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‘n Ontroerende Passiespel met Barabbas (wat vrygelaat is toe Jesus gekruisig is) en sy 

vrou, Veronica (die vrou wat aan bloedvloeing gely het en deur Jesus genees is) as 

hoofkarakters. Nie geskik vir amateurgroepe nie. Wel geskik vir opvoering deur ervare 

dramagroepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming vir opvoering van hierdie drama moet  vooraf  by DALRO (e-

pos: theatricals@dalro.co.za ) verkry word. 

Kontakbesonderhede van die skrywer: e-pos: jgvniekerk@mweb.co.za 

Geen gedeelte van hierdie teks mag sonder die skriftelike verlof van die kopiereghouer gereproduseer of opgevoer word nie. 
Reproduksie sluit in enige vorm weergegee deur enige elektroniese of meganiese middel, hetsy deur fotokopiëring, skyf-, band- of 
stemopname, of deur enige ander stelsel vir inligtingsbewaring of –ontsluiting.  
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RADIOSONDERGRENSE 

 

RADIOTEATER 

 

SEUN VAN ABBAS 

deur 

Joey Van Niekerk 

ROLVERDELING 

1. BARABBAS: (Johan Nel)  'n Vurige, welsprekende, militaristiese volwasse man,   

    35-40 jaar oud.  

2. VERONICA: (Susan Beyers)  Die vrou van Barabbas, 'n praktiese, maar gevoelvolle  

      mens. 

3. GESTAS: (Deon Lotz)  'n Vryheidsvegter, groot van bou (en stem), ongeveer  

 30-35 jaar oud. Nugter en sinies. Draai nie doekies om nie. 

4. DEMAS: (Danie Botha)  'n Vryheidsvegter, dieselfde ouderdom. Meer diplomaties  

     as Gestas.  

5. SIMON: (Pieter Cilliers)  Barabbas se pa, 'n stoere Galileër, ongeveer 55-60 jaar  

     oud. 

6. PUBLIUS: (Albert Maritz)  'n Romeinse Centurio, ongeveer 35 jaar, astrant en  

 uitdagend. 

7. NIKODEMUS: (André Rossouw) 'n Kalme, bejaarde Joodse Raadslid en Fariseër. 

8. SAGGEUS (of ZAKKAI):  'n Tollenaar. Dieselfde ouderdom as Barabbas. 

 

Toestemming vir opvoering moet verkry word van: 
 DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 

Tel. (011) 712-8330; Telefaks.  E-pos: theatricals@dalro.co.za 
 

Kopiereg: Joey van Niekerk Knysnalaan 299, Sinoville, Pretoria.  0182. 

Tel. (012) 567-2102                                    E-pos:  jgvniekerk@mweb.co.za 
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Dank aan: 

♦ RADIOSONDERGRENSE wat al my Kers- en Paasdramas deur die jare met groot 

respek hanteer het en bekwame regiseurs en akteurs gebruik het om dit afgerond en 

keurig uit te saai;  

♦ ROBERT YOUNG van Radiosondergrense wat my 25 jaar gelede geleer het hoe om 'n 

radiodrama te skryf en my na my eerste sukses aangemoedig het om weer te probeer. Ook  

♦ DALRO wat sommige van my geestelike dramas en operettes in hulle argief vir 

ongepubliseerde werke bewaar het en WIM VORSTER wat moeite gedoen het om dit 

aan mense te voorsien  wat daarom gevra het; 

♦ HANNES HORNE vir sy aanmoediging en betrokkenheid by die beskikbaarstelling 

van die dramas. 

♦ My eggenoot, WILLEM, wat my beste kritikus, keurder, proefleser, klankbord en 

ondersteuner was -  en steeds is! 

♦ Ons dogters, SARITA en EULOGIA vir hulle hulp en aanmoediging en ons seuns, 

RIAAN en CAREL-LOUIS wat veral met my rekenaarprobleme tydig en ontydig hulp 

moes verleen. 

