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Abstract
The way in which Jesus was crucified
After an overview of various forms of crucifixion in the ancient world,

the available archaeological data and artistic renderings of different
mewts of crucifixion are discussed. The New Testament information concerning the crucifixion of Jesus is then discussed and evaluated. It is
conclUt. 1 that, in the view of the absence of convincing literary evidence, the statue representing the 'cru-:ifixion' of Marsyas in the Hermitage museum provides a contemporary example of a possible manner in
which Jesus could haye been crucified.

1. INLEIDING
Tradisioneel word daar aanvaar dat Jesus met uitgestrekte arms aan die kruis vasgespyker is. Die Latynse crux imissa word vandag algemeen beskou as die kruis waaraan
Jesus sou gehang het. Tog vermeld die Nuwe Testament nooit eksplisiet dat Hy welop
sodanige wyse gekruisig is nie. Hierdie opvattingberus op 'n bepaalde interptetasie
van die wyse waarop Jesus sy kruis sou gedra het en hoe hy aan die kruis vasgespyker
is wat, na ons wete, vir die eerste keer deur die kerkvader Origenes voorgestaan is en
spoedig tot die dominante voorstelling binne die Christendom ontwikkel het.
Die vroee kerkvaders se uiteenlopende uitsprake oor die wyse van Jesus se kruisiging werp helaas nie veellig op hierdie saak nie. Eweneens bring die vroeg-Christelike
kuns en simboliek ook geen verheldering nie. Tot op hede is daar in elk geval maar
sowat 'n halfdosyn uitbeeldings van Jesus se krui~lging ontdek wat vanuit d: ~ eerste vyf
eeue dateer (Brown 1994:947).
Wat buite-Bybelse gegewens betref, k;>m daar heelwat verwysings na kruisigings in
antieke geskrifte voor (vgl Afd 2). T<...g bied hierdi..l bronne bitter min inligting
rakende die presiese wyses waarop mense weI gekr1isig is.
In die lig van 'n gebrek aan primere getuienis rakende die wyses van kruisiging,
bestaan daar na ons mening ruimte om opnuut weer die vraag na die wyses waarop persone in die algemeen, en Jesus in die besonder, gekruisig is, in heroorw~ging te neem.
Hierdie tema dien sigself des te meer aan omdat huidige navorsing rondom die kruisiging van Jesus min of meer konsensus bereik het rakende die tipe kruis waaraan Hy geISSN 0259-9422

= HTS 5214 (1996)

633
Digitised by the University of Pretoria, Library Services

Hoe is Jesus gekruisig?

kruisig sou wees en hoe Hy hieraan vasgeheg is. Opvallend egter is dat hierdie standpunte telkens 6f op sekondere hteratuur berus (wat op 'n oomarne en eventuele popularisering van die opinies van vorige navorsers berus), 6f bloot as onbewese stellings
geponeer word.
Ten einde die vraagstelling in breer perspektief te stel, word vervolgens 'n kort
oorsig oor die verskillendr; metodes van kruisiging in die antieke wereld aangebied.
Argeologiese gegewens lakende kruisigings, asook 'n visuele uitbeelding van 'n teregstelling vanuit die derde eeu voor Christus, word ook aan die orde gestel ten einde 'n
interpretatiewe raamwe,.k te verskaf vir die bespreking van die metode van kruisiging
wat moontlik op Jesus toegepas kon wees.
2. 'N OORSIG VAN KRUISIGINGS IN DIE ANTIEKE WERELD
In die lig van die veelvoudige verwysings na kruisigings onder die Perse by Herodotus,
aanvaar sommige geleerdes dat hierdie praktyk onder die Perse ontstaan het. Martin
Hengel (1977) toon egter in 'n uitgebreide ondersoek na kruisigings in die antieke
wereld aan dat hierdie v'orm van teregstel1ing reeds onder die Assiriers, die Kelte en die
Indiane bekend was. Tog is dit die Grieke onder Aleksander die Grote, maar vera! die
Romeine wat hierdie metode van teregstelling 'beroemd' (Jerug!) gemaak het.
bestaan byvoorbeeld argeologiese bewyse van kmisigings in Atene reeds vanuit die
sewende eeu voor Christus (Brown 1944:945). In die Romeinse wereld is kruisigings
hoofsaaklik vir slawe gereserveer wat hulle aan emstige oortredings soos rebellie en
misdaad skuldig gemaak. het. Cicero (In Verrem 1.5.66) verwys in hierdie verbano na
kruisiging as die servile supplicum, die straf van die slawe.
In die Romeinse provinsies was kruisiging een van die belangrikste maniere om
wet en orde te handhaaf. Nie-Romeine. wat teen Rome in opstand gekom het, is dikwels op hierdie wyse tereggestel (Schneider 1973). In die Joodse wereld was steniging
die voorgeskrewe straf vir godsiasteraars en afgodsdienaars. Hiema moes hulle aan 'n
boom opgehang word as teken van die feit dat hulle deur Jahwe vervloek is (Deut 21:
22-23). Daar bestaan wei gedokumenteerde bewyse dat JOde ook soms mede-Jode laat
kruisig het. Josefus (Antiquitates xiii. 14.2-3) vermeld byvoorbeeld hoedat Aleksander
Jannaeus in die Hasmoniese tyd sowat 800 Fariseers gekruisig het wat hulle teen sy helleniseringsbeleid verset het. In hierdie verband verwys Otto Betz (1993:142) ook na
die ophang var. tagtig hekse deur rabbi Shimon ben Sheta as 'n verdere voorbeeldvan
kruisigings in Joodse geledere. Vele Jode was natuurlik ook die slagoffers van kruisiging onder die hande van die Romeinse besetters. In sy De Bello Judaicum (5.449-551)
beskryf Josefus hoedat die Romeine tydens die beleering van Jerusalem groot geta11e
Jode - tot sowat 500 per dag - laat kruisig het.

