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De Passiespelers 
 
Voorwoord 
 
Het coronavirus teistert onze wereld. We leven in een crisistijd. Hoe lang gaat die duren? 
Hoeveel mensen zullen er uiteindelijk overlijden? Hoeveel bedrijven en bedrijfjes zullen 
omvallen? Wat zullen de psychologische gevolgen zijn? We weten het niet. We kunnen onze 
waardering uitspreken voor al die mensen die keihard werken om onze samenleving min of 
meer draaiend te houden. In de zorg, in de publieke sector, in het onderwijs en noem maar op. 
Wat kunnen wij doen? We kunnen slechts mensen in onze omgeving op gepaste afstand nabij 
zijn. En we hopen en bidden.  
Het openbare leven wordt beperkt. De sport ligt stil. Kerken, musea en theaters zijn gesloten.  
Cafés en restaurants zijn dicht. Ook de passiespelen, die in deze tijd op verschillende plekken 
in Europa zouden plaatsvinden zijn afgelast. De passiespelers kunnen de tekst van hun rollen 
vergeten. Maar Palmzondag, de Goede Week met Witte Donderdag en Goede Vrijdag staat 
voor de deur. Pasen komt er aan. We kunnen niet bijeenkomen in onze kerken voor alle 
vieringen. We moeten het dit jaar zonder doen. Toch willen we juist in deze tijd van lijden het 
lijden van Jezus, de moord op hem en zijn opstanding uit de dood tot nieuw leven beleven. 
Tot ons door laten dringen, omdat wij hopen en geloven dat als zijn dood niet zijn einde is 
ook alle mensen die in deze tijd lijden - zijn wij het zelf? - met Hem zullen opstaan uit de 
dood - welke dan ook. Daarom hierbij ter bemoediging - wie weet - negen verhalen van 
figuren, die met Jezus Jerusalem zijn binnengetrokken en zijn passie, zijn ondergang en zijn 
opstanding hebben meegemaakt. Zeg maar de passiespelers. Je leest de verhalen van de ezel, 
een omstander, een farizeeër, van Herodes en Pilatus, Judas en Petrus, Maria Magdalena en 
Jezus' moeder Maria. Zij nemen ons mee op hun geheel eigen wijze van Palmzondag naar 
Pasen. De verhalen vertelde ik tussen 2006 en 2018  als verkondiging op Palmzondag in de 
Martelaren van Gorcumkerk te Koog aan de Zaan.  
Ik wens alle lezers een goede Goede Week toe en een Pasen, dat door het gedenken  van de 
opstanding van onze Heer Jezus Christus ons mag verlichten in deze barre tijd.   
 
Ko Schuurmans 
 
maart / april 2020 
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Het verhaal van Chamor, de ezel 
 
- gelezen: Jesaja 50,4 - 7 en Marcus 11,1 - 11 
 
Chamor is de naam! Dat klinkt bijzonder, maar dat is het niet. Chamor betekent gewoon ezel 
en dat ben ik ook: een ezel. Ja,ja, dat zien wij ook wel, wij zijn niet dom! merkt u nu lacherig 
op. Daar heb je het weer: mensen vinden ezels altijd dom. Jullie hebben het mis. Ezels zijn 
helemaal niet dom. Integendeel. Wacht maar af. Straks praten jullie wel anders. 
Ik stond die morgen vastgebonden bij een deur buiten aan de straat. Voor het eerst alleen 
zonder mijn moeder, want ik ben nog jong. Ik ben nog een veulen. Nog nooit heb ik iemand 
op mijn rug gedragen. Waar het was? Vlakbij de Olijfberg. U weet wel die heuvel met zijn 
olijfboomgaarden. Van olijven maken ze olie om te bakken, maar ook om er koningen mee te 
zalven. Of profeten. Of de messias, de christus, de redder van ons volk wanneer die eindelijk 
komt. De mensen, zo hoor ik ze vaak vertellen, wachten al heel lang op zijn komst. Ze zien 
naar hem uit. Ze zijn de onderdrukking en uitbuiting door de Romeinen en hun trawanten 
spuug en spuugzat. Mijn moeder vertelde mij eens dat ze jaren geleden met een man en zijn 
zwangere vrouw naar Bethlehem was getrokken. De vrouw zat op mijn moeders rug. Daar in 
Bethlehem was hun kind geboren, een zoon. Niet in een herberg, daar was geen plaats meer, 
alles was vol, maar daaronder in het dierenverblijf. De jonge moeder legde haar zoon in een 
voerbak voor de dieren. U weet wel zo’n gat in de grond. Er kwamen toch heel veel mensen 
langs om dat jochie eer te brengen. Gewone mensen, herders bijvoorbeeld, eigenlijk 
schorriemorrie, want herders da’s geen best volk zegt men. Maar er kwamen ook hele 
belangrijke mensen langs. Het leken wel geleerden, want ze waren heel wijs. Of waren het 
koningen? Want ze hadden dure geschenken voor dat joch en zijn ouders meegenomen. Ze 
dachten zeker dat het een koning was. Wat zit u mij nu weer ongelovig aan te kijken? Ik hoor 
u denken: dat kan toch niet: een koning in een voerbak! Wat ben jij een domme ezel! O ja? 
Nou, ik weet het anders van mijn moeder en die stond er met haar grote neus bovenop!  
Maar goed, terug naar die ochtend. Er kwamen twee mannen, die waren er op uitgezonden. 
Dat waren dus apostelen. Met z’n tweeën natuurlijk, want als apostel word je nooit in je eentje 
eropuit gestuurd. Twee weten altijd meer dan één en ook om elkaar voor stommiteiten te 
behoeden. Ze namen mij zomaar mee. Er zaten daar een paar mannen. Ze waren werkloos, ze 
hadden niks om handen. Brood verdienen voor hun gezin was er niet bij. Die kerels 
protesteerden nog: hé, hé, wat moet dat?! Maar die apostelen waren zo zelfverzekerd, de 
mannen lieten hen maar begaan. Ze namen mij mee naar een grote groep mensen en die 
legden hun kleren op mijn rug als zadel. Ik had nog nooit een zadel op mijn rug gedragen. 
Zou ik het wel houden? Maar de jonge man die op mijn rug ging zitten was niet te zwaar. Zijn 
last was licht. Zo trokken wij van de Olijfberg naar Jerusalem. U weet wel, die heilige stad 
van sjalom, van vrede. Het was heel druk op de weg naar Jerusalem, want het was bijna 
Loofhuttenfeest. Daarom sneden de mensen ook takken van de bomen om er mee te zwaaien. 
En ze riepen: hosanna! Dat betekent: bevrijd ons toch! Verwachten ze dat die man op mijn 
rug bevrijding zou brengen? Zou hij soms de langverwachte messias, de christus, de redder 
van het volk zijn? Af en toe keek ik achterom naar de man op mijn rug. Of hij lelijk of knap 
was kan ik mij niet meer herinneren. Wel dat hij strak voor zich uit keek. Of hij wilde zeggen: 
naar Jerusalem, daar moet ik naar toe om alle arme en uitgebuite mensen, al het 
schorriemorrie vrede en heil te brengen! Ik dacht bij mijzelf: zou dit soms die man zijn die na 
zijn geboorte in een voerbak was gelegd? Waar mijn moeder van verteld had?  
De mensen legden hun mantels op de weg. Daar moest ik overheen lopen. Zo brachten ze eer 
aan die jonge man. Zou hij inderdaad de nieuwe koning zijn, die het volk zou bevrijden van 
de bezetter? De mensen riepen, zongen niet alleen hosanna oftewel bevrijd ons toch! maar 
ook Gezegend Hij, die komt in de Naam van de Heer! Dat zijn woorden uit psalm 118 (vers 
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26), een psalm voor Pasen. Hoe ik dat allemaal weet, ik domme ezel?  Nou, waarom denken 
jullie dat ik van die grote oren heb? Om goed te kunnen horen! Ezels kunnen heel goed horen!  
Toch gek, dat al die mensen in die eenvoudige jonge man op een ezeltje hun bevrijder zagen. 
Of herinnerden ze zich de woorden van Zacharja, de profeet van lang geleden, die eens 
geroepen heeft: Zie uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend, hij is 
nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin! (hoofdstuk 9, vers 9). Ja 
gek hè: een koning op een ezel en niet op een paard. Maar mijn volk, de joden, hebben het 
niet zo op paarden. Paarden zijn dieren om ten strijde te trekken, om oorlog mee te voeren. 
Romeinen, die rijden op paarden, maar vredelievende mensen rijden op een ezel. Ik keek weer 
eens achterom naar die jonge man op mijn rug. Nou, dacht ik, als jij echt de nieuwe koning, 
de bevrijder van de armen bent dan zul jij nog heel wat gaan meemaken! Je denkt toch zeker 
niet dat de machthebbers zomaar van hun gouden tronen zullen afstappen? Leer mij ze 
kennen! Ik heb ze bezig gezien! Ik vraag mij af of jij het zult gaan redden. Ze zullen je slaan 
en de haren uit je baard trekken. Ze zullen je bespotten en bespugen. Die wijsheid had ik niet 
van mijzelf, maar alweer van een profeet, Jesaja is zijn naam (hoofdstuk 50, 4-7). En hoe ik 
dat allemaal weet? Door mijn grote oren! Dat zei ik toch al!  
Bij de tempel in Jerusalem gekomen stapte de jonge man af en ging naar binnen. Mij lieten ze 
achter. Geen nood, ezels weten altijd zelf heel goed de weg te vinden, de weg terug te vinden. 
Wij ezels zijn taai, wij zijn trouw aan onze baas. Wij zijn solidair met de mensen voor wie wij 
werken. Hoe het met die jonge man is afgelopen vraagt u nu? Heeft hij echt zijn volk kunnen 
bevrijden? Ik weet dat al die mensen die hem nu bejubelden een paar dagen later riepen: aan 
het kruis met hem! Wat een trouw maar niet heus! Nee dan wij ezels, wij zijn trouw. Dat wist 
Jesaja, die profeet van lang geleden, ook al. Aan het begin van zijn boek schrijft hij in naam 
van God (hoofdstuk 1, vers 3): een os kent zijn eigenaar, een ezel de kribbe van zijn meester, 
maar mijn volk weet van niets, zij hebben geen begrip!  
Os en ezel. Daarom stonden wij samen bij de voerbak waarin die jonge koning lag. Os en 
ezel: schor wa chamor in de taal van mijn volk, het hebreeuws. Daar komt jullie woord 
schorriemorrie vandaan. Oftewel verachte en verworpen mensen. Gôh, wat zijn jullie dom om 
een trouwe os en ezel zo in het verdomhoekje te plaatsen! Weet wel dat die nieuwe koning zal 
opkomen voor al het schorriemorrie, voor alle verachte en verworpen mensen. Let maar op 
mijn woorden! Zijn ezels dus dom? Vergeet het maar!  
Tenslotte neem ik jullie mee naar Rome. Aan het einde van de 19de eeuw werd op een oude 
muur van een militaire kadettenschool uit de Romeinse tijd, gelegen op de Palatijn een van de 
zeven heuvels waarop Rome is gebouwd, een tekeningetje aangetroffen. Een jonge officier in 
opleiding was waarschijnlijk christen, een volgeling van die jonge man, die christus, die 
messias, die redder van het volk, die ik had mogen dragen. Om dat feit hebben zijn 
medestudenten zich vrolijk gemaakt en een spotkruis ingekrast op de muur van de academie. 
Alexamenos - zo heette de kadet - staat met ten hemel geheven handen, het antieke 
gebedsgebaar, voor een kruis waaraan een man met mijn hoofd, een ezelskop, hangt. 
Alexamenos aanbidt zijn God, staat er in het Grieks bij. De datering is onzeker. De tekening 
kan ingekrast zijn in de eerste of misschien de derde eeuw na Christus. Zeker is echter dat in 
die tijd de Grieken en Romeinen neerkeken op de christenen, de volgelingen van de jonge 
man op mijn rug. Want wie aanbidt er nu iemand die een verachtelijke slavendood stierf in 
een uithoek van het Romeinse rijk? Dan moet je toch wel dom en dwaas zijn! Dan ben je een 
ezel! Vindt u dat ook? Ben je dom als je die Jezus achterna gaat? Is Jezus dom omdat hij het 
voor het schorriemorrie opneemt? Is hij zo dom als een ezel? Wacht maar af. Over een week 
spreken wij elkaar weer! Sjalom! 
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Het verhaal van Jehuda ben Jaakov, een toeschouwer 
 
