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De betekenis van Jezus’ doornenkroon 
http://creation.com/why-did-jesus-wear-a-crown-of-thorns , 25-3-2016 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 

 
In Genesis 3:17-19 lezen we: 

“En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom 
gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u 
vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal 
hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 19 In het zweet van uw gezicht 
zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof 
bent u en u zult tot stof terugkeren”. 

In Gods oorspronkelijk volmaakte schepping werden Adam en Eva, toen ze geschapen werden, op 
Dag 6, geplaatst in de Hof van Eden. Hier kregen ze één gebod: zij mochten niet eten “van de boom 
van de kennis van goed en kwaad” (Genesis 2:17). In de bovenstaande verzen uit Genesis 3, nadat 
Adam en Eva Gods gebod hadden overtreden waardoor zonde en dood in de wereld kwam (Romei-
nen 5:12), verklaarde God hen sommige van de grotere consequenties en effecten van hun eigen 
zonde: de Vloek. De Vloek was niet louter hen opgelegd, maar op de hele schepping, waarover zij 
heerschappij hadden gekregen.[1] Vervat in deze vloek was een specifieke verwijzing naar de intro-
ductie van dorens en distels in de nu gevallen schepping. In de onmiddellijke context – dit wil zeg-
gen de hachelijke situatie waarin Adam en Eva zich nu bevonden – “Heeft Adams zonde zijn milieu 
bedorven en lijdt het samen met hem”.[2] Zoals Henry Morris schreef: “De aarde die eerder met de 
mens samenwerkte wanneer de mens ze bewerkte en schikte (Genesis 2:5-15), werd nu onwillig om 
voedsel voort te brengen. In plaats daarvan begon de aarde dorens en schadelijk onkruid voort te 
brengen, zodat dit zwoegen, zweet en tranen meebracht voor de mens voordat hij ervan kon 
eten”.[3] De effecten van de dorens en distels zijn voortgegaan van die dag af tot vandaag, zoals een 
tuinier of landbouwer wel weet.[4] Vóór de Zondeval en de Vloek, zou alles samengewerkt hebben 
in een perfecte harmonie. Adam zou het aangenaam gevonden hebben zijn planten te zien groeien, 
met groot gemak, en met veel opbrengst om te dienen als voedsel. Maar, wat een vreugdevolle taak 
moest zijn voor Adam werd nu moeizaam, en vergde zwoegen en strijd. 
 
De Vloek onverenigbaar met miljoenen jaren 
De dorens en distels, geïntroduceerd in Genesis 3, stellen significante problemen voor christenen 
die Genesis niet als echte geschiedenis aannemen, zoals Genesis echter wel bedoeld is. Als, zoals 
lange-tijdperken seculiere geologen beweren, de aarde miljarden jaren van trage en graduele pro-
cessen nodig had om haar huidige gedaante te krijgen, dan moeten wij concluderen dat dorens, ge-
vonden in het fossielenverslag, miljoenen jaren oud zijn. Dit zou betekenen dat dorens en dood, 
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moeten bestaan hebben vóór Adams zonde en lang vóór enige mens arriveerde op planeet aarde. Dit 
is uiteraard problematisch en leidt tot een herinterpretatie van de natuurlijke lezing van de bijbelse 
tekst middels het opleggen van feilbare ideeën van mensen aan de tekst. In contrast hiermee vormen 
dorens in het fossielenverslag geen probleem voor bijbelse creationisten die geloven dat de meer-
derheid van het fossielenverslag resulteert van Noachs Vloed, welke de aarde zoals die toen was 
verwoestte. Deze catastrofale gebeurtenis gebeurde zo’n 1500 [tot max. 3500; M.V.] jaar nadat 
zonde de wereld binnenkwam, en dus zijn bijbelse creationisten niet verrast om dorens te vinden in 
het fossielenverslag. In tegendeel, dit is erg consistent met de natuurlijke chronologie van de Bijbel 
 

 

De symboliek van dorens in de Schrift 
Dorens en distels zijn een reële fysische component van de vervloekte wereld waarin wij leven, 
maar ze dragen verder ook symbolische, negatieve ondertonen doorheen de Bijbel en wijzen sterk 
terug naar de Vloek in Genesis. Hun symbolische betekenis schept ook problemen voor hen die 
Genesis niet lezen als een waar historisch verslag, omdat de negatieve bijbelse ondertonen, geasso-
cieerd met dorens en distels, integraal deel uitmaken van hun historische oorsprong in de tijd van de 
Vloek. Zonder de connectie met hun historische oorsprong, wordt hun symbolische betekenis leeg 
en vaag. 
De talloze verwijzingen naar dorens en distels [5] doorheen de Bijbel herinneren ons aan de histori-
sche Zondeval en Vloek die volgden. De negatieve bijbelse ondertonen geassocieerd met dorens en 
distels na Genesis 3:18 worden gedemonstreerd in hun vertegenwoordiging van obstakels, straf, of 
door de herinnering aan zonde en haar consequenties. Bijvoorbeeld: 
 In Numeri 33:55, vertelde God de Israëlieten dat indien zij de bewoners van Kanaän niet ver-

