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Via Dolorosa 
 

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Medelijden hebben met…..  
Jantje en zijn klasgenoten zijn heel, heel druk bezig met geld ophalen voor een 

goed doel. Dat geld willen ze zelf verdienen door auto’s te wassen, lege flessen 

te ‘bedelen’ voor het statiegeld, lekkere koeken te bakken, die ze gaan verkopen, 

enz. enz. 

In hun klaslokaal hangt een thermometer, waarop te zien is hoeveel geld ze al 

opgehaald hebben voor die arme, zieke kinderen in Afrika. 

 

 

Hoofdstuk   94    -    Via Dolorosa    -     Lucas    23   :   26  -  32 

 

Het was ongeveer zes uur in de ochtend, toen het Sanhedrin voor de eerste keer 

met Jezus bij Pilatus kwam. Toen ze Jezus wegbrachten om gekruisigd te 

worden was het negen uur. 

Ook tijdens deze ‘Via Dolorosa’, deze lijdensweg door de stad Jeruzalem werd 

Jezus niets bespaard. Hij moest tussen twee rebellen lopen, die tegelijkertijd met 

hem gekruisigd zouden worden. Iedereen kon op deze manier zien dat ook Jezus 

een ‘misdadiger’ was. Deze beide vrienden van Barabbas hadden tijdens een 

oproer Romeinse soldaten gedood. Volgens de wetten van Rome moesten zij 

voor straf aan het kruis gedood worden. Maar Jezus was onschuldig. Hij had 

zich nooit afgegeven met Zeloten. Dat hij nu tot hen gerekend werd was voor 

hem een diepe smaad. 

 

Het was de gewoonte dat de veroordeelden op weg naar het kruis een bordje om 

hun hals droegen, waar heel in het kort hun misdaad op geschreven stond. Na 

het kruisigen werd dat bordje aan de kruispaal boven het hoofd vastgespijkerd. 

Elke voorbijganger kon dan direct zien om welke reden die misdadiger 

gekruisigd was. 

Bij de twee rebellen was maar één woord nodig: ‘Lestes’, dat rebel betekende. 

 

Maar op het bordje van Jezus stond met 

grote letters geschreven: ‘Koning van 

de Joden’. Pilatus had het er zelfs in 

drie talen op laten zetten: in het 

Hebreeuws, in het Grieks en in het 

Latijn. 
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Toen de mannen van het Sanhedrin het bordje lazen werden zij razend van 

kwaadheid. Ze gingen direct naar Pilatus. 

‘Wat daar op dat bord geschreven staat, dat kan niet! Het is een smaad voor ons 

land en voor ons volk! U weet heel goed dat deze Jezus onze koning niet is en 

dat hij alleen maar gezegd heeft dat hij de Messiaskoning van de Joden is! 

Schrijf liever op dat bordje dat hij zelf gezegd heeft: ‘Ik ben de koning van de 

Joden’. Dat moet voor het volk duidelijk zijn!’ 

Hun protest hielp niet. Pilatus had deze tekst juist gekozen om hen en hun volk 

bespottelijk te maken. Pilatus dacht er niet aan om deze tekst te veranderen. 

‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ zei hij kort. ‘Dit blijft erop 

staan!’ 

Zo bang als hij die ochtend was geweest, zo kort voor de kop was hij nu. 

Iedereen mocht weten, dat dit volk van de Joden hun eigen koning ging 

kruisigen! Hij was nog niet vergeten dat deze zelfde mannen nog maar een 

uurtje geleden hadden geroepen: ‘Wij hebben anders geen andere koning dan de 

keizer van Rome!’ 

 

Ook voor Jezus was de tekst op dit bordje erg. Hij was hun koning, maar op een 

andere manier dan de Joden hem wensten te ontvangen. 

Nu moest hij ook nog zelf de kruisbalk dragen. Op de heuvel Golgotha, niet ver 

van de muren van de stad, stonden de palen al in de grond. Alleen de zware 

dwarsbalk moesten de veroordeelden zelf dragen. Geen Romein, zelfs geen 

gewoon soldaat, kon gedwongen worden om die dwarsbalk voor een gevangene 

te dragen. Het was slavenwerk, net zoals de kruisdood van oudsher een straf 

voor slaven was. 