- gelezen: Jesaja 50, 4 - 7 en Markus 11, 1 – 10 
 
Sjalom! Vrede voor jullie allemaal! Boker tov! Goede morgen! Laat ik mij eerst even 
voorstellen. Ik ben Jehuda ben Jaakov. Oftewel Juda de zoon van Jacob. Mooie naam niet? 
Jehuda betekent Geprezen zij de Heer, onze God. Een naam die veel voorkwam en komt in de 
kringen van de tempeldienaren en belangrijke personen. Nu zult u zeggen: jij een belangrijke 
persoon? Je bent toch gewoon een jodenmannetje? Gelijk heeft u. Mijn familie is al jaren heel 
arm. Ik ben een echte sappelende jood. Het woord jood komt trouwens van Juda.  
Waarom ben ik arm? Ons land wordt al jaren uitgebuit en onderdrukt door de Romeinen. Ze 
krijgen daar steun bij van de elite, van de kliek rond de tempel. Hoe is dat trouwens bij jullie? 
Zijn jullie ook arm? Worden jullie onderdrukt en uitgebuit? Of zijn jullie rijk en 
onderdrukken jullie ook andere mensen? Of zet je je in voor mensen die het minder hebben?  
Ik woon in het dorp Betanië vlakbij Jerusalem. Daar wonen veel arme mensen zoals ik. 
Betanië betekent niet voor niets huis van de armen. Ik zat op een ochtend op het dorpsplein 
met nog een stel kerels. We hoopten allemaal dat er iemand zou komen die ons nodig had 
voor wat werk. Voor een klusje. Je moet toch geld verdienen voor je gezin. We moeten toch 
kunnen leven. Een van ons had zijn ezelsveulen meegnomen. Misschien kon hij er tegen 
betaling wat goederen voor iemand mee vervoeren. We zaten er al een paar uur, maar er was 
nog niemand gekomen om ons in te huren.  
Op een gegeven moment kwamen er twee mannen aan. Ze maakten zomaar het ezeltje los en 
wilden het meenemen. Hé, wat doen jullie daar? riepen wij, want de eigenaar was even 
weggelopen. Waarom maken jullie dat veulen los? De Heer heeft het nodig, hij stuurt het 
meteen weer terug! zeiden die mannen. Aan hun spraak te horen kon je merken dat ze niet 
hier uit de buurt kwamen. Het waren zo te horen Galileeërs. Galilea ligt in het noorden van 
ons land. Het is een halfheidens gebied. De joden daar zijn niet zo zuiver op de graad. We 
hebben het niet zo op die Galileeërs. We lieten die twee mannen toch maar begaan. Ze waren 
ook zo zeker van zich zelf. Bovendien hadden ze gezegd: De Heer heeft het nodig! Dus niet 
een mijnheer heeft het nodig. Nee, Heer, en dat verwijst naar onze God, de Heer van Israel! 
Zouden het tempeldienaren zijn? Maar die komen toch niet uit Galilea? Omdat ik toch niks te 
doen had, liep ik achter ze aan. Ze brachten het veulen naar een man vlakbij de Olijfberg. Hier 
is de ezel, Jèsju! zeiden ze tegen hem. Jèsju oftewel Jehosjua heette hij dus. Dat is ook een 
mooie naam. Het betekent God de Heer redt. Zou die jongen zijn naam waar gaan maken?  
Redding, bevrijding hebben we hard nodig in ons land. We kijken al jaren, eeuwen uit naar 
een bevrijder, een redder. Jullie ook? Of hebben jullie het allemaal al gemaakt? Zo’n bevrijder  
noemen wij een Messias en dat betekent Gezalfde. Maar er waren al zoveel mannen geweest 
die zich Messias noemden. Altijd was het echter op niks uitgelopen. Het eind van het liedje 
was altijd dat ze werden opgepakt en vermoord. Over uit en sluiten.  
Heel toevallig waren we wel bij de Olijfberg. U weet wel die heuvel met allemaal olijfbomen. 
Van de olijven maken we olie om te bakken maar ook om er zo’n Messias mee te zalven. Zou 
die jongeman dan toch..? Zijn kameraden legden hun kleren op het ezeltje, want er was geen 
zadel. Als je dat doet geef je aan dat je dienstbaar wilt zijn aan diegene die er op gaat zitten. 
Toen gingen ze op weg richting het centrum van de stad. Langs de kant van de weg stonden 
veel mensen. Het was een drukte van jewelste. Het was immers Soekkot oftewel het 
Loofhuttenfeest. Dan denken we terug aan de vele jaren die de joden, mijn volk, nadat ze 
bevrijd waren uit de onderdrukking van Egypte door de woestijn hebben gezworven op weg 
naar het beloofde land. Ze hadden in de woestijn geen dak boven hun hoofd. Omdat te 
gedenken wonen we tijdens het Loofhuttenfeest altijd buiten - hooguit in een hutje van wat 
bladeren. Het Loofhuttenfeest is ook een pelgrimsfeest. Heel veel mensen komen dan naar 
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Jerusalem, naar de tempel om dankoffers te brengen. Wat we ook doen op dit feest is met 
verschillende soorten takken zwaaien. Iedereen die langs komt wordt toegezwaaid. En 
toegezongen met woorden uit de psalmen. Bijvoorbeeld uit psalm 118: Hosanna! Gezegend 
Hij die komt in de naam van de Heer! Gezegend het koninkrijk dat komen gaat van onze vader 
David! Het is een psalm die wij altijd zingen in de dagen voor het Paasfeest. Hosanna: dat 
lijkt een vrolijke kreet, maar het betekent letterlijk: bevrijdt toch! Het is de roep van mensen 
die verdrukt worden. En dat zijn wij toch? Worden jullie ook verdrukt? Roepen jullie ook 
hosanna? Of roepen jullie het wel eens om duidelijk te maken dat je je in wilt zetten voor 
mensen - weet ik waar - die wel onderdrukt worden? 
De mensen spreiden ook hun kleren uit over de weg. De jongeman op de ezel kon er zo 
overheen rijden. Door die kleren op de weg te leggen, geef je aan dat je dienstbaar wilt zijn 
aan zo iemand. En die jongeman? Vond hij het wel mooi dat hij zo bejubeld werd? Het was 
niet aan hem te merken. Hij keek strak voor zich uit. Hij zag er ook heel begeesterd uit. Alsof 
hij een vast plan had. Alsof hij niet anders kon dan dat. Was hij gegrepen door Gods Geest? 
Heel anders dus dan die andere mannen die zich eerder hadden opgeworpen als redder. Die 
hadden al dat eerbetoon wel mooi gevonden. Maar wat was het resultaat geweest? Helemaal 
niks!  
Maar zou die jongeman zich wel realiseren wat hem mogelijk te wachten stond? Dacht hij nu 
echt dat de Romeinen en hun trawanten hem zijn gang zouden laten gaan? Een van onze 
profeten van lang geleden, Jesaja heet hij, had er al voor gewaarschuwd. Die had eens 
geschreven over zo iemand die ons volk wilde bevrijden: ze zullen je op je rug slaan! Ze 
zullen je baard uitrukken en je in je gezicht spuwen! Keek die man daarom zo ernstig, omdat 
hij wist wat zou kunnen gebeuren? Tegelijkertijd had die profeet Jesaja ook geschreven: Maar 
de Heer God zal je bijstaan! Je zult het redden! Trok die man op dat ezeltje daarom toch naar 
het hartje van de stad? Het werd ondertussen steeds drukker. Ik raakte die man met zijn 
vrienden in het gedrang kwijt. De sfeer werd ook dreigend. Er stonden allemaal soldaten, 
want die Romeinen wisten dat de vlam zo in de pan kon schieten. Op zulke feestdagen waren 
er altijd relletjes. Weg met de Romeinen! Weg met de tempelkliek! werd er geroepen. De 
soldaten grepen dan onmiddellijk hard in en sloegen er op los. 
Zou die man op die ezel onze lang verwachte bevrijder, Messias zijn? Ik wou dat het waar 
was, maar ik heb er een hard hoofd in. Want hoe gaat dat. De mensen riepen eerst: hosanna! 
De dag erna als zo’n figuur wordt opgepakt roepen ze: weg met hem! opgestookt als ze 
worden door de bezetters. Ach ja, jullie weten wel hoe dat gaat. Vandaag roepen ze alleluja en 
morgen is dat gejubel voorbij. Vandaag roepen ze Maranatha! oftewel Kom, Heer, kom! en 
morgen klinkt de stem van de haat!  En jullie, wat zijn jullie voor mensen? Zijn jullie ook van 
die mensen die vandaag hun helden bejubelen en ze morgen als het tegenzit als een banksteen 
laten vallen?  
Kom, ik ga er maar weer eens vandoor. Ik ga kijken of ik toch niet wat werk kan vinden. Mijn 
kinderen hebben honger. Ik moet voor eten gaan zorgen. Hé, horen jullie dat? Ik hoor een 
haan kraaien! Hoe kan dat nou? Een haan kraait toch alleen vroeg in de morgen? Wil die haan 
ons ergens voor waarschuwen? Ergens op attent maken? Gek toch… Wie weet komen we 
elkaar weer eens tegen. Misschien deze week nog bij de inhuldiging van onze Messias, onze 
bevrijder? Of toch bij zijn ondergang? Ik ben benieuwd hoe het met hem afloopt. Jullie ook? 
We zullen zien. Lehitraot! Tot ziens!  
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Het verhaal van Samuel ben Hillel, een farizeeër  
 