♦ Bo alles: dank aan die HERE GOD van wie die gawe en inspirasie om te kan skryf, 

gekom het.  

SOLI   DEO  GLORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONRUSTIGE VOETSTAPPE WAT HEEN EN WEER LOOP OP  

'N KLIPVLOER OF PLAVEISEL. 
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1.  BARABBAS: (ONGEDULDIG) Ag, Gestas, gaan sit tog!  Jy lyk soos 'n wilde  

dier wat in 'n hok vasgekeer is. 

VOETSTAPPE KOM TOT STILSTAND. 

2.  GESTAS: (BITTER) Is dit nie presies wat ons is nie, Barabbas? Drie wilde 

diere wat deur die Romeine oorrompel is en nou in 'n hok gehou 

word vir die kruisigingsirkus! 

3.  DEMAS: (HOOPVOL) Gestas, as hulle ons wou kruisig, sou hulle dit 

dadelik gedoen het. Met sulke dinge laat Rome nooit op hom wag 

nie. Ons word nou al 'n hele week hier in die kaserne aangehou 

sonder dat iets gebeur. Dalk het hulle ander planne met ons. 

4.  BARABBAS: (NUGTER) Demas, ons is in Burg Antonia, die Romeine se 

militêre vesting in Jerusalem.  En die paastyd lê voor.  Daarby het 

ons 'n opstand gelei en Romeinse soldate aangeval en 

doodgemaak. Dink 'n bietjie wat dit beteken. 

5.  DEMAS: Dit kan baie dinge beteken, Barabbas. 

6.  GESTAS: (SARKASTIES) Dit, liewe Demas, beteken dat ons straf net 

uitgestel is. Almal weet wat die straf is vir 'n aanval of moord op  

Romeinse soldate of opstand teen Rome. Moenie jouself mislei 

nie. 

7. DEMAS: Maar dit maak steeds nie sin nie. Opstandelinge word altyd 

summier gekruisig. (OORGANG) 

8.  DEMAS: (HOOPVOL) Dalk wil hulle ons as galeislawe gebruik, of dalk as 

draers vir hulle leërs. Rome se oorloë begin sy tol eis. Ons is sterk 

en gesond. Taai van die harde lewe wat ons as vryheidsvegters 

moes lei. Dalk kan ons nog ontsnap. 

 

 

 

 

1.  BARABBAS: (NUGTER) Demas, hou op om jouself te bedrieg. Ons is gedoem 

(AFGEMETE) Ons word aangehou om direk voor die feestyd 
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gekruisig te word. Ons moet as waarskuwing dien vir die duisende 

Joodse pelgrims in Jerusalem wat dit dalk in hulle koppe kan kry 

om weer met politieke of messiaanse oproere te begin.  

2.  GESTAS: (BITTER) Ja, dis mos my ou volkie se nasionale sport tydens 

Joodse feestye, veral sedert daardie dwaas, Pontius Pilatus, 

prokurator geword het.  Ons was mal om Jerusalem toe te kom! 

3.  DEMAS: (SUG) Ja. En jy's reg oor Pilatus. Was dit nie vir sy wandade nie, 

was ek nog veilig tuis by my gesin. En dalk julle ook.  

4.  BARABBAS: (KORTAF) Daar is niks wat my by die huis hou nie. Veronica ly al 

jare lank aan bloedvloeiing en woon in afsondering, soos die wet 

vereis. Ons het vir twaalf jaar geen kontak gehad nie. Soms net oor 

'n afstand 'n paar woorde gewissel. Ons het ook nie kinders nie.  

Vir my was dit 'n ontvlugting om die swaard teen Rome, en veral 

Pilatus, op te neem. (DRIFTIG) Ek haat daardie man met my hele 

wese. (POUSE. SAGTER) Veral na Pa se dood. 

