
ONDER PONTIUS PILATUS 

OPENINGSGEDACHTE 

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden maar een paar personen met naam en toenaam 

genoemd. Natuurlijk zijn dat God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Ook de 

moeder van Jezus wordt genoemd. Weet je nog hoe ze heet? (Maria) 

Maar er is nog een persoon die direct na Maria wordt genoemd. Kun je bedenken wie dat is? 

(Pontius Pilatus) 

In de Apostolische Geloofsbelijdenis staat dat Jezus ”geleden heeft onder Pontius Pilatus”. 

Pilatus was de gouverneur van Judea toen Jezus gekruisigd werd. Waarom heeft de auteur 

van de Apostolische Geloofsbelijdenis zijn naam hier genoemd? ( Geef je kind de kans om het 

antwoord zelf te bedenken). 

Laten we het verhaal van Pontius Pilatus lezen in het evangelie van Markus. 

BIJBELLEZING MARKUS 15:1-5 

Uitleg: 

Er zijn twee dingen die we kunnen afleiden van de naam van Pontius Pilatus in de 

Apostolische Geloofsbelijdenis. 

Allereerst vertelt zijn naam ons waar Jezus is gestorven. Pilatus was gouverneur van de 

Romeinse provincie Judea in het land Israël. Pilatus’ naam geeft ook aan wanneer Jezus is 

gestorven. Volgens de Romeinse historici was Pilatus gouverneur van Judea in de periode van 

het jaar 26 t/m 36 AD. Dat betekent dat Jezus ergens in die periode is gestorven. Dat was 

ongeveer 2000 jaar geleden. 

Er zijn mensen die denken dat de verhalen over Jezus verzonnen zijn. Maar door Pilatus 

expliciet in de Geloofsbelijdenis te noemen vertellen Christenen aan de wereld dat Jezus echt 

is. Hij heeft in een echte plaats geleefd en is in op echte plaats gestorven, we weten zelfs 

wanneer hij heeft geleefd. Het is niet zomaar een sprookje: “lang lang geleden, in een land 

hier ver vandaan....”. Jezus was een echt persoon. 

Verder verwijst de naam van Pilatus naar een rechtszaak waarin Jezus terecht stond voordat 

Hij werd gedood. De Joodse leiders wilden Jezus doden maar ze hadden niet de bevoegdheid 

om Hem te doden. Alleen de Romeinse gouverneur had de bevoegdheid om een bevel tot 

executie te geven, daarom brachten de Joodse leiders Jezus bij de gouverneur, Pontius 

Pilatus. 

Het verhaal is duidelijk; Pilatus gelooft dat Jezus onschuldig is -en dat hij zeker niet de 

doodstraf verdiende- maar de Joodse leiders wilden dat Hij zou sterven. Dit gebeurde tijdens 

het Paasfeest, Pilatus liet tijdens dit feest het volk meestal kiezen welke roemruchtige 

misdadiger hij zou vrijlaten. Hij gaf ze een keuze: laat Jezus vrij, de man die zichzelf de Koning 

noemt, of laat Barabbas vrij, een moordenaar en rebel tegen de overheid. De mensen kozen 

Barabbas in plaats van Jezus en lieten hiermee zien hoe graag ze Jezus dood wilden hebben. 



Pilatus is verbaasd over Jezus. Andere mensen die voor hem werden gebracht beefden van 

angst en smeekten om te worden vrijgelaten of probeerden hem te overtuigen dat ze 

onschuldig waren. Niet Jezus. Jezus zegt maar een paar woorden tegen Pilatus en de rest van 

de tijd is hij stil en zelfverzekerd. 

Waarom denk je dat Pilatus het doodsvonnis over hem uitsprak, terwijl hij er van overtuigd 

was dat Jezus onschuldig was? (Kijk of je kind hier ideeën over heeft. Als hij/zij het niet weet, 

lees dan vers 15 opnieuw en kijk of dit helpt.) 

Pilatus veroordeelt Jezus omdat hij geen problemen wil met de Joodse leiders. Je moet weten 

dat Pilatus in het verleden de Joodse leiders al een keer tegen zich in het harnas had gejaagd, 

waarop de Joodse leiders een klacht over hem hadden ingediend bij de Keizer. Hij wilde niet 

opnieuw in de problemen raken en ging ten slotte door de knieën, hij gaf de mensen wat ze 

wilden. 

En dit is het meest vreemde van dit verhaal: Jezus is de echte machthebber, de echte koning 

van de gehele wereld en Hij wordt veroordeeld door een tijdelijke menselijke machthebber. 

Jezus is degene die op een dag terug komt en over de hele wereld zal rechtspreken en Hij 

wordt hier veroordeeld door een menselijke rechter. Jezus is de perfecte rechter en Hij wordt 

veroordeelt door iemand die corrupt is. 

VRAGEN VOOR JE KINDEREN 

1. Weet je nog wanneer Pontius Pilatus gouverneur was over Judea? (Tussen 26 en 36 

AD.) 

2. Waarom is het goed dat Pilatus’ naam voorkomt in de Geloofsbelijdenis? (Omdat het 

ons er aan herinnert dat Jezus echt geleefd heeft in een specifieke tijd en specifieke 

plaats.) 

3. Waarom veroordeelde Pilatus Jezus tot de dood? (Hij wilde de menigte tevreden 

stellen om niet in de problemen raken) 

4. Waarom denk je dat Jezus niet bang was voor Pilatus? (Jezus vertrouwde op zijn 

Vader. Hij wist dat hij moest sterven aan het kruis en dat Zijn veroordeling onderdeel 

was van het plan van Zijn Vader.) 

5. Wat was de belijdenis die Jezus uitsprak toen hij voor Pilatus stond? Toen hij eindelijk 

sprak, wat zij hij toen? (Als je kind het zich niet kan herinneren, lees dan vers 2 

opnieuw. Jezus zei dat hij de Koning van de Joden was) 

GEBED 

God dank U voor de trouw van Jezus. Toen Hij werd gehaat door zijn eigen mensen, haatte Hij 

hun niet. Toen Hij voor de rechtbank stond heeft Hij niemand gedreigd. In plaats daarvan 

heeft Hij zichzelf aan U toevertrouwd, de rechtvaardige Rechter (1 Petrus 2:23). Help ons om 

als Hem te zijn. Help ons het getuigenis van Jezus voor Pilatus te herinneren en geef ons de 

moed om de waarheid te zeggen, zoals Jezus deed, zelfs als het ons leven kost, zoals bij Jezus 

(1 Timotheüs 6:13). Amen. 

 

Uit: Laying the foundation, A Family Study of the Apostels' Creed 


