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LEZEN
Johannes 19:17-30

Jezus in het midden

‘ …en Jezus in het midden.’ 
Johannes 19:18b

Onze tekst brengt ons op Golgotha, de plaats waar Gods oordeel over de zonde wordt 
voltrokken. Neutraliteit is onmogelijk. Je kunt hier géén toeschouwer zijn. Je kruisigt, óf je 
wórdt gekruisigd.

Uitgeworpen
Jeruzalem heeft zijn Zaligmaker buiten de deur gezet. Juist het vrome volk heeft Hem 
uitgeworpen. Zie toe wat je met Jezus doet! 
Pilatus heeft nog een allerlaatste poging ondernomen om Hem vrij te laten. Het werd een 
geweldige preek: ‘Zie, uw Koning!’ (Joh. 19:14c). Maar het volk schreeuwde wit van woede: 
‘Weg met Hem. Kruisig Hem’. De theologen hitsten het volk nog verder op: ‘Wij hebben 
geen koning dan de keizer’. Je kunt er van alles van vinden, maar Híj zal beslist onze Koning 
niet zijn, hebben ze de stadhouder laten weten.
Maar wie is dán je Koning, als Jezus het niet is…? 

Op Golgotha ‘kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in 
het midden’. In het midden van wie? Van Zijn discipelen? Van Petrus en Jakobus…? Nee, in 
het midden van criminelen.

Jezus ‘in het midden’ is niet hetzelfde als middelmatig. Integendeel! Hij is het middelpunt van
Gods gedachten en handelen. Hij staat midden tussen God en mens, tussen veroordeling en 
vrijspraak. Hij is de Be-middelaar! De mediator. Hij is ons communicatiemiddel met God en 
Gods doorvoerhaven richting mens. Er is alleen gemeenschap met God door Hem. Hij geeft 
de Vader Zijn mens terug en de mens zijn God. 
Bij Zijn geboorte was Hij het middelpunt van aanbidding van engelen, herders en wijzen.
Maar op Golgotha zingen geen engelen. Hij is er de eenzaamste mens op de eenzaamste 
plaats. Er wordt alleen nog maar gespot. 

Jezus ‘een ding’ 
Naar zeggen hebben de Romeinen de kruisiging afgekeken van de Phoeniciërs. Ook de Perzen
kenden een dergelijke straf. Maar de Romeinen, vindingrijk als ze waren, perfectioneerden 
deze marteldood zodanig dat hij een maximale pijn opleverde. 
Dat kruis is overigens niet meer geweest dan een ruwhouten paal. Balk en dwarsbalk, 
waarlangs de veroordeelde met touwen omhoog getrokken werd. Een klein zitplankje zorgde 
ervoor dat hij op zijn plaats bleef.



In de Latijnse bijbelvertaling staat: ubi crucifixerunt eum. Dat cruxifixerunt is samengesteld 
uit twee andere woordjes: crucifix (kruis) en fixeren. Christus wordt aan het kruis gefixeerd. 
Vastgespijkerd, zoals je alleen maar met een ‘ding’ doet. Hij is vernederd tot een ding.
Hangend tussen spotters en lasteraars. Tussen hemel en aarde.

Golgotha is ontdekkend! Ik kom aan de weet wie ik ben geworden. Het diepste van mijn 
bestaan wordt blootgelegd: mijn liefdeloosheid. Wat heb ik gedaan met Gods gebod: Hem lief
hebben boven alles en de naaste als mijzelf…? 
God kan de zonde niet zomaar vergeven. Hij zegt niet: Zand erover. Hij doet er bloed over!
Wat een Evangelie! Dat Christus Zich zo diep wilde vernederen om te hangen tussen mensen 
van het allerlaagste allooi. Mensen, met bloed aan hun handen. Mensen, die niets van hun 
leven hebben terechtgebracht. 
Ben ik het misschien die daar hangt…?

