


Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper 

van hemel en aarde; en in Jezus Christus, zijn enige 

Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden 

heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven, en begraven. 



JEZUS, DIE GELEDEN HEEFT 
ONDER PONTIUS PILATUS 



JESAJA 53:1-6 

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de 

HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor 

Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie 

had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij 

Hem begeerd zouden hebben.  

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van 

smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het 

gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.  

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten 

heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, 

door God geslagen en verdrukt.  



5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons 

genezing gekomen.  

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder 

naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de 

ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.  

7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn 

mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt 

geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn 

mond niet open. 



Onze ziekte heeft Hij op zich 

genomen! 

Onze smarten gedragen! 

Om onze overtredingen verwond! 

Om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld! 

Zijn striemen is er voor ons 

genezing gekomen 

 



PONTIUS PILATUS  
IS EEN  
HISTORISCH PERSOON 

Lukas 3:1  

In het vijftiende jaar van de 

regering van keizer Tiberius, 

toen Pontius Pilatus Judea 

bestuurde, en Herodes tetrarch 

was over Galilea, zijn broer 

Filippus over het gebied van 

Iturea en Trachonitis, en 

Lysanias over Abilene, en toen 

Annas en Kajafas hogepriester 

waren, richtte God zich in de 

woestijn tot Johannes, de zoon 

van Zacharias. 



DE GEHELE 
MENSHEID 

HEEFT 
JEZUS 

GEKRUISIGD 



ZIE, DE MENS 
KIJK NAAR JEZUS 



MATHEUS 28:27-31 

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en 

verzamelden de hele cohort om hem heen. 28 Ze kleedden hem uit en 

deden hem een scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon van 

doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in 

zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 

‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30 en ze spuwden op hem, pakten hem 

de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31 Nadat ze hem zo 

hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren 

weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. 



Jesaja 53:7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn 

mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een 

ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. 

 



ROMEINSE ZWEEP, DE PLUMBATA  
(ZO GENOEMD NAAR DE LODEN 

GEWICHTJES) 



JOHANNES 
19:1-5 

Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die 

op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: 

‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar 

buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel 

bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de 

doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 



PSALM 129:3 

“Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren.”  



1 PETRUS 
2:23,24 

Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het 

oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft in zijn 

lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de 

zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 




