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 Geen rust voor Pilatus 

 
 

Pilatus wilde allen maar met rust gelaten worden. Maar dan had hij 
winkelier, slager of bakker moeten worden. 
Maar Pilatus was de Romeinse gouverneur van Judea – het land waar 
Jezus leefde. En niemand in Judea kon de doodstraf krijgen zonder 
de toestemming van Pilatus. Dus op de ochtend na de veroordeling 
van Jezus, was het in het paleis van Pilatus allesbehalve rustig! 
Aan de ene kant van de kamer stonden de Farizeeën en 
Schriftgeleerden te schreeuwen. 
‘Deze man is gevaarlijk!’ 
‘Hij vertelt de mensen dat ze geen belasting moeten betalen!’ 
‘Hij beweert dat Hij een koning is!’ 
Aan de andere kant van de kamer stond Jezus – moe, verdrietig en 
alleen. 
‘Is dat waar?’ vroeg Pilatus aan Hem. 
Jezus knikte alleen maar. 
‘Ja, Ik ben een koning. Maar niet het soort koning waar u aan denkt.’ 
Pilatus keek naar Jezus. Hij keek ook naar de godsdienstige leiders. 
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‘Die man ziet er volgens mij heel onschuldig uit’, zei Pilatus tenslotte. 
‘Ik zou niet weten waarom Hij de doodstraf moet krijgen.’ 
Nu schreeuwden de Farizeeën nog harder dan daarvoor. Maar 
Pilatus hoorde tussen al dat geschreeuw nog de stem van iemand 
anders. Het was de stem van zijn vrouw die de kamer was 
binnengeslopen om hem iets in zijn oor te fluisteren. 
‘Ik heb over die man gedroomd!’ zei ze, terwijl ze naar Jezus wees. 
‘Hij heeft niets verkeerds gedaan. Je kunt je hier maar beter niet mee 
bemoeien!’ 
Nu was het nóg onrustiger in het huis van Pilatus. Maar hij mist er 
toch iets aan doen. Dat hoorde tenslotte bij zijn werk. 
‘Ik zal jullie wat vertellen’, zei Pilatus. ‘We gaan de mensen vragen 
wat zij ervan vinden.’ Pilatus lachte toen hij dit zei, want hij had 
zojuist een slim plannetje bedacht. 
Elk jaar, als het Pesach-feest gekomen was, mochten de mensen een 
gevangene aanwijzen die Pilatus dan vrij zou laten. 
En nu was het juist de tijd voor het Pesach-feest! Er zat op dat 
moment toevallig nog een nare man gevangen die bekend stond als 
dief en moordenaar. Die man heette Barabbas. Pilatus wilde de 
mensen laten kiezen tussen Jezus en deze Barabbas. En natuurlijk 
zouden de mensen dan voor de vrijlating van Jezus kiezen. 
Maar toen de Farizeeën in de gaten kregen wat Pilatus van plan was, 
gingen zij snel naar de mensen om hun te vertellen dat ze om de 
rijlating van Barabbas moesten roepen. 
De mensen hadden niet door wat er aan de hand was, dus deden ze 
maar wat de leiders hun hadden gezegd. 
‘Laat Barabbas vrij!’ riepen zij. ‘Laat Barabbas vrij!’ En met al dat 
geschreeuw en lawaai was het nu nog onrustiger dan ooit. 
‘Maar als ik Barabbas vrij laat’, zei Pilatus tegen de Farizeeën, ‘dan 
betekent het dat ik Jezus moet…’ 
‘Dood Jezus!’ riepen de mensen. ‘Aan het kruis met Hem! En als u 
dat niet doet, dan zullen wij de keizer zeggen dut u niet goed uw 
plicht gedaan hebt; dat u er niet in geslaagd bent het hier rustig te 
houden.’ 
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Rust. Dat was alles wat Pilatus wilde. En als hij dat door de dood van 
één man kon terugkrijgen, dan moest dat maar gebeuren. Maar 
voordat hij daartoe opdracht gaf, liet Pilatus een schaal met water en 
een handdoek komen. 
‘Ik was mijn handen schoon van deze zaken’, zei hij. En hij stak zijn 
handen in het water. 
De vrome leiders knikten. 
De soldaten sleepten Jezus mee. 
Eindelijk was het weer rustig in het paleis van Pilatus. 
En voor die rust hoefde hij alleen het leven van één onschuldige man 
op te offeren. 
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