Het ‘uitgezochtste’ plekje
Jezus in het midden. Dát is Zíjn plaats. Het uitgezochtste plekje! Uitgezocht door de Vader.
Hij hangt midden in het oordeel. Hij is Zijn broederen in álles gelijk geworden, en die 
broeders en zusters waren… goddelozen!
Hij hangt met ze mee. Hij bloedt met ze mee. Hij sterft met ze mee.
Mét ze…? Het gaat nog dieper. Hij lijdt vóór ze. Hij bloedt vóór ze en sterft vóór ze. Net zo 
lang, totdat er geen zonde meer onvergeven en geen schuld meer onbetaald is. Daar aan dat 
middelste kruis vangt Hij de slagen, de spijkers, de angst, de pijn, de dood en de hel voor mij 
op. Hij is blikvanger en de bliksemafleider. Hij trekt de volle lading van Gods toorn naar Zich
toe.

Hangend in het midden doet Hij openbare belijdenis van Gods liefde. Die liefde is geen 
theorie, geen theoretisch leerstuk, geen koud en dor dogma, maar de diepste en hoogste 
werkelijkheid. 
Dat kruis – balk en dwarsbalk – is de streep door mijn schuld, maar ook het geheim van mijn 
heiligmaking, van het leven der dankbaarheid.

Kijk nog eens goed naar dat kruis. Zie hoe Jezus Zijn handen uitstrekt naar zondaren. Nergens
zijn ze zo wijd uitgebreid als juist daar. 
Die handen zijn vastgespijkerd. Maar juist zo behaalt Hij de grootste overwinningen. 
Zijn uw handen ook gebonden? Machteloos gebonden aan de zonde? Zie dan naar deze 
handen, die niet afstoten. Als alles voor ons gesloten is, staan deze handen en armen nog 
open. Ze roepen ons toe: ‘Bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten…’ (Ps. 68:21).

Breuklijn
Het kruis van Christus brengt ook scheiding. Het hart van de ene kwaaddoener verhardt en dat
van de andere breekt. Er loopt een breuklijn over Golgotha. En vanaf daar over deze wereld. 
Door gemeenten, gezinnen en huwelijken. 
We hebben het over links en rechts, maar wat stelt dat voor als Jezus niet in het midden is…?!

Deze Jezus van het kruis is ook opgestaan. Hij leeft. In de avond van de opstandingsdag 
verschijnt Hij plotseling in het midden van Zijn discipelen (Luk. 24:36).

Jezus in het midden. Zo heeft Johannes Hem gezien. Niet alleen op Golgotha, maar ook in 
Zijn glorie. Wandelend in het midden van de zeven gouden kandelaren (Openb. 1:13), midden
in Zijn Kerk! Waar twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn, is Hij in het midden (Matth. 18:20).



In het midden van de hemel staat de troon van God. En in het midden van die troon, zag 
Johannes Jezus als het Lam, staande als geslacht (Openb. 5:6). In triomf. Het Lam heeft 
gewonnen. Duivel, dood en hel de doodsteek gegeven. 
Geen machten en krachten krijgen Hem ooit uit dat midden. Die plaats van overwinning wil 
Hij niet voor Zichzelf houden, maar delen met allen die Zijn verschijning lief kregen, die de 
verlossing kennen door Zijn bloed. 

'... En Jezus in het midden...' 
Laat het nooit van ons gezegd moeten zijn wat Johannes de vrome Joden van zijn dagen 
verweet: ‘Midden onder u staat Hij, Die u níet kent…’ (Joh. 1:26b). Die u niet wílt kennen. 
Niet wilt er-kennen!

Jezus in het midden. Laat dat ons leven stempelen en kleuren. 

Nog even geduld en Hij komt terug. Achter het grote beest zien we het kleine Lam. Maar wel 
het Lam dat glorie won. Volg het Lam en niet het beest.
Laten we onze knieën buigen en belijden met mond en hart dat Jezus Christus Heere is tot 
heerlijkheid van God de Vader.

Vragen

1. Christus werd op Golgotha de eenzaamste mens op de eenzaamste plaats. Wat houdt
dat in?

2. Wat voor zin heeft ‘ons’ praten over licht en zwaar, links en rechts om het kerkelijk 
leven mee te duiden? Waar gaat het om?

3. ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden’, 
heeft Jezus gezegd (Matth. 18:20). Dat ziet er weinig hoopvol uit voor wie alleen is. 
Ga na wat deze tekst bedoelt.