Voor een Jood was het dragen van een kruisbalk een nog grotere schande. 

Volgens de wetten van Mozes was iedereen die aan het kruis kwam te hangen  

en ook diegene die de kruisbalk doeg, door God vervloekt! Ook Jezus was een 

Jood en liep daar volgens de wet van Mozes als een vervloekte.  

 

Ook nu droeg Jezus zijn lijden met groot geduld. Om zijn volk vrij te maken van 

de vloek van God moest hij de kruisbalk dragen.  

Drie jaar geleden kwam de Heilige Geest in Jezus met als teken de witte duif. 

Nu, met het dragen van de kruisbalk kwam de vloek van God op hem. Deze ene 

verschrikkelijke dag zou God Zijn Zoon niet liefhebben, maar zou Zijn 

gloeiende toorn op hem neerdalen. 
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Maar tegelijkertijd was het dragen van die zware kruisbalk een marteling voor 

Jezus’ lichaam. Zwaar woog de balk op zijn schouder. Bij elke stap voelde hij de 

pijn in zijn open rug. Hij kon bijna niet meer lopen. Steeds maar weer struikelde 

hij onder zijn zware last. 

Maar ook tijdens dit ondraaglijk lijden dacht Jezus niet aan zichzelf. Hij had 

medelijden met de mensen om hem heen, met het volk van Jeruzalem. 

 

Een grote groep soldaten omringden de drie mannen die gekruisigd zouden 

worden. Een grote groep nieuwsgierigen uit Jeruzalem volgde. Niet ver vanaf de 

poort kwam een groepje vrouwen op de gevangenen toelopen. 

Het volk maakte eerbiedig ruimte voor hen en zelfs de soldaten lieten hen door. 

Deze ‘dochters van Jeruzalem’ waren rijke, voorname vrouwen, die veel arme 

mensen hielpen. Nu ze gehoord hadden dat Jezus van Nazareth veroordeeld was 

en gekruisigd zou worden in de plaats van Barabbas, waren ze zo snel mogelijk 

gekomen om hem te troosten op zijn laatste en zware gang naar Golgotha. Ze 

wisten maar al te goed dat ze Jezus niet konden helpen, maar een enkel woord 

van troost en hun warme tranen zouden hem goed doen. Wel hadden ze al een 

kruik met mirrewijn naar de strafplaats laten brengen om de allerergste pijnen te 

verdoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen van Jeruzalem 

 

Maar toen deze ‘dochters van Jeruzalem’ Jezus zagen, zo dodelijk bleek, zo 

wankelend onder zijn kruis, konden ze geen woorden van troost meer vinden. 

Was dit dezelfde rabbi die nog geen week geleden zijn koninklijke intocht in 

Jeruzalem had gehouden? Toen hadden de mannen van Jeruzalem hem hulde 

gebracht en met palmtakken gezwaaid. En nu liepen deze zelfde mannen de 

poort uit om hem te zien hangen aan het kruis. O God, hoe diep kan een mens 

vallen! Jezus was nog zo jong en hij was zo goed. Hoeveel mensen had hij niet 

geholpen en nu moest hij sterven in de bloei van zijn leven. Luid begonnen de 

vrouwen te huilen. 
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De Here Jezus wist dat deze vrouwen het goed met hem meenden. Maar toch 

kon hij deze troost van hen niet aannemen. Zij huilden om zijn ‘mislukt’ leven. 

Maar zijn leven was niet mislukt! Met deze pijnen, zijn lijden, kocht hij het 

eeuwige heil voor zijn volk. Zijn dood was de overwinning op satan, op de 

duivel zelf. Deze vrouwen huilden om hem. Ze begrepen niets van zijn 

Messiasschap, van zijn offerdood. Ze geloofden niet in hem. Ze hadden hem niet 

aangenomen als hun Heer en Heiland. 