Ja, jullie zien het goed. Ik ben een van die farizeeërs in de menigte, die tegen Jezus bij zijn 
intocht riepen: Meester, wijs uw leerlingen terecht! Ik ben dus een farizeeër. En nu hoor ik 
jullie al roepen: huichelaars zijn jullie! Hypocrieten en letterknechten! Muggenzifters, dat zijn 
jullie! Jullie hebben Jezus van Nazareth voortdurend dwars gezeten! Bedankt hoor voor al die 
“complimenten”! Maar weten jullie wel wat je zegt? Weten jullie wel wie farizeeërs zijn? Dat 
zal ik jullie eens uitleggen om te voorkomen dat je in je onwetendheid weer eens veel te 
voorbarig oordeelt! Zoals jullie weten is ons land bezet door die vreselijke Romeinen. Je hebt 
de tempelkliek die met die bezetters heult. Dat zijn de Sadduceeën. Het zijn veelal priesters. 
Die stellen zich vijandig op tegenover de messiaanse bevrijdingsbewegingen onder het volk. 
Met die sadduceeën willen wij, farizeeërs, niks te maken hebben. Dan heb je ook nog de 
Zeloten, die komen voort uit ons farizeeërs.Wij proberen op vreedzame wijze ons land te 
bevrijden. De zeloten niet, dat zijn ijveraars en menen dat alleen door gewapende strijd ons 
land gered kan worden. O ja, dan heb je ook nog de Essenen. Die hebben zich helemaal 
teruggetrokken uit het leven van alledag. Ze wonen in de woestijn vlak bij de Dode Zee en 
wachten al biddend op betere tijden. Ja, ja, alsof dat zal helpen.  
Wij zijn dus farizeeërs. Dat woord betekent afgezonderden. Waarom afgezonderd? Omdat we 
ons verre willen houden van alles wat smerig en onrein is, van alles wat met afgoderij te 
maken heeft! Dat kennen jullie niet? Vergeet het maar! Wat gebeurt er in jullie 
bankenwereld? En al die rotstreken die jullie elkaar leveren? Op straat? Op je werk? In de 
politiek? Hebben jullie geen afgoden, zeg je? Maar aanzien en macht, status en geld, militaire 
overheersing dan? Kennen jullie dat niet in deze tijd? Zijn dat allemaal geen afgoden? Ja toch 
zeker! Nou, daar zijn wij dus verschrikkelijk tegen!  
Wij, farizeeërs vormen een volksbeweging. Zijn we met veel? Wat is veel. Wij zijn met zo’n 
6000 mensen. Dat is niet niks. Toch vormen wij een minderheidsgroep. Wel zijn we overal te 
vinden. Vooral in de dorpen en de kleine stadjes in ons land. Daar richten wij synagoges op 
om te bidden en te zingen om de verhalen uit de bijbel te laten klinken. Overal willen we 
synagoges hebben en behouden. Net als jullie dus, die ook je kerken willen bewaren voor de 
toekomst. Want wat moet je zonder gebedshuis? We luisteren naar de bijbel om er van te 
leren en vooral om er vervolgens naar te leven. Dat is het allerbelangrijkste! Het gaat niet om 
wat je zegt, maar om wat je doet! Wij leren de mensen dat God zijn leefregels heeft gegeven 
om ze te doen. Je dagelijks leven en je godsdienst horen bij elkaar. Het leven door de week en 
je heilige dag, voor ons de sabbath en voor jullie de zondag die horen bij elkaar. Wij zeggen: 
God houdt alles in zijn hand, maar de mens is toch vrij en verantwoordelijk. Je moet die 
leefregels van God niet naar je hand willen zetten. Je moet ze niet willen veranderen. Maar 
wel moet je in iedere situatie zoeken naar wat dat betekent voor je leven van alledag. Wetten 
zijn heilig, maar niet om mensen te kleineren. Nou, daar kan jullie kerkleiding, zo heb ik mij 
laten vertellen, nog wat van leren! Want die roepen alleen maar: dit moet wel en dat mag niet 
zonder te kijken naar allerlei concrete situaties!  Ik hoor jullie nu denken: gôh, die farizeeërs 
vallen blijkbaar wel mee! Ik zal je nog wat anders vertellen. Waarom denken jullie dat wij 
altijd veel kritiek op Jezus hebben? Omdat hij in zijn doen en laten dicht tegen ons aanstaat. 
Jullie hebben toch ook kritiek op jullie kerkleiding juist omdat jullie katholiek zijn? Als jullie 
“niks” zouden zijn dan vond je het toch niet belangrijk wat die kerkleiders allemaal zeggen en 
doen? Jullie horen dikwijls dat je niet goed katholiek bent vanwege je vrijmoedige gedachten. 
Dat je maar beter protestant kunt worden als je het niet meer bevalt in die roomse kerk! Niet 
doen hoor! Al is protestant wel een prachtig woord. Wij farizeeërs protesteren immers ook 
voortdurend tegen die gehate Romeinen en tegen alles wat vies en voos is in onze 
samenleving.   
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Het schijnt dat Jezus is grootgebracht in de traditie van onze grote meester Hillel. Hij was 
mijn overgrootvader. Ik ben reuze trots op hem. Hillel zei bijvoorbeeld: de liefde tot God en 
de liefde tot je naaste is één! Ja, waar hebben jullie dat eerder gehoord, vraag je je nu af. Nou, 
dat zei Jezus ook voortdurend! Dus als ik jullie was zou ik ons maar wat minder associëren 
met huichelaars, hypocrieten, letterknechten en muggenzifters! Goed, goed, ik geef toe, die 
heb je ook in onze kring, maar dat zijn fanatiekelingen en die heb je toch in elke groepering?  
Maar waarom riepen we nou tegen Jezus: Meester, wijs uw leerlingen terecht! Allereerst, we 
noemen hem meester, want hij heeft veel te zeggen en zijn levenswandel verdient respect. Die 
is echt farizeïsch. Hij is een echte rabbijn. Maar ze moeten niet denken dat hij de lang 
verwachte koning en messias is die ons volk komt redden. Hij komt nota bene uit Nazareth, 
een dorp van niks. Het ligt ook nog in Galilea, dat half-heidense land in het noorden. Daar heb 
je toch niks van te verwachten! Er waren er onder ons die meenden dat die Jezus gestopt 
moest worden met zijn rondtrekken en het volk bewust maken. Een paar lui gingen zelfs naar  
koning Herodes, die hufter, en zweerden met hem samen om Jezus te doden (Matteus 3,6). 
Anderen, waaronder ik zelf, hebben Jezus juist gewaarschuwd voor Herodes dat die hem 
wilde vermoorden (Lucas 13,31). Jullie merken het: wij, farizeeërs vormen geen 
eenheidsworst! Maar Jezus als de messias, de nieuwe koning van ons volk dat ons zal redden 
van de bezetter? Nee, dat zien wij toch echt niet zitten!  
Hoe het nu met die Jezus zal aflopen? Ik ben er niet gerust op. Ik vrees het ergste. Jullie 
hoorden net woorden van onze grote profeet Jesaja. Hij vertelt over een profeet, die de 
woorden van God wil doen maar natuurlijk door de boosaardige leiders in zijn dagen wordt 
tegengewerkt , ja zelfs wordt gemarteld. Jullie zien in die profeet van lang geleden Jezus. Dat 
gaat mij te ver. De tekst eindigt gelukkig hoopvol, want God zal zijn dienaar niet - nooit laten 
vallen. Ik hoop en bid dat dat ook met Jezus het geval zal zijn. Maar nogmaals ik ben er niet 
gerust op. Die zogenaamde koning van ons, die Herodes is een schoft. Alle kans dat hij samen 
met die Romeinen Jezus zal vermoorden, want ze willen geen onrust in het land. Hun 
machtspositie mag niet worden aangetast.  
Ik moet er weer eens vandoor. Lehitraoth! Tot ziens! Wie weet. Maar waar? Als die Jezus 
echt onze koning wordt? Ik weet het niet, ik denk het niet. Zien we elkaar weer als hij wordt 
opgepakt, gemarteld en vermoord wordt? Opgehangen aan een kruis zoals die gehate 
Romeinen altijd doen met volksopruiers? Zijn jullie er dan bij? Jullie, die nu roepen: 
hosannah, gezegend de nieuwe koning, de redder van ons volk? Of roepen jullie dan: aan het 
kruis met hem! Of hebben jullie allang als angsthazen de benen genomen omdat je niet 
gelooft dat een ezelskoning vrede kan brengen op het woord van een profeet? Hoe het ook zij: 
het worden spannende dagen. Hoe loopt het met Jezus af? Ik ben er niet gerust op. Maar wel 
blijf ik geloven dat God het er niet zal bij laten zitten. Hij brengt toch altijd licht in de 
duisternis? Die Jezus gelooft dat ook, want hij antwoordde ons toen we hem riepen jullie te 
laten zwijgen: Ik zeg jullie, als zij zwijgen, zullen de stenen schreeuwen! Oftewel: tegen 
onrecht moet altijd protest blijven klinken! De dood mag het niet winnen van het leven. Het 
kwaad niet van alles wat ook deze man aan goedheid heeft gedaan - voorgedaan. God is er 
toch? Ook nu? Voor hem? Voor ons? 
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Het verhaal van koning Herodes Antipas 
 
