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Eerst deinsden ze terug en daarna  
vielen ze op de grond 

Johannes 18:1-11 

Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/John18_6.pdf 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 
Vertaling, voetnoot en plaatje door M.V. Update 9-5-2020 (aanvulling) 

 

 
 
“Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, 
waar Hij inging, en Zijn discipelen. 2 En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, omdat Jezus 
aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen. 3 Judas dan, genomen hebbende de 
bende1 [krijgsknechten] en [enige] dienaars van de overpriesters en Farizeeën, kwam aldaar met 
lantarens, en fakkels, en wapens. 4 Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en 
zeide tot hen: Wie zoekt gij? 5 Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazaréner. Jezus zeide tot hen: Ik 
ben [het]. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen. 6 Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben [het]; 
gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde. 7 Hij vroeg hun dan weer: Wie zoekt gij? En zij zeiden: 
Jezus de Nazaréner. 8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik [het] ben. Indien gij dan Mij zoekt, 
zo laat dezen heengaan. 9 Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit hen, die 
Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. 10 Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok 
dat [uit], en sloeg de dienstknecht van de hogepriester, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van 
de dienstknecht was Malchus. 11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De 
drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?” (Johannes 18:1-11; SV 1977). 
 
Iets heel ongewoons gebeurde toen de Heer Jezus gearresteerd werd in de hof. Van de vier evange-
lieschrijvers beschrijft enkel Johannes dit bijzondere incident. Judas leidde een “bende”1 en daar-
naast ook “dienaars van de overpriesters en Farizeeën”, met lantarens, fakkels en wapens (vers 3). 
De term “bende” wijst op een Romeins cohort van ongeveer 500 soldaten (een-tiende van een Ro-

 
1 Grieks speira. Strong 4686: “of immediate Latin origin, but ultimately a derivative of aireomai - haireo-
mai 138 in the sense of its cognate eilissw - heilisso 1507; a coil (spira, “spire”), i.e. (figuratively) a mass of 
men (a Roman military cohort; also (by analogy) a squad of Levitical janitors):--band”. 
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meins legioen). Of dat nu een vol cohort was of wat minder, toch betekent dit een enorme groep 
soldaten. Daarbij was daar ook nog een groep van de Joodse tempelpolitie. 
Toen zij arriveerden, ging de Heer Jezus recht naar hen toe (“ging uit”; “trad vaan voren” HSV) en 
zei: “Wie zoekt gij?”, “Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazaréner”, en Jezus antwoordde: “Ik ben” 
(Grieks ego eimi, letterlijk vertaald: “IK BEN”), en dan gebeurde er iets merkwaardigs. Alsof het 
gesynchroniseerd was, ging deze arresterende macht simultaan eerst achteruit en daarna vielen ze 
op de grond (vers 6). 
Hoe fascinerend zou dat zijn als we daarvan een video konden zien! Soldaten die rechtstaan verlie-
zen normaal niet tegelijk hun evenwicht om daarna samen op de grond te vallen. Deze God-
gestuurde gebeurtenis omvatte blijkbaar ook Judas (vers 5). In een oogwenk viel een grote groep 
mannen neer, en enkel Jezus en de elf discipelen bleven rechtstaan! Terwijl de Heer wachtte totdat 
ze terug op hun voeten stonden, toen was het alsof Hij zei: “Ik zal toelaten dat u Mij arresteert opdat 
Ik Mijn reddende missie kan vervullen, maar ik wilde gewoon deze kleine glimp tonen van Mijn 
macht opdat u mocht weten Wie de volledige controle heeft over deze hele situatie. Dan kan u nu 
doorgaan met Mijn toestemming”. 
Hoe wonderlijk dat de Grote IK BEN ook de volledige controle heeft over elke situatie die wij da-
gelijks tegemoet zien in onze levens. Hij doet alle dingen goed! 

 

Psalm 27:2 is een profetie van wat hier gebeurde: 
“Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn 

tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen” – Psalm 27:2. 

 

 

Lees meer hier :  

o De Arrestatie van Christus : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LevenChristus-h12_ZV.pdf 
o “Ik Ben”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben.pdf  

o De “Ik Ben”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben-2.pdf 
o Rubriek Drie Goddelijke Personen : http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm 
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