Daar
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3. WYSES V~ KRUISIGING
Daar het verskeie metodes van kruisiging voorgekom. Hengel (1977:24) wys'byvoorbeeld daarop dat dit in die lig van die beskikbare gegewens moeilik is om 'n onderskeid
te tref tussen die kruisiging van lewende persone en die openbare vertoon van die
oorskot van 'n dooie (wat op 'n ander wyse tereggestel kon gewees het) aan 'n paal. In
beide gevalle is siagoffers aan 'n 'paal' (in Grieks: UKO>"OI/t of UTOlUp()(;) vasgemaak of
vasgespyker.
Vanuit die term UTOlUPO~ (asook die aanverwanteterme UKO>"OI/t of ~v>"ov) wat gewoonlik met verwysing na kruise gebruik is, kan ons niks rakende die aard of die vorm
hiervan aflei nie (Din..1.der 1967:35-36). Tradisioneel dui hierdie term slegs op 'n paal
wat in die :ond ingesl~ is waaraan iemand op een of ander wyse opgebang is. Uit
die verskillende verwysings na kruisigings in antieke bronne, blyk dit inderdaad ook dat
verskillende v0mie van ten>~3telling onder bierdie noemer tuisgebring is. Die mees bekende kruiseling in die antieke tyd, naamlik Polikrates van Samos, is volgens Hengel
(1977:24) net aan 'n paal (sonder 'n dwarsbalk) opgehang.
Die Griekse term Kpep.OtVvup.L (= 'opbang') word dikwels gebruik ter beskrywing
van die feit dat mense aan 'n hout of aan 'n boom vasgespyker en opgehang is (vgl bv
die LXX vertaling van Gen 40:19; Deut 21:22; Ester 8:7). Trouens, oortreders binne
die Griekse wereid is dikwels aan 'n houtplank (tumpanum) vasgemaak of vasgespyker
en dan in die openbaar vertoon en doodgemaak.
Binne die Joodse wereld was daar ook sprake van die opbang van oortreders aan 'n
boom of paal. Hierdie vorm van teregstelling was volgens Weber (1979:9) nie dieselfde as kruisiging nie. Hy wys daarop dat die latere Rabbynse literatuur 'n duidelike
onderskeid getref het tussen die ophang van mense aan 'n paal soos in Deuteronomium
voorgeskryf, en Romeinse kruisigings.
Hierteenoor meen Kiebl (1990:159-161) en Betz (1993:142) dat daar weI 'n verband tussen kruisiging en die opbang van oortreders, waama Deuteronomium 21 verwys, binne die Jodedom bestaan bet. Vanuit die Tempelrol en die Nahum Pesber van
die Qumran-g~meenskap lei hulle onder andere af dat sommige Joodse groepe Deuteronomium 21 geinterpreteer het as dat dit sou impliseer dat 'n oortreder aan 'n paal
opgebang moes word totdat by dood is. en dat dit nie bier soseer gegaan bet oor die
tentoonstelling van 'n gestenigde na sy dood nie. 'n Belangrike bewys dat Kiehl en
Betz weI reg kan wees in hulleopvatting dat vele Jode Deuteronomium 21 rondom die
eerste eeu met kruisigings in verband gebring bet, is Paulus seopmerking in Galasiers
3: 13 dat elkeen wat aan 'n hout opgehang is deur God vervloek IS.
In die lig van gebrekkige historiese getuienis, is dit nie moontlik om van kruisiging
in die antieke wereld te praat asof dit oral op presies dieselfde wyse toegepas is nie.
Veral nie in die lig van die volgende uitsprake van Seneca en Josefus (vry vertaal in
Afrikaans) nie:
ISSN 0259-9422= HTS 52/4 (1996)
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Ek sir.n kruise daar staan; nie net een soort nie, maar kruise wat op
verskillende wyses gemaak is: Sommige laat hulle slagoffers met die
kop na die grond toe hang; andere spyker weer hulle geslagsdele vas;
andere strek hulle arms uit aan die dwarsbalk.
(Seneca, Dialoog 6; 20:3)

Die Romeinse soldate het uit woede pn uit haat vir hulle gevangenes diegene wat hulle gevang het in verskillende posisies aan die kruise vasgespyker, om met hulle te spot. Rulle geta1le was so baie dat daar nie genoeg plek vir al die kruise was nie, en ook nie genoeg kruise vir al die
liggame nie.
(Josefus, De Bello Judaicum 5.551)

Wat die Romeinse kruisigings rondom die eerste eeu betref, is geleerdes dit min of
meer met mekaar eens oor die feit dat die Romeine veral van die volgende twee tipes
kruise gebruik ticmaak het (vgl bv Hawthorne 1975:1037-1039; Kiehl 1990:126-127):

*

Die sogenaamde crux comissa, oftewel die kruis wat min of meer in 'n T-vorm
was met die dwarsbalk bo-op dievertikale paal, en

*

diesogenaamde crux immissa, oftewel die kruis waar die vertikale paal bokant.die
dwarsbalk uitgestaan het.

Vele navorsers (vgl bv Weber 1979; Kiehl 1990) aanvaar voorts dat:

*

veroordeeldes gewoonlik eerr

*

veroordeeldes die dwarsbalk van hulle kruis (die patibulum), wat ongeveer 40
kilogram geweeg het, oor hulle skouers na die plek van teregstelling moes dra;

*

'n bordjie (titlllus) met die rede vir die teregstelling dikwels rondom die nek van
die veroordeeldes geplaas is (hierdie bordjie is eV(;lltUeel aan die kruis aangebring);

*

'oraf gemartel is;

kruiselinge deur hulle pOIse of voorarms aan di... dwarsbalk vasgespyker of met
toue daaraan vasgemaak is, waama hierdie dwarsbalkbo-vp of naby aan die bokant
van die vertikale paal vasgeheg is; die kruiselinge se voete is dan aan die kruis vasgespyker of met toue daaraan vasgemaak;

*

'n tipe sitplek (die sedile) aan kruise aangebring is waaropdie kruiselinge kon rus,
maar wat terselfdertyd ook hulle ly<ling verleng het;
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*

die kruis, waaraan veroordeeldes nakend gehang het, meestal nie hoer as sowat 2

*

meter bo die grond was nie;
die bene van gekruisigdes dikwels gebreek is om hulle dood te verhaas.

In die lig van heelwat ontbrekende gegewens rakende die wyses van kruisiging, wend
vele navorsers hulle tot bovermelde tipe rekonstruksies oor wat moontlik kon gebeur
het. Hierdie rekonstruksies word vandag wyd aanvaar, egter sonder dat die nodige historiese ondersteuning altyd vir sommige van bogenoemde afleidings bestaan 1.
'n Opvallende voorbeeld in hierdie verband is die uitgangspunt onder geleerdes dat
kruiseliD.ge meestal slegs die dwarsbalk van hulle kruise, en nie die hele kruis n:e, na
die plek van teregstelling moes dra. Tog bestaan daar weinig primere tekste ter stawing
van die gebruik om slegs die dwarsbalk van die kruis te dra2 •
Ten spyte van die feit dat navorsers bykans voor die voet aanvaar dat kruiseiinge,
wanneer die dra van hulle kruis ter sprake was, slegs die dwarsbalk gedra het, bestaan
daar, soos hierbo gese, nie werklik oortuigende primere getuienis dat dit deurgaans die
geval was nie. Plut~"chus (Moralia 554A) meld byvoorbeeld dat veroordeelde misdadigers hulle kruise (O'TCxvp6~) op die rug gedra het. In die verwysings binne die
evangelies na Jesus se dra van sy kruis, word die term oTavp6~ ook gebruik (vgl verder
aan). Dit is dus glad nie so voor die hand liggend dat Jesus, en vele ander gekruisigdes, noodwendig net die dwarsbalk van hulle kruis gedra het nie. Dit is inderdaad moontlik dat sommige veroordeeldes die hele kruis, oftewel die houtpaal waaraan
hulle gekruisig sou word, na die plek van teregstelling gedra het. In sodanige gevalle
is kruiselinge dan slegs aan 'n vertikale paal vasgespyker.
In die lig van die gebrek aan voldoende skriftelike getuienis wend ons ons vervolgens tot argeologiese gegewens oor kruisigings asook na uitbeeldings va."l teregstellings,
ten einde te probeer vasstel of ons hieruit iets wys kan word rakende die wyse van kruisigings in die antieke tyd.