Ik ben Koning Herodes. Die koning van de kindermoord in Bethlehem? Nee, dat was mijn 
vader, Herodes de Grote. Ik ben Herodes Antipas. Zijn zevende zoon. Mijn tweede naam is 
Antipas oftewel Antipatros dat wil zeggen plaatsvervanger van de vader. Ik ben dus koning 
Herodes Antipas. Hoe zal ik jullie groeten? Met Sjalom zoals de joden doen? Maar de joden 
vinden mij geen echte jood, want van vaderskant komt onze familie uit Idumea oftewel Edom. 
Uit het woestijngebied ten zuiden van de Dode Zee. Mijn moeder was een Samaritaanse en 
met Samaritanen hebben joden ook al niks. Nee, ik zeg: Ave! Gegroet! zoals de Romeinen 
doen. Aan hen heb ik tenslotte  mijn koningschap te danken. Bestuur ik net zo'n groot gebied 
als mijn vader?  Helaas niet, ik ben viervorst dat wil zeggen ik bestuur een vierde van mijn 
vaders rijk. Welke gebieden? Wel, Galilea en Perea. Perea ligt aan de oostkant van de rivier 
de Jordaan en Galilea aan de westkant. Je weet wel dat gebied waar die Jezus van jullie 
vandaan komt. Want die lopen jullie toch achterna? Die Jezus van Nazareth schijnt geboren te 
zijn aan het einde van mijn vaders regeerperiode. Over mijn vader zijn de geschiedenisboeken 
niet positief. Zelfs de Romeinse keizer Augustus, ook geen lieverdje, schijnt over hem gezegd 
te hebben: je kunt beter Herodes' varken zijn dan zijn zoon! Het is waar, mijn vader was een 
wrede heerser. Naarmate hij ouder werd, werd hij steeds wantrouwiger. Hij zag in iedereen 
een concurrent. Daarom vermoorde hij zijn eerste vrouw, leden van zijn schoonfamilie en drie 
van zijn zoons, broers van mij dus. Ik bleef zowaar gespaard. Ben ik ook een wrede en ijdele 
koning net als mijn vader zoals over mij geschreven is? Wat een vraag! Moet ik daar 
antwoord op geven? Kom nou! Ik ben koning dus ik houd van pracht en praal. Ik bevorder de 
kunst. Ik bouwde een nieuwe stad aan het meer van Galilea en noemde die stad Tiberias naar 
keizer Tiberius. Omdat ik een hielenlikker ben? Kom zeg! Ik ging aan de haal met de vrouw 
van mijn broer. Dat vond die prediker Johannes, die bij de Jordaan doopte, helemaal niks. Die 
kerel durfde wel. Hij kwam bij mij om te zeggen dat ik haar niet mocht hebben. Ik smeet hem 
de gevangenis in. Ik hield van feesten, van pracht en praal. Dan wilde ik nog wel eens te diep 
in het glaasje kijken. Op zo'n feest danste de dochter van mijn nieuwe vrouw prachtig en 
wellustig voor mijn gasten. Met mijn zatte kop riep ik aan het eind: je mag mij alles vragen al 
is het de helft van mijn koninkrijk!  Die meid, opgestookt door haar moeder Herodias, vroeg 
toen om het hoofd van Johannes de Doper. Dus ging zijn kop eraf en werd op een schotel de 
feestzaal binnengebracht. Dat is lachen niet? Net goed voor die opruier. Wat dacht hij wel? 
Van de andere kant had ik hem liever in leven gelaten, want de mensen zagen in hem een 
profeet. En het volk moet je er wel onder houden, maar ze moeten niet tegen jou in opstand 
komen. Dat geeft maar gedoe! Snel daarna hoorde ik over die Jezus van jullie. Hij trok rond, 
deed allerlei wonderen en dus liepen veel mensen achter hem aan. Ik dacht eerst dat hij die 
Johannes de Doper was die uit de dood was opgestaan! Nou, die volksmisleider wilde ik wel 
eens zien! Ik stuurde een paar farizeeën op hem af om hem te zeggen: Ga weg, houd er mee 
op, want Herodes wil je vermoorden! Nam die Jezus toen de benen? Nee en weet je wat hij 
durfde te zeggen? Hij noemde mij een vos, want hij vond mij listig en geniepig. Vervolgens 
ging hij gewoon door met zijn opruiende activiteiten! Hij was blijkbaar niet bang voor mij. 
Die Jezus van jullie trok op een gegeven moment van Galilea - waar ik de baas ben - naar 
Judea, naar Jeruzalem vanwege het paasfeest. Ik was daar toen ook om dat feest te vieren. In 
Jerusalem heb ik immers ook een paleis. Bij de intocht van die Jezus in Jerusalem leek het 
wel alsof er een koning werd binnengehaald. De mensen riepen: Gezegend Hij die komt in de 
naam van de Heer! Hij is de lang beloofde nieuwe koning! Hoe durven ze! Ik ben de koning! 
Zo'n armoedzaaier zal mij toch niet van de troon stoten? Kom nou toch! Gelukkig werd hij 
snel opgepakt door de autoriteiten, door de tempelpolitie op aandrang van de hogepriesters. 
Ze verhoorden hem. Ze brachten hem naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. Die vroeg hem: 
ben jij de koning van de joden? Een belachelijke vraag natuurlijk! En wat antwoordde die 
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Jezus toen? Gaf hij het toe? Nee, hij zei heel slim: U zegt het! Toen Pilatus door kreeg dat 
Jezus uit Galilea afkomstig was, stuurde hij hem naar mij toe. Ik ben tenslotte de koning van 
Galilea. Ik was wel blij dat ik hem nu eens in levende lijve te zien kreeg. Stiekem hoopte ik 
ook dat die Jezus een wonder zou doen. Dat had hij toch al zo dikwijls gedaan? Ik ondervroeg 
hem uitvoerig, maar hij gaf verdomme op geen één van mijn vragen een antwoord. Hoe 
durfde hij! We beschuldigden hem van alles en nog wat en maakten hem belachelijk, maar hij 
gaf geen krimp. Bij Pilatus had hij nog wel antwoord gegeven. Ook bij hogepriester Kajafas 
deed hij zijn mond open, maar bij mij? Hij zweeg als het graf. Hij moest mij zeker niet! Of 
durfde hij niet? Ik liet hem tenslotte als grap in een prachtig wit feestkleed hijsen en stuurde 
hem weer terug naar Pilatus. Die moest die klus maar klaren! Pilatus zag er wel de humor van 
in en vanaf dat moment waren we goeie vrienden. Voordien mochten we elkaar niet. Pilatus 
veroordeelde hem tenslotte tot de dood aan het kruis. Een heel gewone en gangbare manier 
om van al die oproerkraaiers af te komen. En weet je wat de soldaten deden? Ze hingen hem 
een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten hem die op als kroon.  Ze 
bespotten hem, sloegen hem en riepen: gegroet jij koning van de joden! Dat is pas humor 
nietwaar? En weet je hoe de volgelingen van die Jezus na zijn dood die verschillende kleren 
zijn gaan uitleggen? Ze zeiden: dat prachtige witte feestkleed dat ik, Herodes, hem omhing 
wijst erop dat Jezus hogepriester is, de purperen mantel die de soldaten hem omhingen wijst 
erop dat Jezus de ware koning is en zijn eigen door bloed besmeurde kleren wijzen erop dat 
hij de lijdende maar ware Messias is! Dat laatste hadden ze opgeduikeld bij de profeet Jesaja. 
Die tekst klonk hier ook. Het moet toch niet gekker worden!   
Jullie weten hoe het met die Jezus is afgelopen. Hij werd gekruisigd en stierf een rotdood in 
eenzaamheid. Over uit en sluiten. Rust in de tent. Zand erover. Maar die volgelingen van hem 
hielden niet op. Ze vertelden dat hij was opgestaan uit de dood en deden weer wat hij had 
voorgedaan. Ze namen het, net als hij, op voor de armen in ons land. Wat een onzin! Arm is 
arm en rijk is rijk en dat zal altijd zo blijven! Denken jullie nu echt dat je dat kunt veranderen? 
Roepen jullie nog steeds: hem achterna? Houd er mee op! Het werd niks en het wordt niks. 
Nooit! Koningen als ik zul je altijd houden. Je hebt ze ook nodig om rust te garanderen. En 
mogen wij er dan ook nog een beetje beter van worden? Dat zie je toch alle eeuwen door tot 
op de dag van vandaag? Kijk maar naar Syrië! Naar Turkije! Naar Rusland! Waar niet? Hoe is 
het mij verder gegaan? Ik heb meer dan veertig jaar op mijn troon gezeten. Aan het einde liep 
het helaas fout. De nieuwe keizer Caligula beschuldigde mij van ontrouw en verzet. Ik werd 
verbannen naar Gallië, Frankrijk noemen jullie dat tegenwoordig. Ik moest naar Lyon. Daar 
ben ik gestorven. In Galilea hebben ze nooit meer van mij gehoord. Wel van Jezus, die 
zogenaamde profeet, die Gallileër uit Nazareth. Ik begrijp er niks van. Je kreeg zelfs een 
Jezusbeweging. Onbegrijpelijk. Hun voorman is vermoord en de volgelingen gaan gewoon 
door. Ja, hij is opgestaan, hij leeft, leeft opnieuw en geeft ons moed en kracht om te doen als 
hij! riepen en roepen zijn volgelingen nog steeds. Jullie soms ook? Belachelijk! Jezus 
achterna gaan? Gekkenwerk! Doe het niet! Kies voor jezelf! Hou het bij ikke - ikke - ikke en 
laat de rest maar stikken. Mannen als ik, Herodessen, zijn van alle tijden. En het volk? Dat is 
dom! Die moet je geen stem geven! Je moet ze eronder houden! Het gewone volk kiest toch 
altijd de verkeerde leiders. En je kunt nooit van ze op aan, want vandaag roepen ze: Hosanna! 
en morgen: Kruisig hem! En denken jullie nu echt dat het ooit anders wordt door te roepen: 
hem achterna? Kom nou toch!  
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Het verhaal van Pontius Pilatus, de landvoogd  
 
- gelezen: Jesaja 50,4-7 en Johannes 12,12 - 16 
 
Ave!! Gegroet!!  
(Pilatus geeft de oud-Romeinse groet, de groet die ook fascisten in Italië en nazis in Duitsland 
brachten) 
Ja daar schrikken jullie van hè. Dat is ook de bedoeling. Dit gebaar brengt jullie terug naar de 
Tweede Wereldoorlog toen jullie bezet werden door Nazi-Duitsland. Maar ik neem jullie 
terug naar het begin van onze jaartelling toen wij Romeinen half Europa, Noord-Afrika en het 
nabije Oosten bezet hadden. Wij wilden daar de Pax Romana brengen, de Romeinse vrede. 
Eerlijk gezegd kun je beter spreken van Romeinse onderdrukking, bezetting. We hadden al 
die volken aardig onder de knoet!  
Maar wie ik ben? Laat ik mij voorstellen. Ik ben Pontius Pilatus. Ik stam uit de oude adellijke 
familie van de Pontii, die veel militairen kende. Mijn voornaam is Pilatus dat betekent: hij die 
een speer met precisie werpt. Een mooie naam voor de harde militair die ik ben. Rond het jaar 
dertig van onze jaartelling was ik namens onze keizer tien jaar stadhouder van Judea, het 
zuidelijk deel van Palestina. Mijn naam kennen jullie heel goed. Als jullie je geloofsbelijdenis 
zeggen noemen jullie altijd mijn naam. Dan klinkt: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
Geweldig hoor. Zo schrijf ik zondag na zondag nog steeds geschiedenis. En wie heeft er dan 
geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven onder mijn bewind? Op mijn bevel? Dat schijnt 
ene Jezus bar Jozef uit Galilea uit Nazareth te zijn. Kan ik mij die joodse man nog 
herinneren? Vaag, heel vaag. Wat wil je ook. Die rotjoden pikten het niet dat wij hun land 
bezet hadden. Iedereen, die zich daar tegen verzette, iedere oproerkraaier stelden wij op 
Romeinse wijze terecht door ze aan een kruis te slaan en langzaam dood te laten gaan door 
veel pijn en vooral verstikking. Er waren tijden dat we wel 500 van dat tuig achter elkaar aan 
een kruis hingen. Ha, we hadden bomen tekort!  
Wat zitten jullie nu verbaasd te kijken? O, ik snap het al. Jullie denken aan die 
evangelieverhalen van jullie waar ik natuurlijk ook in voorkom. Het schijnt dat ik daarin niet 
eens zo’n beroerde rol speel. Een beetje een twijfelaar misschien, wat onzeker. Staat er niet 
geschreven dat ik geen schuld in die Jezus vond? Dat ik hem wel vrij wilde laten? Dat mijn 
vrouw een droom kreeg waarin haar verteld werd dat ik hem met rust moest laten? Dat ik mijn 
handen in onschuld waste? Nou, neem dat allemaal maar met een flinke korrel zout. Ik was 
geen lieverdje en dan druk ik mij nog zachtjes uit. Dat die evangelisten zo betrekkelijk mild 
over mij schreven had er mee te maken, dat hun verhalen publiek werden toen wij nog volop 
de baas waren. En ze waren als de dood voor ons Romeinen. Ze durfden de waarheid niet op 
te schrijven. Maar goed ook, want we zouden ze wel klein gekregen hebben die rotjoden. Mij 
kwam dat goed uit! Zo ben ik de geschiedenis ingegaan als een niet al te beroerde kerel! Maar 
dat was ik niet. Weet je hoe echte geschiedschrijvers mij omschreven? Als wreed, 
onbuigzaam, gewelddadig, corrupt, boosaardig. Als een uitbuiter en een provocateur! Kijk, 
dat is andere koek! Schaam ik mij er voor? Geen sprake van! Ik stond in dienst van de keizer 
en zijn wil was wet. Wie daar tegen in ging kreeg met mij van doen en hoe! Ik had mijn 
residentie in Caesarea aan de kust van de Middellandse Zee. Alleen als er grote joodse feesten 
waren en vele pelgrims uit alle hoeken en gaten van het joodse land en daarbuiten naar 
Jerusalem trokken ging ik er ook naar toe met mijn soldaten. Dat deed ik om te voorkomen 
dat het er weer eens uit de hand zou lopen, want al dat volk bij elkaar zorgde altijd voor 
oproer, demonstraties tegen de keizer, vechtpartijen met mijn soldaten en noem maar op. Dan 
gingen we er altijd hard tegen aan!   
Terug naar die Jezus. Ik herinner hem mij nog maar heel vaag. Hij viel op te midden van al 
die oproerkraaiers, die ik heb laten executeren. Hij was anders. Hij verdedigde zich niet of 
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nauwelijks. Hij deed zijn mond niet open toen ik hem vragen stelde. Een beetje een sukkel 
dus. Wat kwam hij in Jerusalem doen met al die mensen die achter hem aan liepen? Toen ik 
voor de viering hier binnen kwam neusde ik in het boekje, dat jullie allemaal voor je neus 
hebben. Daar staan rare teksten in. Echte joodse teksten. Ik las: Ik heb mij niet verweerd, ik 
ben niet teruggedeinsd, ik heb mijn rug prijs gegeven aan hen die mij wilden slaan. Slaat dat 
op die Jezus van Nazareth die zich ook niet verweerde? Stomme teksten! En dan dat tweede 
verhaal over hoe die Jezus in Jerusalem komt en op een ezel zitten. Een ezel nota bene! Daar 
ga je toch niet oprijden? Wij Romeinen zitten op grote paarden. Dan heb je overzicht op het 
gepeupel en straal je macht uit. De mensen, zo lees ik, riepen ook nog: Gezegend, Hij die 
komt in de naam van de Heer, de koning van Israel! Was die Jezus een nieuwe koning? Dus 
een koning op een ezel? Belachelijk! De omgekeerde wereld!  
Rare lui, die joden. Wij Romeinen snappen niks van hen. Wij hebben heel veel goden. Voor 
allerlei zaken één. Onze tempels staan vol met beelden. Die joden zeggen slechts een god te 
hebben, maar een beeld van die god zie je nergens. Dat willen die joden niet. Wat is nu een 
godsdienst zonder een godenbeeld? Dat is toch niks? Niet voor niets beschouwen wij 
Romeinen die joden als atheïsten oftewel mensen zonder god. Enfin, leiders van de joden 
kwamen bij mij met het verzoek om die Jezus te berechten. Ze hadden hem opgepakt. Waar 
werd die Jezus door hen van beschuldigd? Allereerst van een aantal typisch joodse zaken, die 
mij geen bal interesseerden. Hij zou de tempel onteerd hebben. Hij zou zich messias oftewel 
redder van het volk genoemd hebben. Mooie redder zoals dat stille mannetje daar voor mij 
stond. Bovenal echter zou hij zich koning van de joden genoemd hebben. Dat kon niet, zeiden 
de joodse leiders onder leiding van hogepriester Kajafas, die leuk met ons samenwerkte. Voor 
geld en aanzien zijn mensen immers altijd om te kopen. Kajafas zei dat dát nu een belediging 
van onze keizer was, want die was de koning van de joden. Goed gesproken Kajafas! Je hebt 
helemaal gelijk! Daarom moest die Jezus berecht worden! Ben jij de koning van de joden? 
vroeg ik hem. U zegt het! antwoordde hij ontwijkend. Verder zei hij nog wat over de 
waarheid waarvan hij zou getuigen. Onbegrijpelijke taal voor mij. Ik reageerde dus met: wat 
is waarheid? Dat klinkt filosofisch, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. Voor mij bestaat de 
waarheid niet. Het gaat om de macht. Als je die hebt dan heb je gelijk. Dan heb je de 
waarheid. De waarheid is dat wat voor ons Romeinen nuttig is. Ik liet hem geselen door mijn 
soldaten. Die zetten hem een kroon van doorns op zijn kop en trokken hem een purperen 
mantel aan. Zo werd hij een schertskoning, een nepkoning van de joden. Ik toonde hem aan 
het volk en zei: Ecce homo! Zie de mens! Dat klinkt alweer diepzinnig, maar ik bedoelde er 
natuurlijk slechts mee te zeggen: kijk, dit mannetje nu eens! Is dit een mens om achterna te 
gaan? Je zou wel gek zijn! Van mij hoefde hij niet per se vermoord te worden, maar de leiders 
van het joodse volk drongen er op aan. Waarom? Ze wilden die Jezus aan mij uitleveren om te 
voorkomen dat ik tegen de tempel en al die pelgrims hard zou optreden. Ik gaf ze graag hun 
zin. Voor even althans. Toen heb ik hem laten kruisigen zoals ik zo dikwijls deed met al die 
lui die de orde verstoorden. Opgeruimd staat netjes! Weer een jood minder! 
Ben ik nog lang in Palestina gebleven? Een paar jaar later overspeelde ik mijn hand. Ik liet 
een grote groep Samaritanen afslachten die protesteerden. Dat vonden ze in Rome te ver gaan. 
De slappelingen. Ik moest naar Frankrijk. Daar leefde ik de rest van mijn leven.  
Maar luister eens. Ik kijk hier rond in jullie tempel en zie ook geen godsbeeld. Zijn jullie soms 
een soort joden? Zijn jullie volgelingen van die Jezus bar Jozef van Nazareth? Moet je vooral 
doen. Kijk daar hangt jullie machtige leider! Vast getimmerd aan een kruis! Machteloos! Zo is 
het met hem afgelopen! Loop hem vooral achterna! Misschien komen jullie dan - als het aan 
mij ligt - op dezelfde manier aan je einde. Ik ga er nu vandoor. Ik duik weer onder in de 
geschiedenis. Maar blijf vooral die geloofsbelijdenis van jullie opzeggen. Dan klinkt mijn 
naam weer. Een naam om te onthouden. Zo maak ik geschiedenis! En hoe! 
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Het verhaal van Judas Isjkariot  
 
