BEGINZIN
Daar staat hij dan… Buiten… Op straat… ’t Is donker en stil. Niemand is er te zien. Iedereen is binnen.
Iedereen viert vanavond met familie en vrienden het Pascha. Maar hij is alleen. Op straat.
VERTELSCHETS
Buiten op straat is het stil. Maar in het hart van Judas is dat wel anders. Daar stormt het. Boosheid,
woede, haat, teleurstelling. Wat had hij gehoopt dat het allemaal anders zou gaan…
Judas gaat op weg naar de Farizeeën en schriftgeleerden. Zojuist heeft hij de zaal verlaten waar hij het
Pascha vierde met de Heere Jezus en Zijn discipelen. In zijn mond heeft hij nog de kruimels van het
stuk brood dat hij van Jezus kreeg. Het was gedoopt in de bittere saus. Terwijl Jezus het brood aan
hem gaf zei Hij: ‘Wat je moet gaan doen, doe dat snel!’ Het leek wel alsof Jezus, terwijl Hij dat zei, recht
in het hart van Judas had gekeken. Alsof Hij wist wat daar leefde… De Heere kijkt ook in jouw hart. Wat
ziet Hij daar?
Judas is van plan om Jezus te verraden voor geld. Terwijl Judas over de donkere straten loopt denkt hij
terug… Hoe anders had het kunnen zijn, als het aan hem had gelegen… Hij had gehoopt dat Jezus een
verlosser zou zijn. Hij hoopte zo dat Hij Israël zou verlossen van de Romeinen! Maar niets is minder
waar. Jezus was niet de nieuwe koning die de Romeinen het land uit zou gooien. Nee! Jezus vertelde
zelfs dat je de vijand, de Romeinen, moest liefhebben! Als Jezus wel koning over Israël geworden zou
zijn… Ja, dan zou Judas een belangrijke knecht van Hem zijn geworden. Dan zou hij vast een zeker
minister van financiën zijn geworden. Want Judas houdt van geld. Hij weet heel goed hoeveel geld er
in de portemonnee van de discipelen zit. Hij weet ook heel goed hoeveel geld hij eruit heeft gehaald en
in zijn eigen beurs heeft gedaan. Judas is een dief! Judas wil graag rijk worden. Daarom hoopte hij dat
Jezus koning zou worden. Wat voor koning is Jezus voor jou?
Judas denkt terug aan een paar dagen geleden in het huis van Simon. Wat een verkwisting was dat
geweest! Die dure zalf: Maria goot het zo over Jezus heen! Als ze die zalf en dat flesje nou eens verkocht
had… Dat had zoveel geld opgeleverd! En dan had hij er ook nog wat van kunnen pakken. Maar Jezus
vond het helemaal geen verkwisting. Hij vond het zelfs goed! Het was een voorbereiding op Zijn
begrafenis, zei Hij. Nou, Judas is er helemaal klaar mee! Het moet afgelopen zijn met Jezus. Hij moet
vanaf nu zwijgen. Daar zal Judas eens voor gaan zorgen. Daarvoor gaat Judas nu op weg naar de
Farizeeën en schriftgeleerden.
Een tijd later loopt Judas vooraan in de stoet. Achter hem komen soldaten en knechten van de
hogepriester. Het is midden in de nacht. Het werk van de duivel kan het daglicht niet verdragen. Judas
brengt de soldaten in de hof van Gethsémané. Hij weet dat de Heere Jezus hier vaak komt om te bidden.

Wat Judas niet weet is dat de Heere weet dat hij eraan komt. De Heere Jezus weet dat Hij moet gaan
lijden en sterven. Hij heeft in de hof zwaar geleden. Hij is heel erg bang geweest. Niemand heeft Hem
in Zijn lijden geholpen. Maar de Heere Jezus weet dat het de wil is van Zijn Vader dat Hij moet lijden.
Niemand anders kan de schuld op de zonden verzoenen. Alleen Hij. Geloof jij dat ook al? Is jouw hart
al schoon door het bloed van de Heere Jezus?
Onder de bomen ziet Judas een paar mensen staan. Het zijn de andere discipelen. Tussen hen in staat
Jezus. Jezus loopt Zelf naar voren. Hij steekt zijn handen uit naar Judas. Snel loopt Judas naar de
Heere Jezus toe. Hij geeft de Heere Jezus een kus. ‘Rabbi!’ zegt Judas. ‘Verraad jij de Zoon des mensen
met een kus?’ vraagt de Heere Jezus aan Judas. Judas hoeft geen antwoord te geven. Het is duidelijk
dat hij een verrader is. De Heere Jezus wordt vastgebonden en meegenomen. Wat erg! Een vriend
werd een vijand! Hoe is dat bij jou?
SLOTZIN
In het donker voelt Judas aan zijn geldbuidel. Het geld rammelt en rinkelt. Hij is weer wat rijker
geworden. Maar het geld brandt in de zakken van Judas. Judas weet dat hij onschuldig bloed heeft
verraden. Hij is rijker maar hij is niet gelukkiger geworden... Hij heeft Jezus, die ook zíjn Zaligmaker
wilde zijn, verkocht. Judas is onnoemelijk arm en diep ongelukkig.
GESPREK
• Kan geld je echt gelukkig maken? Wanneer ben je eigenlijk rijk?
• Wat leer jij van de geschiedenis van Judas?
• Judas werd een vijand van de Heere Jezus. Hoe kun je veranderen van een vijand in een vriend
van de Heere Jezus? Wat is daarvoor nodig?
Kom hier nog even terug op de inleiding: waarom paste dit zo goed bij deze geschiedenis?