4. ARGEOLOGIESE GEGEWENS
In Junie 1968 is 'n bergplek van beendere te Biv'at ha-Mitvar noord van Jerusalem ontdek waar oorh1yfsels van 'n man aangetref is wat rondom die begin van die eerste eeu
na Christus gekruisig is. Hierdie is die enigste oorblyfsels van 'il gekruisigde wat tot
op datum gevind is. Die twee enkelbene van hierdie man was steeds aan mekaar vasgespyker deur 'n ysterspyker van sowat 14cm (vgl Haas 19"'J:38-59). Stukkies akasia
hout is aan die kop van die spyker aangetref, terwyl olyfhout aan die omgebuigde voorpunt gevind is.
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Haas kom tot die konklusie dftt hierdie persoon gekruisig is met sy bene teen
mekaar en sy kniee in 'n gebuigde posisie. Hierteenoor beweer Yadin (1973: 18-2:) dat
hierdie persoon se hakke nie aan die kruis vasgespyker is nie. Sy voete is weI aan twee
klein houtbiokke, die een van akasia en die ander van olyfbout, vasgemaak wat op hulle
beurt aan die kruis geheg is. Hy baseer sy standpunt onder andere op die feit dat die
geboe spykerpunt, waaraan olyfbout gevind is, nooit vir die vertikale paal van enige
kruis gebruik kon word rue. Hiervoor is olyfbome se starn te hard en vervormd. In
die lig hiervan lei Yadin dan af dat hierdie man of met sy kniee wyd uit mekAar gekruisig is, of dat hy' onderstebo gekruisig is met ~y voete as 'n tipe Ius ho oor die kruis
om te keer dat hy nie afval nie. Eersgenoemde moontlikheid dra na sy oordeel egter
die meeste gewig.
John Dominic Crossan (1994: 124-127) huldig op sy beurt die opvatting dat hierdie
kruiseling se arms met toue aan die dwarsbalk van 'n kruis vasgemaak is, met sy
elmboe agteroor gestrek, terwyl sy voete wei aan weerskante van die vertikale Paal vasgespyker is. Om te verseker dat hy nie sy voete uit die hout kon trek nie, is 'n klein
blokkie olyfbout tussen die spyker se kop en sy hakskeen geplaas.
Hierdie uiteenlopende interpretasies van die argeologi~se inligting help ons helaas
nie veel in ons poging om iets wys te word aangaande die wyse van kruisiging in die
antieke wereld nie (vgI Sekeles 1985:22-27; Green 1993:198-199).

s.

UITBEELDING V AN 'N TEREGSTELLING: MARSYAS
Na ons mening is daar 'n belangrike Romeinse standbeeld vanuit die derde eeu v C in
die Heremitage museum in St Petersburg wat lig kan werp op die wysc waarop slagoffers soms aan 'n boom of paal opgehang is (en wat as 'n bepaalde vonn van kruisiging
verstaan kan word -- vergelyk hierbo).
Genoemde beeld is 'n voor-Christelike Roml!inse uitbeelding van die Griekse Marsyas-mite. In hierdie mite tel 'n jong skaapwagter, Marsya!': 'n fluit op wat Atena
weggegooi het en begin dit te bespeel. Hy spog dat hy selfs beter as Apollo kan speel.
Gevolgelik daag laasgenoemde hom tot 'n kompetisie uit, met nege muses as beoordelaars. Uiteindelik wen Apollo hierdie kompetisie. As straf hang hy dan vir Marsyas
aan 'n boom op en martel hom totdat hy sterf. Hierdie gewilde mite is op verskeie
wyses in die antieke wereld uitgebeeld. In die Ro:neinse ,/eergawe van hierdie mite in
die Heremitage word Marsyas voorgestel as iemand wat nakend aan 'n boom hang met
sy voete 'n paar sentimeter van die grond af. Sy hande is vertikaal hokant sy kop uitgestrek en bo-oor mekaar met toue by die poIse vasgemaak (vgl die meegaande sketse).
Soos wat ons maar al te goed weet, weerspieel kuns gewoonlik iets van die
gebruike en gewoontes van hulle tyd. In hierdie realistiese beeld het ons waarskynlik
dan 'n belangrike voorbeeld van teregstelling aan 'n paal vanuit die Romeinse w~reld.
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NOT AS BY MARSY ASBEELD

Let op die posisie van die
poIse. Die anns en poIse is
in 'n geskikte posisie vir
spykers.

Let op die enkele houtpaal,

Let op hoe naby
die voete aan die
grond is.
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Soos wat .ons in die vorige afdeling gesien het, het daar verskeie vorms van
kruisiging binne die antieke wereld bestaan. Die enigste gemeenskaplike deler tussen
hierdie verskillende vorme van teregstelling, wat onder die noemer van kruisigings
resorteer, is die feit dat die veroordeeldes lewendig aan 'n paal of boom opgehang is en
daar gelaat is tot en met hulle dood, en selfs nog vir 'n geruime tyd daarna. In hierdie
verband sou die uitbeelding van Marsyas dan 'n bepaalde vorm van 'n Romeinse
kruisiging uitheeld waar die veroordeelde aan 'n boom vasgemaak is.

