bespuwen 
en Hem geselen en doden, en 
na drie dagen zal Hij opstaan.” 

 
Wat er met de Here Jezus 
gebeurt, heeft Hij zelf al 
gezegd. Het is Gods plan dat 
hier in vervulling gaat: Zo zegt 
Petrus het later ook: 

 
Handelingen 2: 23 

“deze, naar de bepaalde raad 
en voorkennis van God 

uitgeleverd, hebt u door de 
handen van wetteloze mensen 
het kruis genageld en gedood.” 

 

Eén woord van de Here 
Jezus, en de engelen uit de 
hemel hadden Hem omringd 
en beschermd. Eén engel 
straks.. en die stoere 
soldaten werden als doden. 
Hier krijgen we dus niet de 
onmacht van de hemel te 
zien, maar de liefde van God 
die zijn Zoon voor zulke 
mensen aan een kruis bracht. 
Juist voor een wereld die 
Hem niet hebben wil is de 
Here Jezus gekomen. Om te 
redden wat verloren gaat. 
 
vervolg 
Uiteindelijk brengen de 
soldaten de Here Jezus naar 
het kruis. Ze willen geen 
koning opbrengen. Dus 
trekken ze de Here Jezus zijn 
eigen kleren weer aan. 
Daarmee zeggen ze: het was 
maar een spel; in 
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werkelijkheid bent U 
natuurlijk helemaal geen 
koning. We zullen u dus 
brengen naar waar U 
thuishoort: aan het kruis, 
tussen rovers.  
 
Voor de soldaten is de Here 
Jezus niet meer dan een 
fanatieke godsdienstijveraar. 
Met zijn leer en woorden 
bouw je volgen hen geen 
keizerrijk. Een keizerrijk bouw 
je op kracht van soldaten en 
door strategisch inzicht, niet 
door liefde en barmhar-
tigheid. 
 
Here Jezus 
Als we goed lezen wat er 
staat en letten op wat er 
gebeurt, zien we dat de Here 
Jezus hier helemaal in het 
middelpunt staat. Alles draait 
om Hem. Om Zijn woorden, 
daden en om Zijn lijden en 
sterven. 
 
Is Hij de beloofde Verlosser? 
Ja, want Hij bevrijdt en redt 
werkelijk. Hij is niet het 
slachtoffer van een wreed 
soldatenspel. Hij is de Knecht 
die gezegd heeft: zie, hier 
ben Ik om uw wil o God te 
doen. Zijn bloed reinigt van 

alle zonden. Zijn Geest 
vernieuwt het hart van de 
mens en maakt van wrede 
mensen, mensen die vol 
stromen van Gods liefde.. 
 
Want dat is wat de Here 
Jezus komt doen: de mens 
terugbrengen naar het beeld 
dat God geschapen had. De 
relatie met God herstellen en 
tot volmaaktheid brengen.  

 
wederkomst 
Nog eén keer teug naar het 
beeld van Marcus 15. We 
zagen, hoe de soldaten de 
Here Jezus als een koning 
kleedden. Zij wisten niet en 
zagen niet wat Johannes 
later mag zien: 
 

Openbaring 14: 14 
En ik zag en zie, een witte wolk 
en op de wolk iemand gezeten 

als eens mensen zoon, met een 
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gouden kroon op zijn hoofd en 
een scherpe sikkel in zijn hand 

 
Zo maakt de Here Jezus een 
einde aan alle trots. Als een 
onschuldig lam is Hij daarom 
naar de slachtbank geleid en 
heeft Hij zijn leven gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!n de vlammenzee van Gods 
toorn heeft Hij aan het 
kruishout gehangen. Daar 
stierf Hij. En zó stierf Hij. In 
een wereld vol haat en zonde 
kwam Hij om diezelfde wereld 
met God te verzoenen. Is dat, 
is dat mijn Koning? 
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BESPREKING 
 

1. De soldaten spelen een ‘spel’ met de Here Jezus. Doet 
“the passion’ dat niet ook? Mag je het lijden van de 
Here Jezus naspelen? Waarom (niet)? 

2. Kun je nog meer uit het gedrag van de soldaten 
aflezen dan angst en trots? 

3. Lees Psalm 35: 7 (ber.). Deze psalm is van David, 
maar kun je ook op de Here Jezus betrekken. Hoe? 
Vertel in je antwoord zowel iets uit het leven van David 
als uit dat van de Here Jezus. 

4. Kunnen we vandaag nog trots, angst, haat e.d. in de 
wereld tegenkomen? Waar zie je dat vandaag vooral? 
Hoe moet je daar als christen tegen aankijken? 

5. Lees artikel 21 NGB. Betrek wat daar staat op het 
gedeelte uit Marcus 15: 16-28 

6. Als de Here Jezus aan het kruis roept: “Vader, vergeef 
het hun”, geldt dat dan ook voor wat de soldaten 
hebben gedaan? (DL II, art. 3) 

7. Pilatus vertegenwoordigde het keizerrijk. Een christen 
is vertegenwoordiger van het hemelrijk. Wat is het 
grote verschil? 

8. Lees het slot van NGB art. 37. Hoe is in Mc. 15 de 
zaak “een zaak van God”? 
 
 
 