drijven, en toestaan dat ze blijven, de Kanaänieten een obstakel zouden vormen voor hen: “Maar 
als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u 
van hen liet overblijven, als doornen zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden”. 
Spreuken 15:19 gebruikt andermaal de denkbeeldige dorens als obstakels: “De weg van een lui-
aard is als een doornhaag”.  
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De kroon van dorens sym-
boliseert levendig de vloek 
van de zonde die geplaatst 
werd op Jezus’ hoofd. Dit 
verwijst terug naar Genesis 
3 en herinnert ons eraan 
waarom Jezus naar het 
kruis ging, om de straf op 
zonde te dragen als onze 
Plaatsvervanger! 

 In Jesaja 34:13, toen God sprak over de consequenties van Zijn oordeel over het land Edom, 
maakten dorens deel uit van hun bestraffing: “In zijn paleizen zullen dorens opschieten, netels 
en distels in zijn vestingen”. 

 Ook het Nieuwe Testament gebruikt dorens en distels in referentie tot de innerlijke werking van 
het wereldse hart, verdorven door zonde. In de parabel van de zaaier, Mattheüs 13:3-8: “Een an-
der deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het” (Vers 7). Ook de 
uitwendige uitdrukking van het wereldse hart dat afvalt van Christus wordt vergeleken met een 
woest land: “Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking 
nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt” (Hebreeën 6:8). 

 
Jezus’ doornenkroon 
De ultieme vervulling van het symbolisme die dorens en distels in de Bijbel bezitten, wordt gevon-
den in Mattheüs 27:29: 

“[Zij] vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in 
Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: 
Gegroet, Koning van de Joden!” 

Hier plaatsten de soldaten van Pilatus een kroon van do-
rens op Jezus’ hoofd, om Hem te bespotten als de Koning 
der Joden. O, hadden zij maar eens geweten wat zij deden 
en wat de symboliek was van hun daden! Dorens waren 
niet aanwezig in de oorspronkelijke “zeer goed” wereld 
(Genesis 1:31), maar de Romeinse soldaten hadden er 
geen moeite mee om dorens te vinden om ze op Jezus’ 
hoofd te plaatsen. Dorens die het directe gevolg zijn van 
de zondeval van de mens worden overvloedig gevonden 
in een wereld die doortrokken is van zonde. Wat de solda-
ten onbewust deden was enorm significant. De kroon van 
dorens symboliseert levendig de vloek van de zonde die 
geplaatst werd op Jezus’ hoofd. Dit verwijst terug naar Genesis 3 en herinnert ons eraan waarom 
Jezus naar het kruis ging, om de straf op zonde te dragen als onze Plaatsvervanger![6] Hij stierf als 
het volmaakte slachtoffer voor onze zonden, opdat de Vloek die God de aarde oplegde wegens de 
zonde, kan weggenomen worden van hen die in Hem geloven, en opdat ultiem de schepping zelf 
kan verlost worden:  

“Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar 
daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de sla-
vernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God” 
(Romeinen 8:20-21).  

Christus’ handelingen zullen alle scherppuntige dorens en distels afstompen, zowel als de andere 
gevolgen van de Vloek. De christen kan uitroepen: “Dood, waar is uw prikkel?”[7] 
Alhoewel de Romeinse soldaten gespot hebben met Jezus, net zoals vele anderen vandaag doen, is 
Hij de Koning der koningen, Schepper en Heer van dit universum. Hij overwon zonde en dood door 
Zijn dood en opstanding, zodat allen die zich bekeren en in Hem geloven kunnen gered worden. Dit 
is het goede nieuws voor alle mensen. Amen! 
 
Referenties en noten 
1. Genesis 1:28, commonly referred to as the Dominion Mandate.  

2. Matthews, K.A., The New American Commentary, An Exegetical and Theological Exposition of Holy 
Scripture, Genesis 1–11:26, Broadman & Holman Publishers, p. 252, 1996.  

3. Morris, H., The Genesis Flood, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 35th printing, p. 125, 1976.  
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4. It is interesting to note that there are design features found in some of the ‘thorns and thistles’ that have 
been examined. See for example: Robinson, P., “Cactus spines, sharper than you may think!”: 
http://creation.com/cactus-spines-sharper-than-you-think .  

5. Represented by a range of different Hebrew and Greek words.  

6. 1 Johannes 4:10. 

7. 1 Korinthiërs 15:55. 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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