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WOENSDAG 
1Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: 
2‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon 

uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ 
3Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in 

het paleis van de hogepriester, Kajafas. 4Daar beraamden ze het plan om Jezus 

door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. 5‘Maar niet op 

het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’ 

Mat. 26: 1-5 

BELANGENLIJNEN 
De evangeliën noemen verschillende personages met verschillenden belangen die door 
elkaar heen lopen. 

1. Jezus: Hij ondergaat bewust en doelgericht het lijden en sterven.  
Houdt de regie vast; weet tijd (Pesach) en manier van zijn sterven (kruisiging) Mat. 
26:1-2). Weet dat Judas hem verraad en geeft ‘impuls’ hiervoor (Doe maar meteen 
wat je van plan bent. - Joh. 13:26). Weet waar en wanneer Hij gearresteerd wordt 
(Hof) en geeft zich over (Ik ben het – Joh. 18:4). Tijdens verhoor (Kajafas, Pilatus) 
verdedigt hij zich niet en zwijgt (Joh. 19:10) – getuigt echter wel van de waarheid! Gaf 
bewust om 15.00 uur (tijd van avondoffer en zegen) zijn Geest. 

2. Judas: de duivel had hem “in het hart gegeven Jezus te verraden” (Joh. 13:2). 
Motivatie? Teleurgesteld? Hij was een dief & huichelaar (Joh. 12:6). Wilde blijkbaar 
niet de dood van Jezus (Mat. 27:3). Geldzucht!  

BELANGENLIJNEN 
3. Sanhedrin: eerst aanklacht wegen tempelafbraak; dan: wegen Godslastering! 

 

 

62De hogepriester stond op en vroeg hem: 
‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze 
getuigen zeggen?’ 63Maar Jezus bleef zwijgen. De 
hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, 
zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ 
64Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen 
u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien 
zitten aan de rechterhand van de Machtige en 
hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 
65Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en 
hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor 
hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met 
eigen oren gehoord hoe hij God lastert. 66Wat 
denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en 
verdient de doodstraf!’  

1. Hogepriester mag niet aanklagen of verhoren! 

2. Eerst verdediging (!) dan aanklacht. 

3. Bij Godslastering moet de eigennaam ‘Jahwe’ 

uitgesproken zijn. 

4. Bij een religieuze halszaak moet een Farizeeër 

voorzitter zijn, niet de Hogepriester die Sadduceeër is. 

5. Individueel stemmen van de jongste tot de oudste. 

6. Alle mogen voor vrijspraak pleiten maar niet alle 

mogen voor veroordeling spreken. 

7. Zelf belastend getuigenis niet rechtsgeldig. 

8. Doodsvonnis pas 24 later uitspreken. 

9. Hogepriester mag zijn kleren niet scheuren. Lev. 21:10 

‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: 
vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan 
de rechterhand van de Machtige en hem zien 
komen op de wolken van de hemel.’ Mat. 26:64 



BELANGENLIJNEN 
3. Sanhedrin: eerst aanklacht wegen tempelafbraak; dan: wegen Godslastering! 

 

 

62De hogepriester stond op en vroeg hem: 
‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze 
getuigen zeggen?’ 63Maar Jezus bleef zwijgen. De 
hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, 
zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ 
64Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen 
u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien 
zitten aan de rechterhand van de Machtige en 
hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 
65Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en 
hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor 
hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met 
eigen oren gehoord hoe hij God lastert. 66Wat 
denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en 
verdient de doodstraf!’  

1. Hogepriester mag niet aanklagen of verhoren! 

2. Eerst verdediging (!) dan aanklacht. 

3. Bij Godslastering moet de eigennaam ‘Jahwe’ 

uitgesproken zijn. 

4. Bij een religieuze halszaak moet een Farizeeër 

voorzitter zijn, niet de Hogepriester die Sadduceeër is. 

5. Individueel stemmen van de jongste tot de oudste. 

6. Alle mogen voor vrijspraak pleiten maar niet alle 

mogen voor veroordeling spreken. 

7. Zelf belastend getuigenis niet rechtsgeldig. 

8. Doodsvonnis pas 24 later uitspreken. 

9. Hogepriester mag zijn kleren niet scheuren. Lev. 21:10 

 

Verraad en arrestatie 
Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilverstukken.  
dit leidde tot de arrestatie van Jezus. 

30 zilveren sikkels = 120 daglonen 

Dertig zilverstukken was de schadevergoeding  
voor een dode slaaf. (Exodus 21:32)  

Tempelbelasting Exodus 30:11–16 alleen met deze munt! 