Droevig zei Jezus tegen hen: ‘Jullie, ‘dochters van Jeruzalem’, huil niet om mij. 

Jullie kunnen beter om jezelf huilen en om jullie kinderen. Want er zal een 

verschrikkelijke tijd komen. Het wordt zo erg dat de mensen dan zullen zeggen: 

het is nu beter om geen kinderen te hebben. Vrouwen zonder kinderen hebben 

geluk…. Dan zal het volk van Jeruzalem tegen de bergen zeggen: ‘Val toch op 

ons neer!’  En tegen de heuvels: ‘Bedek ons toch!’ Zo zwaar zal de verdrukking 

zijn. Kijk wat er met mij, het jonge hout gebeurt. Wat zal jullie, het verdorde 

hout, niet te wachten staan!’ 

Zo was Jezus op zijn weg naar het kruis nog voor de laatste keer de profeet, die 

het oordeel aankondigde over de stad die hem verworpen had…. 

 

Ze waren buiten de stadspoort en Jezus kon bijna niet meer. De centurio zag dat 

Jezus het zou besterven, wanneer hij nog langer die zware kruisbalk zou moeten 

dragen. Hij keek om zich heen. Als hij nu een burger van de stad Jeruzalem zou 

dwingen om die kruisbalk van Jezus te dragen, dan zou er zo maar een relletje 

kunnen ontstaan. Met dat Jodenvolk moest je altijd oppassen!  

 

Gelukkig, daar zag de centurio vanuit 

het veld een man aan komen lopen, 

die naar de stadspoort ging. Hij was 

wel een Jood, maar aan zijn kleren 

kon je zien dat hij in het buitenland 

woonde. Met deze man was het te 

proberen.  

Hij gaf een paar soldaten een bevel 

en even later stond deze 

‘vreemdeling’ voor hem. Kort 

ondervroeg de centurio hem. Dus, hij 

kwam uit Noord-Afrika, uit een stad 

die Cyrene heette en hij was in 

Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. 

Jammer voor hem, maar de centurio 

had werk voor hem dat hij niet mocht 

weigeren. Hij moest de kruisbalk 

dragen voor de middelste 

‘misdadiger’.  
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Simon van Cyrene wist niet wat hij hoorde. Dit kon toch niet waar zijn? Hij was 

een vrij man en wanneer hij dit moest doen was hij onrein en mocht dan geen 

Paasfeest meer vieren! 

De centurio lachte. Dat Paasfeest kon wel een jaar wachten, maar deze 

dwarsbalk niet! De soldaten pakten hem beet en dwongen hem ‘zijn werk’  te 

doen. Spottend zeiden de soldaten, dat hij niet mocht klagen. Het was niet de 

eerste de beste, voor wie hij deze kruisbalk mocht dragen. Hij kon toch wel 

lezen wat er op dat bordje stond?  

Nu dan. ‘Koning van de Joden’. Hij kon toch niet ontkennen, dat de koning van 

de Joden het recht had om een Jood te bevelen een dienst voor hem te doen! Als 

hij weigerde…. De soldaten grepen naar hun zwaarden. 

Simon moest wel en zuchtend droeg hij de dwarsbalk achter Jezus aan. Nu was 

hij onrein en de vloek van God rustte op hem. Hoeveel offers moest hij brengen, 

voordat hij weer rein zou zijn? Hij wist niet waaraan hij dit verdiend had. Hij 

was blij toen ze op Golgotha waren en hij de dwarsbalk op de grond kon laten 

vallen. 

 

Jaren later woonden er in de stad Rome twee zonen van deze Simon van Cyrene. 

Hun namen waren Alexander en Rufus. Zij waren discipelen van Jezus 

geworden. Ze stonden bekend om hun geloof en trouw. 

Het is best mogelijk geweest, dat ook hun vader Simon van Cyrene lid is 

geweest van die eerste Christengemeente in Rome. Als dat zo is, dan is hij zeker 

blij geweest, dat hij op die Paasochtend in Jeruzalem het kruis (de dwarsbalk)  

voor Jezus heeft mogen dragen. 

 
 