- gelezen: Jesaja 50,1-7 en Matteus 21, 1-11 
 
Goedemorgen allen! Wij joden begroeten elkaar altijd met sjalom aleicha! Oftewel: vrede zij 
met jullie! Daarom ook voor jullie nu: sjalom aleicha! Ik ben Judas. Nu hoor ik jullie denken: 
dat dachten wij al, want je hebt een onbetrouwbare, gemene kop. Jij bent toch die afvallige 
leerling van Jezus, die hem verraden heeft? Dat jullie zo denken begrijp ik wel, maar ik wil 
graag dit moment gebruiken om ter verdediging van mijzelf jullie het een en ander uit te 
leggen. Jullie kennen mij onder de naam Judas. Als je je woordenboek openslaat lees je: 
judas: verrader, valsaard, naar Judas de discipel die Jezus verraden heeft. Ook lees je: 
judashaar: rood, roodachtig, rossig haar. Zou ik als jood rossig haar gehad hebben? Dat ligt 
toch niet voor de hand. Dat zegt meer over jullie dan over mij. Mensen met rood haar werden 
bij jullie altijd uitgescholden. Ook lees je: judaskus oftewel een verraderlijke kus. Het wijst op 
de kus die ik Jezus gaf toen ik hem verraden zou hebben. Jullie woordenboeken houden niet 
op over mij. Er staat ook nog: judasloon oftewel beloning voor een gemene handeling. En 
judasrol: als verrader handelen. Tenslotte: judassen: oftewel treiteren, vals plagen, kwellen. 
Dank jullie wel voor al deze omschrijvingen! Maar klopt het ook? We zullen zien.  
Mijn volledige naam luidt: Judas oftewel Juda oftewel Jehuda. Jehuda is een prachtige naam. 
Daar ben ik trots op. Het betekent Geprezen zij de Heer, onze God! Dat klinkt heel wat beter 
dan Piet of Klaas. Zeg nou zelf. Mijn vader heet Simon. Mijn volledige naam luidt dus Jehuda 
bar Sjimeon - Jehuda zoon van Simon. Ze noemen mij ook wel Jehuda Isjkarioth, want ik ben 
afkomstig uit het dorpje Karioth. Isj betekent gewoon man. Dus mijn volledige naam luidt: 
Jehuda, de man uit het dorp Karioth. Dat dorp ligt in Juda, het zuidelijke deel van het heilig 
land. Er zijn er ook die zeggen dat Karioth de voorsteden betekent. Dus ik kom uit de 
voorsteden van Jerusalem. Ook dat klopt wel. Er zijn er ook die beweren dat mijn achternaam 
er op wijst dat ik tot de Siccariërs behoor. Dat zijn nationalisten die met geweld de Romeinen 
willen verdrijven. Ze lopen met messen onder hun kleding en op grote feesten en 
evenementen steken ze hun politieke tegenstanders met dat mes onverhoeds neer. Isjkarioth 
zou dan komen van sikarios oftewel sluipmoordenaar. Dat komt weer van sica oftewel mes. 
Nou, ik kan je verzekeren ik ben er wel een voorstander van om de Romeinen met geweld te 
verdrijven en ik ben een echte nationalist maar een sicariër ben ik niet.   
Ik ben een van de twaalf leerlingen van Jezus, die rabbi uit Nazareth. De andere elf kwamen 
allemaal uit Galilea waar Jezus ook zelf vandaan komt. Die Jezus heeft veel volgelingen 
gekregen. Maar twaalf van hen staan heel dichtbij hem. Het zijn zeg maar zijn 
vertrouwelingen. Twaalf: dat is symbolisch, want ons volk Israel bestaat uit twaalf stammen. 
Ik ben indertijd Jezus achterna gegaan. Wat wil je. Het zijn barre dagen voor ons volk. Ons 
land is bezet door de Romeinen. Die komen de Pax Romana brengen, zeggen ze, de Romeinse 
vrede! Nou, vergeet dat maar. Niks geen vrede maar onderdrukking en uitbuiting. Het 
merendeel van ons volk is arm, straatarm en ondanks dat moeten we veel belasting betalen 
aan die gehate Romeinen. Ja, haten dat doen wij hen. Althans de meesten van ons. Natuurlijk 
zijn altijd mensen die met de vijand heulen. Bijvoorbeeld om er een goed betaald baantje aan 
over te houden. Denk maar aan de meeste leiders van de tempel in Jerusalem. Dat zijn de 
Sadduceeën. Die werken met de Romeinen samen. Ze zeggen dat ze er zo het beste van 
maken. Ik geloof er niks van. Ze doen het ook alleen maar om er beter van te worden. Nooit 
nemen zij het op voor het gewone volk. Daar kan ik razend van worden! Die Jezus van 
Nazareth ben ik achterna gegaan omdat hij een hele charismatische figuur is. Zijn woorden 
grijpen je aan. Ze raken je. Meer nog dan zijn woorden word ik geraakt door zijn daden. 
Eindelijk iemand in ons land die niet alleen bevrijdende woorden spreekt, maar ze ook doet! 
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Vóórdoet! Lammen doet hij lopen, blinden doet hij zien, mensen die in zich zelf gevangen 
zitten bevrijdt hij uit hun beklemming. Doden of mensen die als dood zijn doet hij opstaan uit 
die dood. Hij is werkelijk een geweldige vent. Zoals hij het altijd opneemt voor de vele armen 
en onderdrukten in mijn land. Super! Velen met mij geloven dat hij de Messias is, de 
bevrijder die door God gezonden wordt om al die gehate Romeinen met hun trawanten er uit 
te smijten. Maar of hij dat ook gaat doen? Daar heb ik zo mijn twijfels over. Die Jezus is 
eigenlijk veel te vredelievend. Hij riep bijvoorbeeld in zijn rede op de berg: heb je vijanden 
lief! Daar voel ik niks voor! Ik ga die hufters die ons land uitbuiten toch niet liefhebben? Kom 
nou! Mijn wantrouwen groeit ook door de woorden die jullie net gehoord hebben uit de 
profeet Jesaja. Daar lezen we: Ik heb mij niet verweerd. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug 
heb ik prijs gegeven aan hen die mij wilden slaan. En mijn wangen aan hen die mij de baard 
uitrukten, mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. Die woorden 
zouden op  Jezus slaan. Nou, ik hoop van niet, want met zo’n zachtmoedige, vredelievend 
instelling bereik je niks. Ook al zou God de Heer je dan bijstaan, je komt mooi bedrogen uit! 
Vandaag trekken we met z’n allen Jerusalem binnen. Het is Loofhuttenfeest en alle pelgrims 
worden door de inwoners hartelijk ontvangen. Men zwaait ze met palmtakken tegemoet. Jezus 
gaat op een ezel rijden. Zo worden de woorden van de profeet Zacharja waar die lang geleden 
schreef over een zachtmoedige koning die op een ezel komt. En ze roepen hem toe: 
Gezegend, zoon van koning David, jij die komt in de naam van de Heer! Hosanna! Maar met 
zachtmoedigheid red je het toch niet in deze wereld? Zeg nou zelf. Nee, ik heb een plan. Over 
een paar dagen gaan we het joodse paasfeest vieren. Dan wil ik Jezus uit de kast laten komen 
als de echte bevrijder. Ik wil mijn meester in een situatie manoeuvreren waarin hij zich wel 
moet openbaren als koning, bevrijder, messias van ons joden. Ik ga hem dwingen om zijn 
messiaanse krachten te ontplooien. Dat ga ik regelen met de tempelpolitie. Die willen hem 
toch al oppakken. Ga ik hem verraden? Hoe komen jullie daar nu bij! Dat staat nergens in 
jullie bijbel! Ik ga hem overleveren!  
 