Een Tyrische sikkel / zilverstuk met de god Herakles 



Arend (symbool voor Zeus)  
staat op de ramsteven  Opschrift: TUROU IERAS KAI ASULOU  

Opschrift: van Tyrus, heilig en ‘veilig voor geweld’ (asiel) 

Asylos = safe from violence  

Exodus 30: 11-16 (het losgeld – ½ sjekel) 
11De HEER zei tegen Mozes: 12‘Als je onder de Israëlieten een telling 
houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen 
voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 
13Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, … 16Het 
losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt 
worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de 
Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen 
niet vergeet.’ 

Het losgeld (of wel tempelbelasting) moest ten tijde  
van Jezus in ‘Tyrische zilversjekel’ worden betaald.  
( geldwisselaars in de tempel; vgl. Mat. 21:12) 

TEMPELREINIGING? 

12Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de 
geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn 
huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’ Mat. 21:12-13 

De rechtszaak tegen Jezus 

1. Geen arrestatie als omkoping/corruptie een rol spelen.  

2. Geen rechtszaak houden na zonsondergang. 

3. Geen deelnamen van rechter of leden van het Sanhedrin aan de 
arrestatie (om neutraal te kunnen blijven). 

4. Geen rechtszaak voor het morgenoffer in de tempel (ca. 9.00 uur). 

5. Geen geheime rechtzaakbesprekingen, alleen openbare. 

6. Geen rechtszaak buiten de hal van het gericht op de tempelberg. 





DE RECHTSZAAK TEGEN JEZUS 

7. Eerst komt de verdediging dan de aanklacht (anders dan onze Romeinse 
rechtspreking). 

8. Alle mochten voor vrijspraak pleiten maar niet alle mochten voor veroordeling 
spreken (ter bescherming van de aangeklaagde; tegen samenzwering). Iemand 
moet aanwezig zijn voor de verdediging. 

9. Twee of drie getuigen moeten in alle details overeenstemmen (vgl. Deut. 19:15). 

10. Voor de aangeklaagde bestond geen mogelijkheid zich zelf te belasten (tegen 
zich te getuigen). De beschuldigde mocht geen getuige zijn van de twee of drie. 
Reden: hij zou iemand anders kunnen beschermen met zijn zelf-aanklacht. Of: 
onder druk. 

DE RECHTSZAAK TEGEN JEZUS 

11. De Hogepriester mocht zijn kleren niet scheuren (Lev.21:10). Uiting van emotie; 
rechtszaak op basis van feiten.  

12. De aanklacht mocht niet van de rechter komen; deze onderzoekt alleen de 
aanklacht. Reden: neutraliteit van de rechter) 

13. Een aanklacht vanwege Godslastering was alleen geldig mits de aangeklaagde de 
naam van God (Jahwe) letterlijk heeft uitgesproken. 

14. Een persoon mag niet op basis van haar eigen uitspraak worden veroordeeld. Er 
moeten onafhankelijk van de aangeklaagde 2 of 3 getuigen zijn. 

15. Het vonnis mocht niet in de nacht worden uitgesproken maar alleen overdag. 
Reden: een rechtszaak niet forceren (laten we het vandaag afmaken) maar in alle 
rust na een onderbreking (nachtrust). 

DE RECHTSZAAK TEGEN JEZUS 

16. In een halszaak moet tussen verhandeling en het uitspreken van het vonnis 
minimaal 24 uur liggen. Reden: extra tijd winnen waar misschien een getuigenis 
voor de onschuld van de aangeklaagde in gebracht kan worden. 

17. De stemming  voor een doodsvonnis moest individueel plaats vinden; beginnend 
bij de jongste zodat de jongeren niet door de ouderen beïnvloed worden. 
Een eenstemmige beslissing spreekt voor de onschuld van de aangeklaagde. 
Waarom? Als minimaal 23 tot maximaal 71 stemmen dezelfde mening hebben, 
kan dit volgens Joodse mening alleen door samenzwering bereikt worden.  
In de praktijk heb je: “Twee Joden en drie meningen.” 

De rechtszaak tegen Jezus 

19. Een rechter moet tijdens het proces vriendelijk en human zijn. 

20. Een ter dood veroordeelde mag niet van tevoren worden gegeseld of de zweep 
krijgen. 

21. Geen executie op de Sabbat of een feestdag. 