6. JESUS SE KRUISIGING: GETUIENIS VAl\J-uIT DIE VROEE KERK EN DIE
VROEG-CHRISTELIKE KUNS

6.1 Die kerkvaders en die vroeg-Christelike kuns
In sy resente boek, The Death of the Messiah, Volume 2, bied Raymond Brown (1994:
945-953) belangrike inligting aan ons rakende die kerkvaders en die vroeg-Christelike
kuns se opvattings oor die wyse waarop Jesus gekruisig is.
Wat die kerkvaders betref, se Brown dat Barnabas veronderstel het dat Jesus aan '11
T-vormige kruis gekruis is. Justinus die Ma.....elaar (Dialoog 91.2) se op sy bp.urt dat
die dwarsbalk van Jesus se kruisig bo-op 'n paaJ. gerus het. Die holte waarin die
dwarsbalk geplaas is, was vol~ens hom in die vorm van 'n hori'lg.
Die eerste vroeg-kerklike getuienis van die kruis soos wat dit tans aanvaar word
(die sogenaamde crux immissa), kom by die kerkvader Irenaeus (Adv Haeresis 2.::W.4)
voor. Tertullianus vergelyk weer die vorm van Jesus se kruis met die van 'n regopstaande man met uitgestrekte arms (Ad Nat 1.12.7).
Brown wys voorts daarop dat die evangelies lHe direk se dat Jesus met spykers aan
die kruis vasgeslaan is nie. Dit word afgelei uit gedeeltes soos Lukas 24:39 en
Johannes 20:25, 27 waar Jesus die merke aan sy hande (en voete) aan sy dissipels wys.
Hierdie motief is deur die vroee kerkvaders verstaan as sou Jesus aan die kruis vasgespyker gewees het. Die Evangelie van Petrus (6:21) verwys byvoorbeeld na die spykers wat uit Jesus se hande gehaal is; so ook Ignatius. In sy kommentaar op die Diatesseron beweer Efraemi dat alleen Jesus se hande vasgesi _ker was, terwyl sy voete bloot
vasgebind was.
Wat die vroeg-Christelike simboliek en kuns betref, se Brown dat daar binne die
sogenaamde 'katakombekuns' vanaf die derde eeu bepaalde uitbeeldings van die kruis
(egter sonder die Jesusfiguur) voorkom. Eers in die vierde eeu word sodanige uitbeeldings 'n algemene praktyk.
Wat die Jesusfiguur aan die kruis betref, kom daar slegs sowat ses uitbeeldings
vanaf die tweede tot die vyfde eeu voor. Daar is byvoorbeeld 'n tweede-eeuse uitbeelding van 'n misvormde gekruisigdefiguur wat op jaspis uitgekerf is. Brown vermoed
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egter dat dit van gnostiese oorsprong is en dat dit bedoe1 was om 'n bespotting te m~
van die ortodokse opvattinge aangaande Jesus se sterwe.. Ben van die bekendste uitbeeldings van die tradisioneel aanvaarde vorm van die kruis is 'n muurtekening van 'n
gekruisigde met 'n donkiekop wat in Rome gevind is. Dit dateer uit die derde eeu na
Christus.
In die lig van die beskikbare gegewens kom Brown (1994:947) tot die konklusie
dat die heel vroegste grafiese uitbeeldings van Jesus se kruisigings vanaf die tweede tot
die vyfde eeu geen histories bruikbare inligting aangaande die presiese wyse van Jesus
se kruisiging aan ons bied nie.
6.2 Gegewens uit die Nuwe Testament rakende die wyse Van kruisiging
Die vier kanonieke evangelies bevat vier afsonderlike maar verwante narratiewe oor die
kruisgebeure, afgesien van die ander verwysings na die kruis in die res van die Nuwe
Testament. Die vraag is: bevat hierdie gegewens enige inligting oor die wyse waarop
Jesus gekruisig is? Soos reeds genoem, was daar immers 'n wye verskeidenheid
maniere waarop mense in die antieke wereld gekruisig is (Stauffer 1957:127).
6.2.1 'n Oorsig van die relevante gegeweris aan die hand van die evangelies
6.2.1.1 Die dra van die kruis
Die Sinoptiese Evangelies is dit eens dat Jesus se kruis deur iemand anders (Simon)
gedra is. Uit die fom:..llering van Matteus 27:32 en Markus 15:21 (LPa apTI TOP
UTaVPO" aVTov) is dit geensins duidelik wat presies gedra is (bv die dwarsbalk, 'n paal,
of 'n ander vorm van kruis) nie en ook nie hoe dit ~edra is nie.
Lukas (23:26) se formulering interesseer ons egter: 8?fi9fJ1CCtP aVTc" TOP UTaVPOP
c/>8P8oP. Die woord 87riOfJlCap sinspeel daarop dat die kruis op 'n manier bo-op Simon
gesit is. Dit imr'iseer dat hy die kruis op sy skouer(s) moes dra. Hoe dit gedoen is, is
nie uit hierdie gedeelte duidelik nie. (Vrae soos of hy die hele kruis opgetel het of gesleep het kan nie uit hierdie vers beantwoord word nie.)
Johannes (19: 17) verskil op hierdie punt van sinoptici se weergawes. Konsekwent
aan die verheerlikingsteologie van Johannes, dra Jesus sy kruis self ({3auTcirwp eaVT(iJ
TOP UTaVPO<;.). {3auTcifwp dui op 'optel en dra', sonder om enige aanduiding te gee oor
presieshoe dit gedoen is.
'n Sentrale vraag is: Wat presies is gedra? Die opsies is (i) 6f die hele kruis, (ii)
6f net die dwarsbalk wat soms bo-op 'n paal wat reeds regop geplant is, geplaas is. In
hierdie verband is dit opvallend dat al vier evangeliste die woord uTavpo<; gebruik. Nie
Liddell & Scott (1979:764-765) of Bauer et al (1961:1635) stel dit as moontlikheid dat
die Griekse woord na net 'n deel van die kruis verwys nie3 . Boonop ,,:ord die woord
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in die Latynse weergawe van al vier die kanonieke evangelies met crucis (=kruis) en
nie met patibulum (= dwarsbalk)4 vertaal nie. Die kommentatore wat beweer dat Jesus
net die dwarsbalk sou gedra het, verwys deurgaans na die Latynse woord patibulum,
wat natuurlik hulle argument aansienlik verswak in die lig van die Latynse vertaling
van die betrokke Nuwe-Testamentiese gt;Jeeltes.
Die gebruik van (JTaVpo<; om na die hele kruis te refereer word in die res van die
Nuwe Testament bevestig. r;Taupo<; word in 'n verskeidenheid kontekste in die Nuwe
Testament gebruik. Daar tree egter geen rede na yore om te vermoed dat dit op iets
anders as die hele kruis dui nie.

Dit word saam met 'Aap.{Jallw, aLpw, {Ja(JTaI"w en

87rLTilJ7]P.L gebruik om die dra van die kruis (ook figuurlik) aan te dui (vgl Matt 10:38;

16:24; 27:32; Mark 8:34; 15:21; Luk 9:23; 14:27; 23:26; Joh 19:17).

In verskeie

kontekste word daar na die kruis as geheel verwys met klem op die plek waar iets gebeur (bv Matt 27:40, 42; Mark 15:30, 32; Joh 19:25,31; ietwat anders, maar tog met
dieselfde basiese strekking is Fil

~:8,

Kol 1:20 en Reb 12:2). In Johannes 19:19 en

Kolossense 2: 14 word genoem dat die n(}ta aan die kruis vasgeslaan is, wat ook generies op die hele kruis dui. Die kruis (as geheel) refereer ook na teologiese aspekte in
verskeie kontekste (bv 1 Kor 1:17,18; Gal 5:11; 6:12, 14; Ef 2:16; Fil 3:18; KoIl:
20; 2:14).
Daar is dus geen getuienis in die Nuwe Testament daarteen dat Jesus die hele kruis
kon gedra het nie. In soverre as wat daar indirekte afleidings gemaak kan word, lyk dit
of die Nuwe Testament eintlik nie anders praat as oor die helekruis nie. Die verwysing na die dra van die dwarsbalk word nie deur die woordgebruik of enige konteks

lpe-

sifiek bevestig of selfs naastenby 'vereis' nie. Daar word ook geen simOOliese of indirekte verwysings hiema in die Nuwe Testament aangetref nie.

In die verband moet

daar dus beklemtoon word dat die argument ten gunste van die dra van die dwarsbalk
deur Jesus op 'n gebruik OOrus wat in die antieke tyd sou bestaan het (vergelyk die bespreking van die historiese gegewens hier 00). Daar bestaan egter nie omvattende of
duidelike gegewens oor hoe algemeen die gebruik was nie. As hierdie argument dus
gebruik word om af te lei dat Jesus met uitgestrekte arms op 'n dwarsbalk aan die kruis
vasgespyker is (en dit is waarskynlik die sterkste argument wat vir. die tradisionele
kruisvorm uit die Nuwe Testament aangebied word), staan die hipotese op uiters wankelrige bene.
6.2.1.2 Die beskrywing van die kruisiging self
Die evangelies bevat geen beskrywing van hoe Jesus gekruisig is nie, maar stel die feit
net kort en kragtig: Kat (JTavpU(JLII aUToP (Mark 15:24; (JTaupw(JaPT8<; s(JTavpw(Jap 642

Matt 27:35;

