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Jezus en de vrouw van Pilatus
De vrouw van Pilatus heeft gedroomd; Matteüs vertelt
erover in zijn evangelie. Het lijkt een hinderlijke onderbreking te zijn geweest in het proces tegen Jezus. Of is
er meer over te zeggen?
Claudia
Pilatus is in een moeilijke rechtszaak verwikkeld. Een
zekere Jezus staat voor hem, een onschuldige Jood. Hij
zou vrijgelaten moeten worden, vindt Pilatus. Maar
wanneer hij dat doet, riskeert hij een ernstig conflict
met de Joodse leiders. De prefect zoekt een uitweg door
de misdadiger Barabbas naast Jezus te zetten en de
keuze aan het volk te laten: ‘Wie moet vrij?’ De kans is
groot dat het volk voor Jezus kiest.
Pilatus zet zich al op de rechterstoel om het proces af
te ronden. Maar dan krijgt hij een boodschap van zijn
vrouw, Claudia Procula: ze heeft een nare droom gehad,
over Jezus. Het was zó akelig, dat ze besloot haar man
te waarschuwen: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige!’
Rechtvaardig
Het is opvallend dat Jezus door Claudia een ‘rechtvaardige’ wordt genoemd. Ze zegt daarmee dat Hij onschuldig is. Daarmee is zij – net als de verrader Judas (zie
Matteüs 27, 4a) – een onverwachte getuige van Jezus’
onschuld geweest.
Een heidense vrouw laat weten dat Jezus onschuldig
is. Zie er de hand van God in! God laat weten dat zijn
Zoon onschuldig ter dood gebracht is. Hoe belangrijk is
dat! Want met de onschuld van Jezus staat of valt onze
verlossing. Petrus schrijft: ‘Christus heeft, terwijl hij
zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te
brengen’ (1 Petrus 3, 18; zie ook 1 Johannes 2, 1b).
Afstand
Claudia noemt Jezus een rechtvaardige. Maar ze trekt
vervolgens een verkeerde conclusie, door haar man te
adviseren afstand van Hem te nemen.
Claudia is bang voor Jezus: ‘Ik heb om hem in een
droom veel moeten doorstaan.’ Blijkbaar heeft ze gezien dat de uitkomst van de rechtszaak tegen Jezus verstrekkende gevolgen heeft, allereerst voor haar man. En
daarom roept ze haar man op voorzichtig te zijn. Het is
eigenlijk egoïsme wat deze vrouw drijft: ze is niet bezorgd om Jezus, maar om haar man en haarzelf.
‘Laat je niet in met die rechtvaardige!’ Wat jammer
dat Claudia deze oproep doet. Want als Jezus een rechtvaardige is, moet je zorgen dat je álles met Hem te maken krijgt!
Keuze
Claudia was vlak bij het hart van het evangelie: ze
noemt Jezus een rechtvaardige. Maar tegelijkertijd staat
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ze op grote afstand; ze denkt dat je neutraal kunt blijven
ten opzichte van Hem.
Maar, dat kan dus niet. Je zult moeten kiezen: ben je
vóór of tegen Jezus? Als je niets met Jezus te maken
wilt hebben, heeft Hij ook niets voor jou. Het betekent
je ondergang.
Geef daarom geen gehoor aan de oproep van de
vrouw van Pilatus. Blijf niet op afstand, maar laat je in
met Jezus. Kom voor Hem uit op je werk en in de klas.
Laat merken dat je bij Hem hoort. Het kan betekenen
dat je een kruis te dragen krijgt. Maar je wordt gered!
Gevolg
Pilatus luisterde naar zijn vrouw: hij besloot op veilige
afstand van Jezus te blijven.
Het plan om het volk in te schakelen mislukt. In de
tijd dat hij bezig was met de boodschap van zijn vrouw,
haalden de Joodse leiders het volk over om voor Barabbas te kiezen. Pilatus ziet geen andere mogelijkheid
dan Jezus over te geven aan de kruisdood. Maar hij wil
er geen verantwoordelijkheid voor nemen: hij wast zijn
handen en zegt onschuldig te zijn aan de dood van Jezus. Daarbij noemt hij Jezus, net als zijn vrouw, een
‘rechtvaardige’ (Matteüs 27, 24 (Statenvertaling))!
En zo wordt tot drie keer toe gesteld dat Jezus onschuldig is: door Judas, door Claudia en door Pilatus.
Wat doet jij: laat jij je wel of niet in met die rechtvaardige!