5.  DEMAS: (SIMPATIEK) Wil jy dalk daaroor praat, Seun van Abbas? Jy het 

nog nooit met iemand daaroor gepraat nie. (POUSE) 

6.  BARABBAS: (STADIG, NADENKEND) Dalk moet ek daardie klip van my hart 

af kry. Ek sien dit verdwyn nie as mens nie daaroor praat nie. 

(POUSE. SUG) Ek en Pa was baie na aan mekaar.  Almal het gesê 

ek is sy ewebeeld – van my kleintyd af. Nie net uiterlik nie, maar 

ook ons geaardhede was dieselfde. Vandat ek kon loop, het ek oral 

agter hom aangedrentel - hom slaafs nagevolg. Dis hoe ek hierdie 

bynaam gekry het: Seun van Abbas, Seun van sy vader. 

7.  GESTAS: Was jou Pa se naam dan nie Abbas nie? 

8.  BARABBAS: Nee. Hy was Simon, en my eintlike naam is Yeshua (Joshua), maar 

ek kan nie onthou dat iemand my ooit Yeshua genoem het nie. Van 

kleinstyd af is ek Barabbas, Seun van sy vader, genoem.  Ek was 

uit en uit my pa se kind! 

1.  DEMAS: Yeshua?  (VERWONDERD) En sonder dat ek dit geweet het, het 

ek, half-Jood, half-Griek jou, ons leier, Jesus begin noem - Jesus, 
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Seun van Abbas. (VRAEND) Yeshua is mos die Hebreeuse vorm 

van Jesus, of hoe? 

2.  BARABBAS: Ja. (WRANG) Maar ek was toe ook nie julle verlosser nie. Ek het 

net ellende gebring.  Kyk in watter gemors sit ons drie nou. 

3.  DEMAS: (HOOPVOL) Dalk sal die ander Jesus die verlossing bring wat ons 

nie kon bring nie.  Ook vir ons. 

4.  BARABBAS: (VERONTWAARDIG) Wat!  HY?  Daardie slap Nasarener wat 

Rome se handperd is? Wat met vervloekte tollenaars heul en sê ons 

moet aan die keiser belasting betaal.  HY óns verlos? 

5. GESTAS (SINIES):  Daar is baie wat dink dat Hy die Messias is. 

6.  BARABBAS: (DRIFTIG) Die Messias? Gestas, daardie rampsalige timmer-

mannetjie is net so min die Messias as wat Judas die Galileër of  

die Doper of … of ék dit was. Daar is geglo dat Judas die Messias 

was, en Rome het hom en sy trawante gekruisig. Daar is geglo dat 

die Doper die Messias was, en Herodes het sy kop laat afkap. Julle 

het my die naam Jesus gegee. Gedink ek sal julle verlos. En kyk 

waar sit ons.  Nee, ou maat, ons kan vergeet van hom. 

7.  DEMAS: (HUIWERIG) Hy doen baie wonderwerke…Hy genees selfs 

melaatses en laat blindes sien en dowes hoor. 

8.  BARABBAS: (DRIFTIG) Simon, die towenaar van Samaria doen ook 

wonderwerke. Dalk is hierdie Jesus 'n towenaar.  

9.  DEMAS: Hulle sê Hy dryf duiwels uit en wek selfs mense uit die dood op. 

10. BARABBAS: Ek het gehoor die Fariseërs sê hy dryf die duiwels uit met die hulp 

van Beëlsebul, owerste oor die duiwels. En die kastige “dooies” 

was nooit regtig dood nie. Dis alles 'n bedrogspul. 

11. GESTAS: Barabbas, daar’s baie mense wat beweer dat hulle dié dinge met 

hulle eie oë gesien het. Dis waarom so baie mense hom vir die 

Messias aansien.  

1.  DEMAS: Hulle sê Hy doen al sy wonders in die Naam van God, sy Vader in 

die hemel. 
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2.  BARABBAS: (GESKOK) Wat? God sy Vader? Hoe kan die Allerhoogste 'n 

méns se vader wees? Julle sondig. Julle laster. God sal julle straf!  

