Dag JOOP,
Ik heb ooit eens een DVD over "The Gospel of John" gezien. Daar loopt Jezus ook
niet met een kruis, maar met een behoorlijke balk. Die balk was het gedeelte wat
overdwars op een in de grond geplaatste en al gereed staande paal werd
vastgemaakt.
Jezus werd dus inderdaad "aan" een paal gehangen doordat de dwarsbalk aan
die paal werd gehangen met de persoon er aan.
Dáárdoor wérd het een kruis. Dat heb ik hieronder dikgedrukt gemaakt zodat het
er uitspringt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging
Methode.
Tegenwoordig wordt aangenomen dat het vastbinden van de ledematen met een
touw de meest gebruikte methode was: het vastnagelen zou voorbehouden zijn
aan de ernstigste gevallen. Bij kruisiging waren verschillende doodsoorzaken
mogelijk: meestal stierf het slachtoffer uiteindelijk door verstikking, doordat het
volle lichaamsgewicht aan de armen hangt en deze omhoog gestrekt zijn, wordt
het steeds moeilijker om te ademen.[1][2]
Misschien kon een slachtoffer ook sterven door een hartstilstand, een fysieke
schok of uitdroging. Het bloedverlies door vastnagelen is gering. Er werd
begonnen met een flinke afranseling om de spieren te verzwakken. Het
slachtoffer kreeg de dwarsbalk van het kruis op de schouders gebonden
en moest zo naar de executieplaats lopen. Na aankomst op de
executieplaats werd de dwarsbalk op de staander geplaatst. Na verloop
van tijd zakte door het gewicht het lichaam steeds verder voorover en naar
beneden. Hierdoor werd de ademhaling zeer bemoeilijkt, en hoopte zich in de
longen vocht op. Het slachtoffer voorkwam verstikking door zich met zijn benen
omhoog te drukken. Dit kostte echter veel kracht en was bijzonder pijnlijk,
waardoor het na verloop van tijd steeds minder lukte. Wanneer het opdrukken
niet meer lukte, stikte het slachtoffer. Afhankelijk van de conditie van het
slachtoffer, de methode waarop het slachtoffer gekruisigd werd en externe
factoren trad de dood binnen enkele uren maar soms ook pas na enkele dagen
in.
Volgens de Joodse wet (Deuteronomium 21:23) mocht een veroordeelde niet 's
nachts blijven hangen. De twee misdadigers die volgens het Nieuwe Testament
met Jezus gekruisigd zouden zijn, werden aan het einde van de dag dan ook
gedood door hun benen te breken zodat ze zich niet meer konden oprichten en
versneld stikten (Jezus was zelf al eerder gestorven).
Indien een slachtoffer niet met touw aan het kruis gebonden werd, werd deze

met spijkers of nagels aan het kruis vastgeslagen. Deze nagels konden wel 13
tot 18 centimeter lang zijn en een vierkante centimeter breed. In tegenstelling
tot wat vaak gedacht wordt (en ook op veel schilderijen en crucifixen is
afgebeeld), werden deze nagels niet door de handpalm heen geslagen, maar
door de pols. Proeven met lijken toonden enkele eeuwen geleden aan, dat
iemand van het kruis af zou scheuren als de nagels door de handpalmen zouden
zijn geslagen. Recenter onderzoek van National Geographic Channel lijkt
daarentegen uit te wijzen dat het toch mogelijk is dat de doorboorde voeten
zoveel lichaamsgewicht torsten, dat ook de handpalmen zonder gevaar voor
scheuring konden worden doorboord en het slachtoffer aldus zo veel mogelijk
pijn leed.[3] De spijkers werden als ze door de pols gingen langs de zenuwen
geslagen, waardoor het optrekken of opduwen zeer pijnlijk was doordat de
spijkers direct langs de zenuwen schuurden.
Waarschijnlijk waren de Perzen de eersten die kruisiging als executiemethode
gebruikten. Er is bewijs dat gevangengenomen piraten zijn gekruisigd in de
haven van Athene. Alexander de Grote introduceerde kruisiging binnen zijn hele
rijk en was de eerste die hiervoor ook spijkers liet gebruiken. Hij schijnt ooit een
generaal te hebben laten kruisigen omdat deze het oneens was met zijn
campagneplannen.
===============================================
===============================================
========================
Voor wat het waard is.... Ieder kan z'n fantasie hierop loslaten. Voor mij
is het zo duidelijk genoeg, en dat ook nog met het besef dat niet het
kruis of een paal het belangrijkste is, hoewel het wel zo is dat volgens
de wet iemand die aan een paal werd gehangen, vervloekt was!!.
Het belangrijkste voor MIJ is WAT er aan dat kruis gebeurde, nl. dat
Jezus onze zonden op zich nam en ze droeg aan dat kruis en dat het
(nog steeds) verzoening bewerkstelligt (het bevrijdt van de eeuwige
dood) voor degenen die geloven in wat er aan dat kruis is gebeurd, zelfs
voor gelovigen van vóór de gebeurtenis, en wel vanaf Abel (Hebr. 9:15
en context; 11:39-40 en context).
Groetjes,
Elle

Zowel de rechtopstaande paal als de dwarsbalk zijn palen, de één langer als de
andere, beiden dus stauros (paal) genoemd. En samen vormen ze een kruis of
een T, dus twee met elkaar verbonden staurossen.

Jezus was zo verzwakt dat hij de dwarsbalk haast niet meer kon dragen tijdens
het strompelen van de binnenstad naar de berg Golgotha buiten de stad. Besef
wel dat z'n hele rug aan flarden was door de geseling met stukjes lood aan de
uiteinden van de touwtjes of reepjes leer van het geselwerktuig, wat gebeurde
om de persoon zo zwak mogelijk te maken.
Hij was totaal uitgeput, zelfs zo dat men z'n benen niet meer hoefde te breken
om de dood vlugger in te laten treden doordat ze zich dan niet meer even iets
omhoog konden werken om niet te stikken. Dan hingen ze echt en door
zuurstofgebrek stikte men dan. Als je rug aan flarden is dan is er al minder
kracht en bloedverlies.
Dit natuurlijk naar slechts mijn mening.
Groetjes,
Elle