Tot zover Judas. Wij weten hoe het verhaal verder gaat als Jezus opgepakt wordt daar in die 
hof van Olijven. Judas wijst Jezus aan door hem een kus te geven met de woorden: Sjalom 
aleicha rabbi umori! Vrede met u mijn rabbi en leraar! Hoe reageert Jezus dan? Hij zegt: 
vriend waartoe ben jij hier? Jezus blijft Judas die hem overlevert vriend noemen. En hij verzet 
zich niet tegen de soldaten die hem oppakken. Ook al had Judas dat graag gezien. Jezus kiest 
niet de weg van het geweld. Van het tegengeweld. Hij blijft zachtmoedig en kiest de weg van 
de vrede. Ook al loopt die uit op zijn dood. Zo worden de woorden waar uit de joodse 
geschriften, die vertellen dat een rechtvaardige sterft door een kus. En Judas? Hoe loopt het 
met hem af? Slecht. Hij krijgt spijt van zijn daad. Hij had van de machthebbers geld gekregen 
voor het uitleveren van Jezus. Radeloos smijt hij het terug in hun gezicht. Vervolgens zou hij 
zich opgehangen hebben. Is dat het einde van deze zwaar teleurgestelde man die oprecht 
wilde dat zijn volk bevrijd werd? Bevrijd werd door koning Jezus? Maar, in Benevento in 
midden-Italië heeft de deur van de kathedraal een afbeelding uit 1279 van Judas hangend aan 
een palm met een gebarsten lijf waaruit de darmen puilen. Echter, een engel kust hem om hem 
te troosten. Om hem te zeggen: ook jij, verdwaasde, teleurgestelde vrijheidsstrijder, ook jij 
mag tòch rekenen op Gods barmhartigheid. Jij verdwaasde vrijheidsstrijder, die met de beste 
bedoeling voor de verkeerde, gewelddadige weg koos ook voor jou is er Gods barmhartigheid.  
Als er tòch redding is voor Judas, die het laat afweten zou er dan geen barmhartigheid zijn 
voor ons als ook wij het laten afweten? Ja, die is er als wij maar inzien dat wij tekort schieten. 
Als wij ons maar willen bekeren, omkeren en blijven proberen om voor elkaar zo goed als 
God te zijn. Als wij maar de weg van de vrede blijven gaan. Hoe onmogelijk die vaak ook 
lijkt! God de Heer zal ons dan bijstaan tot over de dood heen!                    
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Het verhaal van Simon Petrus 
 
Op het vieringboekje een prent van Petrus met een haan. 
Zien jullie mij zitten? Met een haan die naar mij opkijkt? Zo van: hé Petrus, wat ben jij er 
voor een leerling van Jezus? Ze hebben mij ook niet vrolijk kijkend afgebeeld daar in de kerk 
van Brixen im Thale in Tirol. Maar ik heb ook alle reden  om niet vrolijk te kijken. Waarom? 
Weet je dat dan niet? Ja toch? Nee? Nou, dan komt je er nog wel achter. Ik word in die kerk in 
Oostenrijk met een haan afgebeeld. Dat heb ik zelf nog nooit gezien. Meestal krijg ik een 
sleutel in mijn handen geduwd. Daarmee willen ze aangeven dat ik de poort van de hemel 
bewaak. Of dat zo is? Laat ik eerst maar eens vertellen hoe ik die Jezus heb leren kennen. Hij 
trad op in de synagoge in Kafarnaum. Ik was erbij. Hij sprak gloedvolle woorden en iedereen 
was onder de indruk van wat hij zei. Omdat hij ook zieken beter maakt vroeg ik hem om bij 
mijn zieke schoonmoeder langs te komen. Ze lag al dagen met hoge koorts op bed. Hij genas 
haar ook, ze stond op en zorgde voor eten en drinken (Lucas 4, 31 - 39). Daarna ging ik weer 
aan het werk met mijn netten. Ik ben namelijk visser van beroep. Jezus kwam naar ons toe. Er 
waren zoveel mensen achter hem aangekomen dat hij in een van onze boten ging staan om 
vanaf het water al die mensen toe te spreken.  Na afloop vroeg hij ons om onze netten uit te 
gooien. We aarzelden eerst. We hadden immers de hele nacht al gevist, maar nog niks 
gevangen. We deden het toch maar, want hij sprak zo dwingend. Dat was maar goed ook, 
want zelden hadden we zoveel vis in onze netten toen we die ophaalden. Ik schrok ervan. Die 
man komt van God, dacht ik. Wat moet ik als zondig mannetje met zo'n godenzoon? Dat zei 
ik hem ook, maar Jezus zei daartegenin: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen! 
(Lucas 5, 1 - 11). Daar begreep ik toen niks van. Het betekende wel dat ik met nog een aantal 
mensen achter hem aan ging. Een paar dagen later riep hij twaalf van ons om zijn leerling te 
worden (Lucas 6, 12 - 16). Daar was ik ook bij. Hij vroeg het met zoveel nadruk dat je er niet 
aandacht om nee te zeggen. De consequenties overzag ik toen niet. Ik liet mijn gezin, mijn 
visbedrijf achter. Was ik gek? Maar echt, ik kon niet anders zo dwingend als die Jezus tot je 
sprak. Zou hij echt van God komen? Hij gaf mij ook een andere naam. Hij noemde mij Petrus. 
Dat betekent zoiets als steenrots. Mijn eigenlijke naam is Simeon. Een hele gewone naam, die 
veel voorkomt bij joden. Of die naam nog iets speciaal betekent? Dat is niet duidelijk. Ze 
zeggen dat het met "horen" te maken heeft. Nou, in ieder geval gaf ik dus gehoor aan Jezus' 
oproep om achter hem aan te gaan. We trokken met hem rond door Galilea. Overal sprak hij 
gloeiende woorden en genas mensen. Grote massa mensen gingen achter hem aan. Ik 
probeerde hem wel daarvoor te beschermen, maar hij zelf wilde daar niet van weten. Eens 
vroeg hij: wie zeggen de mensen dat ik ben? We mompelden wat. De een zei: misschien ben 
jij Johannes de Doper. Een ander zei: of Elia de profeet. Weer een ander zei: misschien is een 
van de oude profeten opgestaan! Ik als haantje de voorste - dat ben ik nu eenmaal, ik kan 
nooit mijn mond houden en spreek vaak voor mijn beurt - zei toen: Jij bent de Messias, de 
gezalfde van God, jij bent onze redder, onze nieuwe koning! Ik kreeg meteen op mijn donder. 
Van zulke hoge titels wilde hij niet weten. Ik ben de Mensenzoon, zei hij oftewel een mens 
zoals God de mensen bedoeld heeft (Lucas 9, 18 - 21). Snapten wij het? Niks hoor. Waarom 
liepen we dan achter hem aan? Laten wij eerlijk zijn als je het niet breed hebt, de visserij is 
geen vetpot, dan ga je achter zo'n man aan van wie je denkt dat hij de nieuwe koning zal 
worden. Wie weet komt er dan voor ons ook een aardig baantje vrij. 
Eens nam hij drie van ons, Jacobus, Johannes en mij, met zich mee de berg op om er te bidden 
(Lucas 9, 28 - 36). Ja, ik mocht ook mee. Blijkbaar zag hij toch wel wat in mij. Waarom? Ik 
snap het nog steeds niet. Zo'n beste ben ik niet, maar dat hebben jullie misschien al wel eens 
gehoord. Op die berg veranderde hij van gedaante. Hij begon te stralen en Mozes en de 
profeet Elia spraken met hem. Er klonk ook een stem uit de hemel en die zei: Dit is mijn 
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Zoon, de uitverkorene, luister naar hem! Was het de stem van God? Dat zou best kunnen. Die 
Jezus deed toch immers niks anders dan wat God in zijn leefregels aan ons vraagt? Het was 
echt een geweldige kerel! Ik wilde er wel blijven, zo fantastisch was het op die berg, maar 
daar wilde Jezus niks van weten. We moeten weer naar de mensen toe, zei hij, er is werk aan 
de winkel! Ik moet zieken genezen, duivels uitdrijven, lammen doen lopen, blinden doen zien 
en doven horen, mensen bemoedigen en noem maar op! We mochten ook met niemand praten 
over wat er op die berg was gebeurd. Dat hebben we natuurlijk toch gedaan. Ik zeker, ik kan 
immers mijn mond nooit houden. Haantje de voorste als ik altijd ben. Overigens werd de sfeer 
om ons heen steeds dreigender. Dat kon ook niet anders. Jezus had immers altijd forse kritiek 
op de machthebbers in ons land. Vooral op lui, die samenwerkten met de bezetters, die 
hardvochtige Romeinen. Het werd spannend. Sommigen van ons haakten ook af. Die vonden 
het te riskant worden. Waarom ik bleef? Ook al ben ik geen held, ik kon niet anders. Die 
Jezus was zo begeesterend! 
Op een dag trokken we met de hele groep naar Jerusalem, onze heilige hoofdstad, het centrum 
van de macht. Dat wilde Jezus per se, want een groot feest stond voor de deur. Vlakbij 
Jerusalem liggen de dorpjes Betfage en Betanie. Daar werd ik met nog een leerling door Jezus 
erop uitgestuurd om een ezelsveulen te gaan halen. Ja, maar je kunt toch niet zomaar zo'n 
ezeltje dat van een ander is meenemen? zei ik nog. Je zegt gewoon dat de Heer het nodig 
heeft! antwoordde Jezus. We vonden die ezel en namen haar mee. Hé, hé wat moet dat? riep 
de eigenaar. Met de bibbers in de benen zeiden we heel plechtig en met stemverheffing: de 
Heer heeft het nodig! Verdraaid, dat werkte. Het maakte zowaar indruk. De eigenaar liet ons 
begaan. Zou hij denken dat met "Heer" God bedoeld wordt? Dat was natuurlijk ook zo, want 
die Jezus deed toch - zoals ik al eerder zei - alleen maar wat God van ons vraagt. Hij deed het 
ons voor en hoe! We brachten het ezelsveulen naar Jezus en legden onze kleren erop. Jezus 
ging er vervolgens op zitten. Met die kleren op de ezel maakten we duidelijk dat hij onze 
leider was. Samen met andere pelgrims die optrokken naar Jerusalem werden we toegeroepen 
door de omstanders langs de weg. Die legden hun kleren op de weg. Jezus reed er zo 
overheen. Als dat gebeurt betekent het dat ze die man op die ezel wilden eren als hun redder. 
Blijkbaar had Jezus die uitstraling. Wij, zijn leerlingen werden helemaal enthousiast. We 
zagen het helemaal zitten. Was het niet net of Jezus als koning werd ingehaald? Zou hij dan 
toch de nieuw koning worden die ons land zou bevrijden van alle onderdrukking? We riepen 
woorden uit psalm 118: Gezegend is de koning, die komt in de naam van de Heer! We 
voegden er aan toe: in de hemel vrede, glorie in de hoogste hemel! We waren echt door het 
dolle heen. We zagen het helemaal zitten en als volgeling van Jezus, de nieuwe koning, 
zouden wij er zelf ook wel beter van worden. Helemaal zeker was ik er toch niet van, want 
van mensen die door God worden gezonden heeft een profeet van lang geleden, Jesaja heet 
hij, eens gezegd: ze zullen je slaan, je baard uitrukken, beschimpen en bespuwen! Zou dat 
Jezus overkomen? Maar die Jesaja zegt ook, dat God als je dat overkomt niet zal loslaten. Wat 
zou het gaan worden? Jezus zat stil voor zich uit te kijken. Net alsof hij in de gaten had, wat 
hem zou kunnen overkomen. Zouden ze hem eindelijk oppakken en gevangenzetten? 
Martelen? Dood maken? Een paar farizeeërs, op zich goeie mensen maar er zitten ook een stel 
letterknechten tussen, zeiden tegen Jezus. laat die leerlingen van je ophouden! Ze roepen 
godslasterlijke taal! Jij bent helemaal de nieuwe koning niet. Wie denk je wel dat je bent? 
Maar Jezus gaf ze weer eens hun vet. 
En wat daarna allemaal gebeurde? Nou daar komen jullie de komende dagen nog wel achter. 
Kijk maar hoe ik er hier bij zit met die haan die naar mij opkijkt. Ik zit er niet voor niks 
somber en te neergeslagen bij. Van die haan zul je ook nog horen. Hij maakt je wakker en 
houdt je scherp. Mij ook. Of jullie mij over een paar dagen nog zien zitten? Ik weet het niet. 
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Het verhaal van Maria Magdalena oftewel Maria van Magdala  
 