Luk 23:33 en Joh 19:18). Hier word niks gese van die manier van
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kruisiging nie, byvoorbeeld of daar spykers of toue gebruik is om sy liggaam aan die
kruis vaS te kry, of sy arms oopgespalk is of nie, of hy eers aan 'n dwarsbalk vasgesit
is en toe teen 'n regop paal opgehys is of nieS.
Indien daar na die gebruik van die werkwoord C1TaVPaw in die res van die Nuwe
Testament gekyk word, is daar ook geen aanduiding van die manier van kruisiging of
die vorm van die kruis self nie. In die volgende tekste word doodgewoon na kruisig as
aksie sonder verdere eksplikasie verwys: Matteus 20:19; 23:34; 26:2; 27:22, 23, 26,
31, 35, 38; 28:5; Markus 15:13, 14, 15, 20, 24, 25, 27; 16:6; Lukas 23:21, 23, 33;
24:7, 20; Johannes 19:6; 10, 15, 16, 18, 20, 23, 41; Handelinge 2:36; 4:10; 1 Korinthiers 1:13, 23; 2:2, 8; 2 Korinthiers 13:4; Galasiers 3:1 en Openbaring 11:8. Die
kruis as figuurlike uitdrukking vir die afl~ van verkeerde begeertes word ook sonder
verdere uiteensetting in Galasiers 5:24; Handelinge 2:36; 4:10; 1 Korinthiers 1:)3, 23;
2:2, 8; 2 Korinthiers 13:4 en Galasiers 3:1 aangetref (vgl ook Galasierc; 6:14).
Uit hierdie kriptiese verwysings na die kruisigingsprosedure kan dus geen duidelikheid of enige hulp verkry word oor die wyse waarop Jesus gekruisig is of hoe die kruis
gelyk het nie. Die kriptiese hantering van hierdie gegewens deur die evangeliste hang
"'aarskynIik saam met die gebruik van daardie tyd om nie die grusame kruisgeb..;ure gedetailleerd te beskryf of simbolies voor te stel nie.
6.2.1.3 Die titUIus
Markus (15:26) maak geen opmerking oor die posisie van die titulus nie (KaL ~JI ~
8TL'YPWPr, nil; aiTiw; aVTov sTL'YB"fpap.p.iwq).

Matteus (27:37) asook Lukas (23:38)
spesifiseer die plek waar die titulus gehang het as KaL BTiOY,KaJl 8TeLJl(.rJ rij~ Kec/>OlhiJ~

6e Kat BTL'YPOlc/>r, ST' OlVT(f>, onderskeideIik. Johannes (19: 19) stet dit so: KOlL eO.,.,KBJI BTL TOU C1TOlVpOU. Interessant genoeg
maak Brown (1972:901) die opmerking dat daar geen ander getuienis uit antieke dokumente bekend is wat verwys na 'n titulus wat aan 'n kruis vasgemaak is me.
Die titulus is volgens die beskikbare Nuwe-Testamentiese getuienis op 'n manier
bokant Jesus se kop vasgemaak. As aanvaar kan word dat dit aan 'n deel van die kruis
vasgemaak is, beteken dit dat die kruis bokant Jesus se kop moes uitsteek. Grosheide
(1954:431) sien hierdie verwysing na die titulus aan die bokant van die kop van Jesus

OlVTOV TT,JI OlLTiaJl aVTov 'YB'Ypap.p.iJl'f'JJI en ~JI

as genoegsame bewys dat die

kru~s

"ons bekende kruisvorrn' (crux imissa) was (Brown

1972:901; Gnillca 1988:472). Daardeur sou sekere kruisvorms dan uitgeskakel word,
byvoorbeeid die T-vorm. Tog moet die moontlikheid dat die titulus op 'n paaltjie of
stokkie bokant die persoon se kop· vasgesit kon gewees het, nie buite rekening gelaat
word nie. As na Johannes se woorde gekyk word, kon dit selfs gewees het dat die nota
op 'n manier bo-op die kruis staan gemaak is. Dit sou dus die T-vonn nie heeltemal as
moontlikheid uitskakel nie.
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Tog lyk dit meer waarskynlik dat die titulus aan die kruis self vasgemaak is. Beide
Matteus en Lukas se dat dit hokant Jesus (se kop~ vllsgemaak is. Dit maak die moontlikheid van die tradisionele vorm of net 'n gewone paal (vgl die Marsyasbeeld waar
daar -'n stukkie hout hokant die gekruisigde se kop uitsteek) meer waarskynlik.

6.2.1.4 Die atbaal van die kruis af
Matteus gee geen beskrywing van hoe Jesus se liggaam van die kruis afgehaaJ is nie,
maar se bloot (27:59): Kat Aa{3WJI TO (Jwp.a b 'IwctiJ4>. Dit is 'n uitbreiding op Markus
(15:46) se Ka(J8AWJI aUTOJl, wat deur Lukas (23:53) oorgeneem is. Johannes (19:38) se
weer: iJla apl1 TO (Jwp.a TOu T'1(Jou. Die getuienis uit a1 vier evangelies stel dit bloot dat
Jesus se liggaam afgehaal en weggeneem is. Van die wyse waarop Hy afgehaal is,
word niks gese nie.
Dit is merkwaardig, aangesien dit destyds nie so maklik was om 'n vasgespykerde
liggaam van die kruis af te kry nie. Die spykers moes goed ingekap gcwees het en is
oenskynlik soms i'mgeklink. Dit lyk ook moontlik dat die vasgespykerde hande en die
voete soms selfs afgekap is om die Iiggaam vinniger af te kry. As in ag geneem word
dat die heIplrs van Jesus in 'n wedloop teen die naderende sonsondergang (Sabbat)
was 6 , sou soiets dus 'n moontlikheid kon gewees het. Die moontlikheid hiervoor word
selfs groter as opgemerk word dat voigens Matteus 21:58-59 Josef skynbaar nie self die
liggaam van die kruis afgehaal het nie, hoewel Markus 15:46 en Lukas 23:53 egter se
dat Josef dit weI gedoen het. Soidate sou waarskynlik nie die~eIfde respek vir die liggaam gehad het as wat sy dissipels tu gehad het nie. Daar is egter geen dirrJtle
getuienis om hierdie gedagte te bevestig nie. Dit sou ook teen die getuienis ingaan dat
Jesus se bene nie gebreek is nie (Joh 19:33, 36). Uit hierdie gegewens tree daar <>Ok
geen getuienis na vore wat lig werp op die vorm van die kruis of die gebruIk van
spykers nie.

