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Een koning, een kroon en een kruis 

 
De helpers van de hogepriester hadden Jezus gemeen behandeld, maar wat de 
Romeinse soldaten daarna met Hem deden was nog erger. 
Toen zij Hem uit het paleis van Pilatus naar buiten sleurden, gaven zij Hem eerst 
een pak slaag. Ze scheurden zijn kleren stuk en sloegen hem zo hard dat zijn rug 
bloedde. 
Daarna bedachten zij dat het wel leuk was om Hem belachelijk te maken. 
‘Zo. Dus jij denkt dat je een koning bent?’ zeiden zij treiterend. ‘Dan zullen we je 
ook als een koning verkleden!’ 
Ze deden Jezus een purperen mantel om, dezelfde kleur mantel als een koning 
zou dragen. 
‘Een koning heeft ook een kroon nodig!’ lachte een van de soldaten. 
Daarom braken ze maar een tak af van een doornstruik, bogen de tak in een 
cirkel en drukten dit zo hard op Jezus’ hoofd dat het bloed over zijn gezicht liep. 
‘Wacht, we hebben nog iets nodig’, grinnikte een andere soldaat. Hij raapte een 
grote stok op en gaf Hem Jezus in zijn handen. 
‘Een echte koningsstaf voor de majesteit!’ spotte hij. 
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Daarna bogen ze allemaal neer voor Jezus terwijl ze riepen: ‘Leve de koning. 
Leven de koning van de Joden!’ 
Na een tijdje begon de gepest de soldaten te vervelen. En toen werd het 
allemaal nog erger – veel erger. 
Ze bespuugden Hem. En daarna pakten ze één voor één de houten stok op en 
sloegen Jezus ermee op zijn hoofd. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Daarna 
scheurden zij de purperen mantel van zijn lichaam, deden Hem zijn eigen kleren 
weer aan en sleurden Hem de straat op. 
Nu was het tijd voor het allerergste. 
De soldaten legden Jezus een zware houten balk op zijn schouders en lieten 
Hem deze balk een heuvel op dragen. 
 
Jezus deed zijn uiterste best, maar zijn lichaam bloedde van alle slagen, zijn 
hoofd deed zeer van de klappen en Hij was moe, verschrikkelijk moe. Toen Hij 
tenslotte op de grond neerviel, trokken de soldaten een man tussen de mensen 
uit. Die man heette Simon en hij moes de balk verder de heuvel op dragen. 
Toen zij bovenaan de heuvel kwamen, maakten de soldaten met de balk een 
kruis. Ze gooiden Jezus op dat kruis. Daarna sloegen zij – een, twee, drie – met 
spijkers de handen en voeten van Jezus aan het kruis vast. Bovenop het kruis 
spijkerden ze een klein bordje waarop stond: ‘Jezus, koning van de Joden.’ Dat 
was bedoeld als een grap, maar de vrome leiders vonden het helemaal niet 
grappig. 
‘Nee, nee, nee! ‘klaagden zij. ‘Jullie hebben het fout. Hij is niet echt de koning 
van de Joden. Dat zegt Hij alleen maar van Zichzelf!’ 
Maar de soldaten luisterden daar niet naar. Ze zetten het kruis rechtop, zodat 
iedereen het zien kon. Daarna zetten ze het kruis vast in de grond zodat het niet 
om kon vallen. 
Daarna wachtten zij tot Jezus zou sterven. De soldaten hadden het allerslechtste 
gedaan. En wat zou Jezus nu doen? Hij deed het beste, het allerbeste wat Hij 
kon doen. Hij deed zijn ogen dicht en sprak een gebed uit. 
‘Vergeef het hun, Vader’, fluisterde Hij, ‘Ze weten niet wat ze doen.’ 
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Kruis maken 
 

 
  

 

Stap 1 
Wat heb je nodig voor het maken van een kruis 

    
Werktekening     bolletje klei         ijzerdraad  70 strijkkralen 
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Stap 2 
 

      
Buig het ijzerdraad  rijg de strijkkralen aan  kneed de klei in de vorm  
in de vorm van een  het ijzerdraad   van een steen  
kruis 
 

 
Zet het kruis in de klei. 