3.  GESTAS: Dis nie óns wat so sê nie. Dis die spul wat in Hom glo, wat so sê. 

4.  BARABBAS: (DRIFTIG)  Wie glo in hom, hê?  Ek vra julle: WIE? 

(MINAGTEND) Glo Annas of Kajafas of die owerpriesters en 

skrifgeleerdes – die mense wat wéét - dalk in hom? Ek sal julle sê 

wie in hom glo: die gepeupel van die straat: tollenaars en prostitute 

en Samaritane met wie hy hom verontreinig. Kan só 'n man die 

Messias wees? 

5.  DEMAS: (ONSEKER) Ons weet nie, Barabbas. Ons wonder maar net saam 

met so baie ander wat probeer peil wie Jesus werklik is. 

6.  BARABBAS: (VURIG, TEATRAAL) Ons Messias sal groot wees.  Hy sal op 'n  

   strydros, swaard in die hand, sy leërmag aanvoer.  Hy sal die leërs  

   van die seniele ou Tiberius verpletter, die wêreld verower, die  

   Romeinse beelde en tempels afbreek, die Romeinse  arend se  

   vlerke knip. Hy sal 'n Vors wees, Demas, nie 'n armsalige  

   timmerman met 'n  paar beteuterde vissermanne as dissipels wat  

   saam met hom leeglê nie.   

7.  DEMAS: Steeds die ou Barabbas - soos altyd.  

8.  GESTAS: Ja, die opruiende vuurvreter. (OORGANG) Jy weet, Barabbas, dit 

was daardie opruiende praatjies van jou wat ons aan die veg gehou 

het, wat ons in die veld, in die woestyn, in die Jordaanbosse en in 

spelonke laat wegkruip het en strooptogte laat uitvoer het. Ons het 

jou selfs blindelings na Jerusalem toe gevolg. (OORGANG) 

(BITTER) Sotte wat ons was! En dit alles in die naam van 

patriotisme en vryheid en die eer van God!   

9. BARABBAS: (VURIG) Ons het gedoen wat ons moes toe dit nodig was, Gestas. 

Soos ons groot Koning Dawid, toe hy vir Saul gevlug het… 

 

1. GESTAS: (ONGEDULDIG) Ag, spaar ons dit. Ons ken die storie al: (MAAK 

BARABBAS  BOMBASTIES NA)  “…en soos die Makkabeërs, 
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toe die Siriërs ons tempel verontreinig het met Zeusbeelde en 

varkoffers, moet  ook óns die swaard opneem en die eer van die 

Allerhoogste verdedig…” 

2.  DEMAS: Dit is nie dieselfde nie. Hulle godsdiens was werklik bedreig, ons 

s’n nie. Hulle het sukses behaal. Ons nie. (OORGANG) Ek vra 

myself vandag die vraag af: Was ons stryd die moeite werd? Meer 

nog: Moes ons ooit geveg het? (BITTER) Hier sit ons vandag - 

veroordeelde moordenaars wat op 'n kruisdood wag! Dit was 

tevergeefs - alles … tevergeefs! 

3.  BARABBAS: (VURIG) Nie tevergeefs nie. Nooit! En nie moordenaars nie, 

Demas. Vryheidsvegters, ja.  Patriotte! Stryders wat, soos Koning 

Dawid van ouds, in die Naam van die Allerhoogste en vir sy eer 

geveg het. (TEATRAAL) Ons het as helde geleef. Laat ons soos 

helde sterf – in die Naam van die God van ons vaders! 

4. GESTAS: (ONGEDULDIG) Los jou mooipraatjies, Barabbas! Die tyd vir 

leuens is verby. (OORGANG) 

5. GESTAS: Kom ons wees eerlik: In die begin was ons dalk patriotte wat die 

naam vryheidsvegters waardig was. Aan die einde was ons 'n 

bende skurke en geweldenaars wat deur haat aangevuur is, en nie 

deur idealisme of patriotisme of liefde vir God nie. 