6.2.1.5 Die merke in die hande en of voete van Jesus
Nie Markus of Matteus vermeld enige spykers nie en noem glad nie die merke in die
hande of voete van Jesus nie. Lukas (24:39-40) noem weI dat Jesus sy hande en voete
vir sy dissipels wys (i<58Te TCx<; xe'ipa<; P.OV Kat TOV<; To<5a<; P.OV on 8'YW eip.L aUTO<;
"'TJAcr.4>~(JaTi p.e Kat r<5eTe .•• 3<5eL~eJl aUTo'i<; TCx<; xe'ipm; Kat TOV<; 'lro<5a<;). Dit is in die
konteks van sy dissipels wat gemeen het dat Hy 'n gees sou we~s. Sy hande en voete
moes toe as bewys daarvan dien dat dit Hy is en dat Hy vlees en bloed is. Daar word
egter glad nie na die (spyker)merke in sy hande en voete verwys nie (Marshall 1978:
902). Dit is 'n aanname wat gemaak word In die lig van wat in die vorige punt gese
is oor die manier waarop die liggame soms van die kruis afgehaal is, veral as daar haas
was (Joh 19:31), mag die verwysing na die hande en voete hier selfs meer impliseer as
net spykermerke - die opmerking is egter bloot spekulatief.
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Johannes het in die Tomasepisode die duidelikste getuienis hieroor: 8all JI.~ i~w 811
xepatll airrov TOll 1'lrKOII 1'i;", ijAWII Kat paAW TOll ~aK11JMII Jl.OV ei.~ TOll 1'lrKOII 1'WII
ijAwII (20:25) en <pepe 1'0" ~aK11JM" aov 6,oe Kat icSe 1'a~ xe'ipa~ (20:27). Hier word
die spykers in die hande direk genoem. Dit is interessant dat hieI geen melding
gemaak word van die voete van Jesus nie. Dit word aIleen in Lukas gedoen. Verder
lyk dlt uit die get"ienis van Johannes of daar oieer as een spyker gebruik is, soos uit die
meervoud 1'WII ijAWII asook die gebruik van die meervoud vir 'hande' (xepa'i,,) blyk.
'T'og word daar in die enkelvoud na die 1'0" 1'VTO" (plek van die spykers) verwys.
Dit is interessant om daarop te let dat die twee vroegste evangelies n~e na die hande
of voete van Jesus verwys nie. Die twee latere getuies, Lukas en Johannes, wat dit weI
noem, se getuienis stem ook nie ooreen nie. Daarbenewens verwys Lane (1979:564565) daama dat die gebruik van spykers nie so wyd beskry( word in die antieke literatuur nie. Hoe en waar die skykers dus ingeslaom is. is ook nie seker nie. Byvoorbeeld,
is die voete net vasgespyker as die paal te kort was en die voete aan die grond geraak
het? (Vgl die Marsyasbeeld vir hoe naby iemand se voete werklik van die grond af kon
wees. Iemand wat 'n bietjie langer is, se voete sou maklik die grond geraak het.)
Wanneer is toue gebruike en wanneer spykers? Hoe is gekeer Aat dIe spykers nie
uitskeur nie?
Twee ander gedeeltes is ook hier relevant. Die werkwoord 1f'POOTlACx" (= vasspyker) kom in di~ Nuwe Testament net in Kol 2:14 voor waar genoem word dat die
skuldbrief aan die kruis vas spyker word. Hier word nie na Jesus verwys nie, maar weI
na die gewoonte om 'iets' aan die kruis vas te spyker. Die 'iets' ho~f nie noodwendig
'n persoon te wees nie, maar kan rok die titulus wees. In die konteks word daar
immers na 'n nota en nie na 'n mens verwys nie. Vir ons doeleindes is hierdie vers dus
ook nie van veel waarde nie.
In Handelinge 2:23 word TpOanl'PIIVJl.L gebruik as aanduiding van die wyse waarop
Jesus doodgemaak is. Hierdie woord word vera! gebruik vir vasmaak aan iets. As dit
na kruisiging verwys, is daar 'n moontlike sinspeling op die gebruik van -spykers,
hoewel dit bloot na kruisiging as sodanig ook kan verwys (vgl byvoorbeeld Bauer ct al
en l.ouw & Nida, ad loc).
Uit hierdie getuienis van Johannes, Paulus en moontlik Lukas ook, asook die
argeologiese getuienis blyk dit of daar met redelike sekemeid aangeneem kan word dat
Jesus weI met spykers aan die kruis vasgemaak kon gewees het. Of beide sy hande en
voete aan die kruis vasgespyker is, bly onseker.
Tat~

6.2.1.6 Die moontlike hoogte van die kruis
Vol gens Johannes (19:29) het die sodate 'n spons op 'n hisoptakkie gesit en dit teen die
mond van Jesus gehou. Dit is welbekend dat die hisoptakkie te swak is om 'n spons
regtig hoog op te lig (Schnackenburg 1976:284; Lindars 1987:581). As Jesus egter aan
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'n paal sou hang (nie met sy hande uitgestrek nie), sou sy mond waarskynlik binne die
bereik van uitgestrekte arms van die soldate kon wees. Die hisoptakkie sou dan nie
lank hoef te gewees het nie. Dan sou dit dus' weI moontlik kon wees om 'n hisoptakkie
te kon gebruik. Dit is duidelik uit die posisie van die figuur op die Marsyasbeeld.
MdTkus (15:36) se getuienis vt;rskil hiervan, aangesien daar volgens hom van 'n
KcxAaP:'1 (= r:~t, strooi) in plaas van 'n hisoptakkie gebruik gemaak is. Met so 'n riet

sou dit weI moontlik gewees het om die spons met suur wyn hoer op te lig. Selfs s6
kon die kruiseling egter nie te hoog gehang het nie (Grosheide 1954:431).
Uit hierdie beskikbare gegewens kan die hoogte van die kruis dus nie werklik vasgestel word nie, hoewel die gebruik van· die hisoptakkie die kruis as paal ondersteun.
Lane (1979:565) bewcer dan ook dat die hoogte na gelang van die behoefte kon wissel.
Gewoonlik was die paal net lank genoeg om die persoon se voete van die grond af te
hou (ygl ook die Marsyasbeeld). Tog argumenteer hy dat Jesus se kruis weI hoer was
om twee rerles: die soidate kon Jesus se mond nie met die hand bykom nie en daar is
vir Hom geskreeu om "af te kom'. Brown (1972:898) stel die hoogte op sow at nege
voet.
Ook hier word ons met 'n verskeidenheid van getuienis gekonfronteer wat beteken
dat daar nie besliste uitsluitsel oor die hoogte van die kruis uit die beskikbare getuienis
gekry kan word me.