- gelezen: Jesaja 50,4 - 7 en Lucas 19,28 - 40 
 
Ik aarzel om tegen jullie te gaan praten. Waarom? Er zitten mannen in deze kerk! Nou en? 
zult u zeggen. Weet echter dat in mijn tijd, in Jezus' dagen, vrouwen nooit spraken met 
mannen en omgekeerd. Behalve dan natuurlijk met hun eigen man of vrouw. Toch vertel ik 
jullie maar mijn verhaal, want ook ik ben Jezus achterna gegaan en hij ging vrijmoedig om 
met mannen en vrouwen. Hij sprak wél met vrouwen. Ook al sprak men er achter zijn rug 
schande van. Hij nam ons heel serieus, luisterde naar ons en gaf ons goede raad. Dat in 
tegenstelling tot bijna alle andere mannen, die ons niet zagen staan. Voor wie wij eigenlijk 
niet bestonden. Al hadden ze ons heus wel broodnodig!  
Vandaag trekken we achter Jezus aan Jerusalem binnen om daar het Loofhuttenfeest te vieren. 
In de dagen daarna werd hij opgepakt en vermoord. Vreselijk! Maar daarover straks. Eerst zal 
ik wat over mij zelf vertellen. Ik heet dus Maria oftewel in het hebreeuws, onze joodse taal, 
Mirjam en ik kom uit Magdala, een vissersplaats aan het meer van Galilea. Er werd bij ons 
veel gehandeld. Er kwamen veel kooplieden van buiten. Het was geen dichtgeplakt, achterlijk 
dorp zoals veel andere dorpen op het platteland van Galilea waar andere leerlingen van Jezus 
vandaan kwamen. Mijn naam Maria past daar wel bij. Maria of in het hebreeuws Mirjam 
betekent zoiets als rebellie, opstandigheid. Was ik een rebelse meid? Wie weet. Mirjam kan 
ook bitter betekenen. Dat past ook wel bij mij, want mijn leven was bitter voor ik Jezus 
ontmoette. Ik was wanhopig, depressief, alleen, ik voelde mij miskend, ik wist niet wat ik 
moest doen, ik was radeloos en zag het totaal niet meer zitten. Het was zeven keer niks en 
zeven betekent alles dus ik was gewoon nergens meer. Daarom schreef Lucas (8,1-3) in zijn 
evangelie over mij: De twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen, die van boze geesten 
en ziekten genezen waren waaronder Maria van Magdala uit wie zeven demonen waren 
weggegaan en nog vele andere vrouwen, die hen uit eigen middelen onderhielden. 
Was ik ook niet die zondig vrouw die vlak daarvoor huilend Jezus met dure balsem zalfde? Ik 
word toch vaak afgebeeld met een flesje of potje zalf? Was ik ook niet de zus van Martha en 
Lazarus waar Jezus dikwijls langskwam? Je moet niet alles geloven wat ze je vertellen.  
Jezus schonk mij in ieder geval weer het leven. Door hem zag ik het leven weer zitten. Ik 
stond weer op en ben met hem en zijn leerlingen meegegaan. We onderhielden dat groepje 
zwervers onder leiding van die charismatische Jezus. We zorgden voor hen en betaalden de 
kosten. Ach, ja, dat doen vrouwen toch dikwijls? Is er sindsdien veel veranderd? Hoe is dat bij 
jullie? 
Jezus was een geweldige vent. Hij gaf je eigenwaarde. Hij zag je staan. Hij nam je serieus. Hij 
genas zieken, deed lammen weer lopen en blinden zien. Jezus was echt iemand om verliefd op 
te worden. Was ik dat ook? Dat zouden jullie wel willen weten hè! Zijn aanhang groeide. Dat 
zagen de farizeeën en schriftgeleerden met argusogen aan. Wie denkt die selfmade rabbi uit 
dat onooglijke Nazareth wel dat hij is? hoorde je hen dikwijls mompelen. Meestal achter 
Jezus' rug om, want hij was een sterke debater die niet voor één gat te vangen was. Ze konden 
hem nooit klem zetten! Dikwijls waren we toen al bang dat hij opgepakt zou worden door de 
Romeinen op aandringen van de leiders van het volk die met de bezetters heulden. 
Vanuit Betfage en Betanië trokken we dus naar Jerusalem. Betanië - Beth Ani - dat betekent 
Huis van de armen. Nou, dat past wel bij Jezus want hij nam het altijd op voor mensen die 
tekort kwamen. Jezus reed op een ezel. Dat deed hij anders nooit. Hij liep altijd zoals wij 
allemaal. De mensen langs de kant van de weg heetten ons zwaaiend met palmtakken 
welkom. Dat deed men altijd bij het Loofhuttenfeest. Ze riepen je dan toe: Gezegend, die komt 
in de naam van de Heer! Maar de mensen langs de kant van de weg ontdekten al snel, dat het 
Jezus was die op de ezel reed. Ze hadden al veel over hem gehoord. En ze kenden hun bijbel 
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waar ergens geschreven staat dat de nieuwe koning die het volk zal bevrijden op een ezel zou 
arriveren. Dus riepen ze Jezus toe: Gezegend is de koning, die komt in de naam van de Heer! 
Veel leerlingen gingen daarin mee. De farizeeën waren razend. Ze riepen Jezus toe: Meester, 
wijs uw leerlingen terecht! Maar Jezus, wijs en sterk als altijd, reageerde met: Ik zeg u, als zij 
zwijgen, zullen de stenen spreken! Zo overtuigd van de weg waarvoor hij had gekozen was 
Jezus dus. Hij was niet klein te krijgen. Alhoewel.  
De komende dagen gaan jullie horen hoe hij werd opgepakt, gemarteld en veroordeeld in een 
schijn proces. Zijn rug werd kapotgeslagen. Ze rukten zijn baard uit, ze bespotten en 
bespuwden hem. Precies zoals jullie de profeet Jesaja hoorden vertellen. Hij werd 
vastgenageld aan een kruis en stierf een langzame en heel pijnlijke dood. Niet te beschrijven.  
De Heer God staat mij bij! Ik zal niet beschaamd worden! zo eindigt de profeet Jesaja. Maar 
gold dat ook voor Jezus? Jezus vermoord, de roze droom van bevrijding van alle radeloze 
mensen in onze dagen was voorbij. Ook in jullie dagen? We waren ten einde raad op de dag 
na zijn dood. Het was een rustdag, de sabbath. Daarna, vroeg in de morgen van de eerste dag 
van de week, ging ik naar zijn graf. Ik alleen en als eerste. Waar waren al die mannen? 
Durfden ze niet? Vrouwen dus het zwakke geslacht? Ik dacht van niet! De steen was 
weggerold. Radeloos ging ik naar Petrus en Johannes: ze hebben de Heer uit het graf gehaald! 
Ook zij ontdekten  dat het graf leeg was. Ik stond buiten te huilen. Ik keek in het graf en zag 
twee mannen in het wit. Waren het engelen? Ik draaide mij om, weg van het graf, en zag een 
man staan. Was het de tuinman? Waarom huil je? Zoek je iemand? vroeg hij. Heeft u hem 
weggehaald? Zeg me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan kan ik hem laten halen! riep ik. 
Toen zei de man: Maria! en ik herkende zijn stem. Het was Jezus. Rabboeni! mijn meester! 
riep ik en ik wilde hem omhelzen. Maar hij hield mij tegen. Houd mij niet vast! Ik moet naar 
mijn Vader gaan! zei Jezus. Ga jij nu naar de andere leerlingen en vertel dat ik ben opgestaan 
uit de dood!  Ik holde meteen naar hen toe. Buiten adem riep ik: Ik heb de Heer gezien! 
Geloofden die mannen mij ook? Ach, nemen mannen snel iets van vrouwen aan? Vergeet het 
maar! Hoe is dat bij jullie? De mannenbroeders geloofden het pas toen Jezus ook aan hen 
verscheen. Een ding weet ik zeker: Jezus heeft mij ver voor zijn eigen opstanding uit de dood 
het leven weer teruggegeven. Hij deed mij opstaan uit de dood. Daarom ben ik hem gevolgd. 
Dat wens ik jullie ook toe. Ga Jezus achterna en de dood in welke vorm dan ook zal jullie niet 
klein krijgen. Nu niet en nooit niet. Daarom vieren we straks Pasen, de dag waarop we 
gedenken hoe die zoon van God, want dat was Jezus zonder twijfel, opstond uit de dood. 
Maar het wordt pas echt Pasen als ook wij met hem opstaan uit de dood. Welke dat ook moge 
zijn.  
Hoe het mij verder is gegaan? Aanvankelijk had ik veel gezag in de kring van Jezusmensen. 
Ze hebben zelfs een evangelie aan mij gewijd: het evangelie van Maria. Het is echter nooit in 
jullie bijbel opgenomen. Dat is misschien maar goed ook. Er stonden teveel verzinsels in. 
Bovendien werden vrouwen meer en meer weggeschreven uit de geschiedenis van de Jezus- 
beweging zeg maar het christendom. Een aantal jaren geleden, zo hoorde ik, verscheen er bij 
jullie nog een boek van een zekere Dan Brown, waarin beweerd wordt dat ik getrouwd was 
met Jezus en dat verre nakomelingen van ons nu nog op aarde rondliepen. Is het waar? Geloof 
je het zelf? Veel belangrijker is dat je mij als eerste getuige van Jezus ook ziet als apostel en  
zijn leerling. Ik getuig immers van zijn grootheid en menslievendheid die tot navolging 
oproept. Dat doe ik  nu bij jullie. We gaan een barre week tegemoet, Jezus wordt vermoord, 
maar weet: hij staat op uit die dood en leeft. Voor mij en ook voor jou. Wij moeten hem 
blijven navolgen in zijn strijd voor vrede en recht voor alle mensen, die ten onder dreigen te 
gaan in dit leven. Echt, eens komt het ervan: door hem de hemel op aarde! 
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Het verhaal van Maria, de moeder van Jezus 
 