6.2.2 Die gebruik van as ~vXo" ('kruis') in die Nuwe Testament
'n Tweede terrein wat ondersoek verdien, is die gebruik van die selfstandige naamwoord ~VAOJl in kontekste waar daar na die 'kruis' verwys word. Vyf teksgedeeltes is
in hierdie verband van belang, naamlik Handelinge 5:30; 10:39; 13:29; Galasiers 3:13
en 1 Petrus 2:24.
Alvorens aan hierdie kontekste aandag gegee gaan word, is 'n oorsig oor die ander
gebruike van die woord in di~ Nuwe Testament van belang. In Handelinge 16:24 verwys die woord na die houtblok wat aan die voete van gevangenes vasgemaak is. In 'n
hele aantal kontekste word die woord bloot gebruik om na hout as 'materiaal' te verwys
(vir byvoorbeeld knuppels, huishoudelike produkte, bouwerk of afgode)8. Verder
word ~VAOJl gebruik as deel van 'n plant (boom), soms ook in metaforiese sin9. Die
woord verwys dus hoofsaaklik na 'hout' as 'materiaal' waarvan iets gemaak is of kan
word. In d1',! geval van die houtblok vir die voete van die gevangene, is die aard of
vorm van die houtblok nie primer van belang nie, rpaar die feit dat dit van hout gemaak
is. Vir die onderbawige onderwerp is dit van belang, aangesien die feit dat ~VAOJl vir
kruis gebruik word, primer na die materiaal van die kruis en nie noodwendig na die
vorm van die kruis hoef te verwys me. Waar ~VAO" dus gebruik word, hoef daar nie
noodwendig met 'boom' of 'houtpaal' vertaal te word me.
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In Handelinge 5:30 word ~vAOJl gebruik as aanduiding van die manier waarop Jesus
doodgemaak is (OJI v",e'ir; oLexeLpiCtuOe KpewfiuOe Kpe",aUCtJlTer; BTL ~VAOV) en word gewoonlik met 'kruis' vertaal (Schneider 1973:39). Kpe",aJlJlV",L + B7fL kom drie maal in
die Nuwe Testament voor (verder ook in Hand 10:39 en Gal 3:13) °en dui daarop dat
Jesus aan iets hang. Die woord Kpe",aJlJltl",L is J,yvoorbeeld gebruik vir die ophang van
'n dier aan sy pote, die ophang van 'n sk;ld en so meer. Soortgelyke gebruike word in
die Nuwe Testament aangetreflO . Uit die gebruike is dit duidelik dat die 'dat' van
'hang' maar nie die 'hoe' van d~e hang deur die woord gedek word nie. &LCtXBLpitw
verwys na die feit dat die Jode Jesus in die hande gekry het en hom doodgemaak het.
Oat die kruis daar was om 'dood te rnaak' is duidelik. Uit hierdie gedeelte kan niks
afgelei word oor hoe die kruis sou gelyk het of oor die metode van kruisiging nie. Terloops, dit is tog interessant dat kommentatore hier dikwels dadelik die gebruik van
~vAoJl interpreteer as 'n sinspeling op Deuteronomium 21 :22, sonder om genoegsaam
daarvoor toe te laat dat ~VAOJl self ook 'kruis' kon beteken (bv Grosheice 1942: 178179).
In Handelinge 10:39 word dieselfde uitdrukking as in Handelinge 5:30 aangetref:
(KCtt IxJle'iACtJl Kpe",aUCtJlTer; BTL ~vAov). Die verwysing na die kruis dui hier ewe-eens
op die wyse waarop Jesus doodgemaak is, naamlik aan die kruis. Die Griekse woord
IxJlCtLpiw word meestal in die Nuwe Testanlent gebruik vir 'doodmaak', maak nie saak
op watter wyse nie ll . In hierdie geval gaan dit om 'doodmaak' deur te 'kruisig'. Oor
die wyse van krUisiging self word niks meer hier gese nie.
Handelinge 13:29 bied 'n interessante verwysing: KCtOeAOJlTer; IxTO TOU tVAov.
Hulle het Jesus van die kruis afgehaal. Hier word weereens geen aandUldillg gegee van
hoe dit gedoen is nie.
Deuteronomium 21 :22-23 word in Galasiers 3: 13 aangehaa1: 'ETLKCtTapCtpOr; Tar;
b Kpe",a",8POr; iTL ~vAov. Hierdie aanhaling gaan terug op 'n Ou-Testamentiese gedeelte waar daar na 'n boom of houtpaal verwys is. In Galasiers 3: 13 WOld dit met die
kruis van Jesus verbind. Paulus sien dus 'n verband tussen die houtpaal en die kruis.
Reeds met die vertaling van die Septuagint het die gedagte dat Deuteronomium 2: net
na dooie liggame verwys wat aan 'n houtpaal of lNv.n gehang is, begin verv~g en het
dit na kruisiging ook begin verwys (Bertram 19745:917; vgl ook Betz 1979:152).
Hierdie gweelte in die Nuwe Testament maak dit moontlik om tog te oorweeg of Jesus
nie aan 'n houtpaal ge-kruisig is nie. 'n Gedeelte soos Johannes 3:14 kan hiermee saam
gelees word. Daar word die kruis van Jesus vergelyk met die slang wat deur Moses in
die woestyn verhoog (vljlow) is. Hoewel die vorm van die paal geen rol in hierdie
gedeelte speel nie, is dit tog merkwaardig dat Johannes kan voel dat die kruis van Jesus
met die paal van die slang vergelyk word. Dit is dus interessant dar beide hierdie
gedeeltes die indruk van 'n paal eerder as die tradisionele kruisvorm laat. Daarmc.e
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saam moet egter onthou word dat die Idem nie in een van die twee aangehaaldP gedeeltes op die kruis as sodanig val nie, maar in Galasiers se geval op die vloek wat daarmee
saamgaan en in Johannes se geval met die soteriologiese gevolge daarvan.
In 1 Petrus 2:24 word daar na die heilsbetekenis van die sterwe van Jesus vcrwys
deur te se: o~ TON; qJA.tlpTl.a~ ~IJ.(;W aVTO~ avTJV8"(I(BV 8V Tif> OWIJ.an av.,ov 8'1"t TO ~VAOV.
Die voorsetsel 8'1"1. dui waarskynlik op die feit dat sy liggaam aan die hout gehang het.
Daar word na die 'wonde' aan die kruis ook verwys: o~ Tif> IJ.WAW'I"t icio."TB. MWAW1/t
verwys egter nie na die wOllde wat deur spykers gemaak is nie, maar na wOlHie wat
deur houe veroorsaak is. Hier is dus nie 'n verw)sing na die wyse va.. kruisiging deur
spykers nie.
Nie uit een van hierdie gebruike kan dwr oortuigende inligting oor die vorm van
die kruis uit die teks self afgelei word nie. Die vraag is egter of die gebr.1ik van ~VAOV
deur die Nuwe-Testamentiese skrywers nie tog in die rigting v~ 'n houtpaal kan dui
nie? Indirekte ondersteuning kom uit gedeeltes soos Galasiers 3:13 en Johannes 3:14.
Immers, daar moet uitgegaan word van die taalkundige veronderstelling dat di~ skrywers ~VAOV bewustelik in plaas van oTavp6~ verkies het.
Dit wil dus blyk of die vroegste getuienis rakende die vorm van die kruis sterker in
die rigting van 'n houtpaal neig as in die ribting van 'n tradisionele kruisvormige kruis.
Hierdie argument moet egter uie te VeT gevoer word nie. ~VAOV kan enigiets aandui wat
van hout gemaak is, afgesien van die vorm daarvan. (Liddell & Sl'ott 1961:1192,
noem verske~e voorbeelde van gebruike waar ~VAOV na byvoorbeeld 'n galg aan 'n
boom, 'n houtblok wat om die nek of die voete vasgemaak is, 'n tafel, ensovoorts
verwys.) Die materiaal van die items is in fokus en nie die vorm van die ding wat uit
hout gemaak is nie. Tog moet hier in ag geneem word dat ~VAO" meestal na 'n paal of
'n boom verwys as dit gaan oor dinge of mense wat opgehang word. Daarom m~ 'n
houtpaal nie as moontlikheid vir die kruis van Jesus buite rekening gelaat word nie;
inteendeel.

6.2.3

*

648
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Daar is geen getuienis oor hoe die kruis presin gelyk het nir Veral is dQ..J nie
getuienis wat in die rigting van die 'tradisioneel aanvaarde' kruisvorm dui nie,
behalwe miskien die 'dra van die dwarsbalk', wat ook betwyfel moet word. Indirekte getuienis onderteun eerder die moontlikheid van 'n paal, wat ook 'n erkende
manier was om mense te kruisig.
Dit blyk dus of die Nuwe Testament die antieke afkeur van die uitbeelding of
beskrywing van die grusame fasette van die kruisiging respekteer. Desnieteenstaande die 'skandalon' van die kruis het hulle nogtans nie van die fllt van die
kruis afstand gedoen nie, maar dit inderdaad as die sentrum van hulle ker.6ma bly
sien.
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*

Dit lyk of Jesus aan die kruis vasgespyker is, hoewel daar nie met sekerheid gese
kan word of dit sy hande en voete was en of dit net sy hande was wat vasgespyker

is nie. As 1 Petrus na die wonde van Jesus verwys, is dit nie die spykerwonde nie,
maar die geselwonde. Verwysings na die 'bloed van Jesus' hoef dus nie na die
b:.)ed uit die spykermerke te verwys nie, maar na die bloed wat gevloei het as
gevolg van die marteling.

*

Die afwe,,:gheid van sekere gegewens is ook belangrik. Nerens word daar enige
simboliek aangetref wat by die uitgestrekte arms van Jesus aansluit nie. Dat daar
weI op simboliese wyse van die kruis gebruik gemaak is, is byvoorbeeld duidelik
uit Johannes 3:14 en 12:32, waar die 'oplig' met (dualisitese) redding in verband
gebring word. Dit is dus oot\. nie noodwendig dat Jesm; met uitgesterkte arms aan
die kruis gehang het nie. Hy kon ook soos Marsyas aan 'n enkele paal gehang het.

7. GEVOLGTREKKING
* Die enkele argeologiese fonds van 'n gekruisigde werp weinig lig op die wyses van
kruisiging in die antieke wereld. Die Marsyasbeeld bied egter na ons mening '0
bek'1~rike kontempOrere uitbeelding van 'n moontlike kruisiging wat beslis as
argeologiese materiaal in hierdie debat verreken moet word.

*

In die lig van die gegewens uit die antieke tekste oor die wyse van kruisiging blyk
dit dat daar geen uniforme metode van kruisiging bestaan het nie. Die enigste
gemene deler tussen die verskillende maniere van kruisiging is dat 'n persoon
lewendig aan 'n vertikale paal of hout opgehang is. Daar moes hy bly hang ten
minste tot en .aet sy dood. In die lig van die ontbrekende Nuwe-Testamentiese en
vroeg-Christelike getuienis rakende die presiese manier waarop Jesus gekruisig is,
kan daar nie summier saam met die' algemeen gangbare voorstelling aanvaar word
dat Jesus se kruis 'n crux imissa was Die. Die populere voorstelling van die kruis
met 'n dwarsbalk (patibulum) word binne Christelike konteks word eers re~atief
laat (Origenes) met die kruis waaraan Christus sou gesterf het, verbind.

*

Binne die vroeg-Christelike kuns en simboliek bestaan d?~'iT ook geen uniformiteit
oor die wyse waarop Jesus gekruisig sou gewees het Die. 'n Bydraende faktor tot
die spaarsamige uitbeelding van die kruissimboo1 binne die vOOee Christendom is
die feit dat die vis en nie die kruis Die, skynbaar hulle vemaamste identiteitsmerker
was. Daarbenewens was die kruis in verskillende vorme 'n algemene simbool by
sowel die Jode as ander volke in die Mediterreense w~!eld.
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Die gegewens in die Nuwe Testament hots op geen punt met die uitbeelding van
die teregstelling van Marsyas nie. Die mo~nt1ikheid bestaan dus dat Jesus op 'n
soortgelyke wyse gekruisig kon gewees het.

*

Endnotas
1 Om hulle argumente in hierdie verband rakende die dra van slegs die dwarsbalk te ondersteun,
haal 'n groot aantal navorsers die werk van Josef Blinzler (19) aan (bv Hengel 1977:25; GniIka
1973:315). Andere aanvaar genoemde praJ...1yk gewoon as 'n aIgemeen aanvaarde feit wat geen
verdere attcstasie benodig nie (bv Burke 1987:829; O'Collins 1992:1208-1209).
2 PIautus (250-184 vC) verwys in sy Carbonaria weI na die dra van die 'patibuIum' deur die stad
na die plek van teregstelling (,patibulum ferat per urhem, deinde offigitur cruci').
3 Bauer et al (1979:764-765) laat in hulle inskrywing geen ruimte daarvoor dat hierdie woord vir
'dwarsbalk' gebruik kan word nie, maar sien die l"ksikaiiesc betekenis van hierdie woord as die
kruis as geheel. HuIIe noem weI in navoIging van Hengel, dat die dwarsbaIk soms gedra is, maar
verbind dit.nie met hierdie woord nie. Liddell & Scott (1961 :1635) verwys ewe-eens na die regQP
paal of kruis as leksikografiese betekenis van die woord. Die dwarsbalk word nie vermeld nie.
Louw & Nida (1988:57) noem egter dat die .woord 'probably' na die dwarsbalk kon verwys.
Hulle motivering hang nie saam met die woordgebruik nie, maar met die feit dat 'n gebruik weI
bekend was waar die veroordeelde die dwarsbaIk gedra het (vgI by die respreking van die bistoriese gegewens).
4

Heelwat geleerdes veronderstel dat hier moontIik net na die dwarsbaIk verwys kon word.

VergeIyk byvoorbeeld Grosbeide (1954:429), Grundmann (l972:5~7), Lane (1979:562), Gnilla
(1988:471), Kysar (1986:286) et al. wat dit ongemotiveerd as moontlikbeid stet Taylor
(1974:587)

verw~

s spesifiek na die patibulum, maar haal die Griekse teks van Plutarchus (ne ser

num. vind. 2.554a) aan wat van umvpoc; gebruik maak. Hy stel fTTCtVpoc; enpatibulum eenvoudig

geIyk aan mekaar. Oit is nie duidelik op grond waarvan hy hierdic afleiding maak nie. Uit die
kommentare is dit duidehk dat die gedagte dat Jesus die dwarshout gedra het, doodgewoon
gedeeide kennis is wat ongereflekteerd in een kommentaar na 'n ander so oorgeneem word.
5 Ookas daar deur kommentatore beskrywings gegee word van hoe kruisigings destyds verloop
het, word daar sterk gesteun op 'aIgemeen gedeelde kennis' wat maar net van kommentator tot
kommentator oorgedra word sonder dat die inligting deeglik geweeg of ondersoek word .. Die beskrywing wat gevolg word, is die een van Blinzler (vgI hierbo) wat ook in Stauffer (1957:127)
gereflekteer word (vgl ook Brown 1972:900; Lane 1979 ad loe; Bruce 1983:367; Kyser 1986 ad
loe en andere.

6 Lane (1979:580) stel die tyd watbeslukbaar was, "p sowat twee uur.
7 Matteus (27 ;34) en Lukas (23:36) noem wei dat daar aan Hom suur \\'Yn aangebied is, maar
daar word nie gese hoe dit gedoen is nie.
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8 Byvoorbeeld Malteus 26:47, 55; Markus 14:43, 48; Lukas 22:52; 1 Korinthiers 3:12; 2
Timotheus 2:20; Openbaring 9:20; 18:12 (vgl ook Schneider (1973:37).
9 Byvoorbeeld Lukas 23:31; Openbaring 2:7; 9:20; 22:2. 14, 19.

10 Die ander gebruike in die Nuwe Testament sie.n soos volg daaruit:

* 'n Mt..ulsteen word om die u.ek gehand (np£): Matt 18:6;
* Die wet en profete hang san die gebooie (61'): Matt 22:40;
* Een van die rowers bet aan die kruis geban!;: Luk 23:39;

*

Die slang bang van Paulus se band af (SIC):

Han~

L.8:4.

11 Vergelyk Malteus 2:16; Lukas 22:2; 23:32; Handelinge 2:23; 5:33, 36; 7:28; 9:23, 24, 29;
10:39; 12:2; 13:28; 16:27; 22:20; 23:15, 21; 27; 2!>:3, 26:10; 2 Tessalonisense 2:8.
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