- gelezen: Jesaja 50,4 - 7 en Marcus 11, 1 - 10 
 
Het zal je kind maar wezen! Dat heb ik dikwijls te horen gekregen. Ik dacht het zelf ook vaak. 
Wie ik ben? Ik ben Maria, een joodse vrouw. Jullie kennen mij heel goed. In alle kerken en 
dikwijls ook bij jullie thuis staat er een beeldje van mij. Jullie bidden vaak tot mij. Denk maar 
aan het Ave Maria, het Weesgegroet Maria. Dan vragen jullie mij om steun en hulp zoals je 
gewoon bent te doen bij een goede moeder. Was ik ook een goede moeder? Dat oordeel laat 
ik graag aan een ander over.  
Al ben ik overbekend, in jullie Nieuwe Testament kom ik maar een paar keer voor. Ik ben de 
dochter van Joachim en Anna. Hun namen kom je in de bijbel niet tegen. Mijn eigenlijke 
naam luidt Mirjam dat betekent bitterheid. Die naam past wel bij mij. Ik heb bittere momenten 
in mijn leven meegemaakt vanwege mijn zoon Jezus, want het is een bijzonder kind, en dat is 
ie! In onze taal van toen, het Aramees, luidde zijn naam voluit Jehoshua bar Joseph, Jehoshua 
zoon van Jozef. Jehoshua oftewel Jozua betekent God de Heer redt. Een prachtige naam, maar 
die naam kwam veel voor, was heel gewoon. Zoiets als bij jullie Jan of Kees. Zijn vader, mijn 
man Jozef zaliger gedachtenis, gaf hem die naam. Zijn roepnaam was Jesju.  
Mijn zwangerschap  en zijn geboorte kondigden al aan dat het een bijzonder kind was.  
Luister maar. Ik was verloofd met Jozef, een hele trouwe en rechtvaardige jongen. Hij was 
timmerman van beroep. We waren verloofd en dat wilde toen zeggen: je was getrouwd maar 
je had nog geen gemeenschap met elkaar gehad. Ik was nog niet bij hem gaan wonen. Op een 
dag stond er een engel voor mijn neus. Ik schrok mij een ongeluk, maar de engel zei: Ave 
Maria, schrik niet, je bent gezegend want God de Heer is met jou! Je zult zwanger worden en 
een zoon baren. Die moet je Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van God 
genoemd worden. Zwanger worden? reageerde ik onthutst, hoe kan dat nou? Ik leef nog niet 
eens samen met Jozef! Toch wel, zei de engel, Heilige Geest, de kracht van de Allerhoogste 
zal over je komen! Ik kreeg vertrouwen in die engel, want hij heette Gabriël dat wil zeggen 
vriend van God. Ik werd rustig en antwoordde op hoop van zegen: hoe raar het ook allemaal 
klinkt, laat het dan maar gebeuren! Toen ging de engel van mij weg (Lucas 1,26-38).  
Maar hoe moest ik dat nu allemaal aan Jozef vertellen? Zwanger worden zonder hem, dat valt 
toch niet uit te leggen? Toen Jozef ervan hoorde, werd hij gelukkig niet kwaad. Wel wilde hij 
in stilte van mij scheiden. In een droom echter verscheen hem ook een engel, die hem 
hetzelfde vertelde als wat Gabriël had gezegd. Jozef raakte overtuigd en we gingen toch 
samen wonen (Matteus 1,18-25).  
Heel blij ging ik naar mijn nichtje Elizabeth om haar te helpen. Zij was al een paar maanden 
zwanger. Ook een wonder op zich, want ze was al aardig op leeftijd. Bij haar zong ik van 
vreugde een lied, een bevrijdingslied. Ik zong onder andere: En jij, mijn jongen, zult profeet 
van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider 
om zijn volk te leren hoe zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden!  (1,39-
56). Jullie zingen dat lied in navolging van mij ook wel eens. Het is het Magnificat. 
Ook de geboorte van onze zoon, ons eerste kindje was bijzonder. Jullie weten ervan, jullie 
kennen het kerstverhaal. Het gebeurde in Bethlehem in een stal omdat er voor ons geen plaats  
was in een herberg. Engelen vertelden het grote nieuws aan herders in de buurt  (Lucas 2,1-
20). Wijzen uit het oosten kwamen ons bezoeken (Matteus 21-12). Een heel bijzonder kind 
was het. Dat was ons toen al overduidelijk.  
Wij zijn joden dus lieten we hem natuurlijk besnijden in de tempel van Jerusalem. Een oude 
rechtvaardige man, hij heette Simeon en een oude profetes, zij heette Hanna, kwamen er bij 
staan en spraken lovend over ons kind. Simeon noemde hem een licht voor de heidenen en 
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een glorie voor ons volk Israel. Hanna zei dat hij later ons volk zou bevrijden van de 
onderdrukkende bezetters, de Romeinen en de collaborateurs van ons eigen volk Lucas (2,21-
39).  Mooi om te horen, maar je wordt ook bang want wat zou ons als ouders met dit kind niet 
allemaal te wachten staan?    
We woonden in Nazareth. Daar groeide Jesju, Jezus op. Toen hij twaalf was trokken we naar 
Jerusalem want er was groot feest. Daar raakten we hem kwijt. Toen we hem eindelijk na drie 
dagen vonden zat hij heel wijsneuzerig te luisteren naar de geleerde rabbi's. Kind, hoe kun je 
ons dit nu aandoen? riepen we allebei. Wat denk je dat hij zei? Hij zei: wisten jullie dan niet 
dat ik bij mijn Vader moest zijn. Met vader bedoelde hij niet Jozef  maar God de Vader 
(Lucas 2,40-52).  Het was een bitter moment. We begrepen er niks van.  
Rond zijn dertigste ging hij weg. Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes, een profeet,  
die iedereen opriep om zich te bekeren door die doop te ondergaan (o.a. Lucas 3,21-22). Onze 
Jesju had blijkbaar het licht gezien. Hij kreeg leerlingen en trok rond. Mensen liepen achter 
hem aan, want hij genas zieken, deed blinden weer zien en doven weer horen. Er werd zelf 
gemeld dat hij doden deed opstaan uit de dood. We zagen hem niet veel meer.  
Toen hij weer eens thuis kwam verbaasde hij iedereen door zijn woorden en daden van 
genezing. En men zei: Waar heeft hij die wijsheid en machtige daden vandaan? Dat is toch de 
zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria en Jacobus, Jozef, Simon en Juda zijn 
toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons? Waar heeft hij dat allemaal 
vandaan?(Matteus 13,53-58). Goed om te horen maar je bent als moeder ook vreselijk 
bezorgd. Hoe loopt dit allemaal af?  
Er gingen al geruchten dat de autoriteiten niks van hem moesten hebben. We wilden hem 
waarschuwen. Met de hele familie gingen we naar hem toe toen hij weer eens een menigte 
begeesterend toesprak. We wilden hem spreken, maar hij wilde ons niet kennen. Weet je wat 
hij nota bene zei? Wie de wil van mijn Vader in de hemel doet, die is mijn moeder, mijn broer 
en zuster! (Matteus 12,46-50). Alweer een bitter moment. Om te huilen. Toch was ik ook trots 
op hem vanwege zijn vurige woorden, die hij meteen omzette in daden van bevrijding vooral 
voor de minste mensen.  
Op een dag trok hij met zijn leerlingen net als zoveel anderen naar Jerusalem, want er was 
daar een groot feest. Ik ging ook mee met nog een aantal vrouwen. Wij pelgrims werden 
enthousiast onthaald door alle mensen langs de weg. De mensen langs de kant van de weg 
zwaaiden met palmtakken. En riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de 
Heer. Gezegend het koninkrijk dat komen gaat van onze vader David. Hosanna in de hoogste 
hemel! Jezus ging voorop. Hij reed op een ezeltje. Zouden ze mijn zoon zien als de nieuwe 
koning, die ons volk eindelijk zal bevrijden van die gehate Romeinen met hun trawanten van 
ons eigen volk? (Zacharja 9,9-10). Maar dat zullen die bezetters toch nooit pikken? Hoe gaat 
dit aflopen. De schrik slaat om mijn hart.  
Woorden van de profeet Jesaja schieten door mijn hoofd over Gods leerling die geslagen 
wordt, bespuwd, beschimpt en weet ik wat niet allemaal meer (Jesaja 50,4-7). Gaat dat ook 
met hem gebeuren? Ik ben bang. Ik hoor dat ze Jezus willen oppakken. En wat gebeurt er dan 
met hem? De heuvel Golgotha staat vol met kruizen waaraan de Romeinen al hun 
tegenstanders hebben opgehangen. Ik bid God dat ik mijn kind niet hoef te verliezen. Je kind 
verliezen is het allerergste wat een ouder kan overkomen. Hoe kom je daar overheen? Maar ik 
weet: mijn Jezus is niet tegen te houden. Wat hij in zijn hoofd heeft, heeft hij niet elders. Hij 
is ook zo gegrepen door al die bevrijdende woorden van God in onze bijbel.  
Toen hij bij mij wegging riep hij: Gods woorden moet ik doen omwille van al die mensen die 
tekort komen, uitgebuit worden, ziek zijn en noem maar op!  Hij was niet tegen te houden.  
Ik bid God dat Hij Jesju niet loslaat. Dat klinkt ook in die tekst van de profeet Jesaja. Daar 
staat: God de Heer staat mij bij!  Ik bid God dat hij mijn zoon ook zal bijstaan wat er ook gaat 
gebeuren. Zijn leven mag niet eindigen op zo'n afschuwelijk kruis. Dat heeft hij niet verdiend, 
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want het is in heel zijn wezen zo'n goeie jongen. Hij werd toch Zoon van God genoemd? En 
een vader laat zijn kind toch niet vallen? Dat doe je als ouder toch niet - nooit?  
Maar het is een bitter moment en ik ben bang. Vreselijk bang. Toch blijf  ik hem ondanks alle 
verdrietige momenten, die ik door hem gekend heb, trouw. Hij heeft immers goed gekozen. Ik 
ga hem achterna want hij is een heel bijzonder kind van God en dat is ie! 
 
 
 
 
 
Tot zover Maria.  
 
En dan wordt het Witte Donderdag en zingen wij: 
 
Op de avond voor zijn lijden nam hij brood, een beker wijn, 
brak zijn leven voor de mensen, schonk zich weg om mens te zijn. 
Roept hij ons om hem te volgen, is voor God geen mens te klein? 
 
En dan komt Goede Vrijdag en zingen wij: 
 
Aan een kruis kapotgeslagen draagt hij heel het mensenleed. 
Al zijn wonden zijn ons lijden, hij, die Zoon van mensen heet. 
Moet hij godverlaten sterven, niemand die van hem nog weet? 
 
Zo zal - mag het toch niet eindigen? Daarom zingen we ook: 
 
God van Licht, wees ons genadig, doe hem opstaan uit de dood, 
wil in hem nieuw leven geven, U die steeds weer toekomst bood. 
Schenk uw Licht om van te leven. Zien wij al uw morgenrood? 
 
Dat het zo Pasen mag worden voor ons allen. 
Voor allen die - op welke wijze dan ook - moeten lijden door de coronacrisis. 
En dan zingen wij - god weet wanneer - met Pasen? 
 
Juichen wij voor onze Schepper om de nieuwe mens, zijn kind, 
om zijn Geest, ontdooit verstarring, kwade machten overwint. 
Kies het leven, klinkt zijn oproep, ga de weg die Ik je wijs 
naar mijn land van licht en vrede, hemels aardse paradijs! 
 
Dat het zo mag gaan. Hoop ik, verwacht ik, bid ik. 
 
 
 
 
Ko Schuurmans 
 
 
 