6.  BARABBAS: (GESKOK EN KWAAD) Hoe durf jy so iets sê, Gestas?  As JY 

jouself as 'n skurk sien, EK NIE! (DRAMATIES EN MET KLEM) 

Soos Dawid en die Makkabeërs het ek in die Naam van die  …  

7.  GESTAS: (KWAAD) Ag, stop dit, Barabbas! Ek is moeg vir jou gladde bek 

en hoogdrawende skynheiligheid!  

8. BARABBAS: (VERONTWAARDIG) Ek skynheilig? 

 

 

1. GESTAS: Ja. Daar is geen vergelyking tussen ons en Dawid nie, behalwe dat 

ons in dieselfde spelonke as hy geskuil het.  Hy was geen 

vryheidsvegter nie, maar 'n vlugteling. En hy het genade betoon – 
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selfs aan Saul wat hom wou doodmaak. Ons het nie gevlug of 

verdedig nie, maar strooptogte uitgevoer, aangeval, doodgemaak 

en … geen genade betoon nie. Ook die Makkabeërs was 

vryheidsvegters, ware helde.  Maar ons …?   

2. DEMAS: (NADENKEND) As jy eerlik wil wees, Barabbas, moet jy met ons 

saamstem. In die begin was ons nog helde, maar aan die einde was 

ons… 'n …'n genadelose bende … moordenaars! (OORGANG) 

Wat het verkeerd geloop, Barabbas? Wat het ons laat verander? 

3.  GESTAS: Dalk was ons haat sterker as ons patriotisme of ons geloof. 

(POUSE)  

4.  DEMAS: (AFGEMETE) Of dalk het ons net ontaard. As mens met haat en 

wraak en geweld saamleef, raak jy afgestomp – soos 'n wilde 

roofdier. Dan verander arende in  … aasvoëls. 

5.  BARABBAS: (SARKASTIES) Probeer julle nou Salomo speel met al julle 

wyshede?  (OORGANG)  

(AFGEMETE) Nou goed: hier’s my antwoord:  Ja. Ek háát. Ek 

haat Tiberius en Cirenius en Pilatus en … en elke vervloekte 

tollenaar en elke Romein.  

6.  DEMAS: Ja, ons haat hulle ook, maar wat het ons daarmee bereik? Niks. Net 

mooi niks! Al wat gebeur het, is dat ons haat ons van ons 

menswees gestroop het. (SOMBER) En nou wag die kruisdood op 

ons.  

7.  GESTAS: (WRANG, IRONIES) Wát 'n einde vir Jesus die verlosser, Seun 

van Abbas en sy ‘dappere’ helde! 

8.  BARABBAS: As ek wéér moet kies, sal ek weer presies dieselfde doen. Ek het 

net een doel voor oë gehad en dit was om my pa en sy mede 

Galileërs se dood te wreek.  

 

1. GESTAS: Waarvan praat jy?  Watter Galileërs? En wat wou jy wreek?  

2.  BARABBAS: Ons het baie verduur onder Pilatus se hiel. Ons het dit verduur toe 

hy Jerusalem binnegemarsjeer het met die keiser se beeld op die 



 10 

vaandels. Ons het dit verduur toe hy die God-gewyde skatkisgeld 

in die tempel geneem en gebruik het vir 'n waterleiding vir 

Jerusalem.  Ons het selfs onder protes ons belastinggeld aan die 

vervloekte tollenaars (MINAGTEND) – volksverraaiers - 

oorhandig, al glo ons dat ons net aan God belasting verskuldig is. 

Maar toe Cirenius gierig begin raak het en sy graanwaens onder 

begeleiding van soldate gestuur het om byna ons hele graan-, wyn-,  

en olyfoes op te laai en 'n belaglike prys daarvoor aan te bied, het 

Pa vasgesteek en geweier.  

4. DEMAS:  (VERBAAS)  Geweier? Maar dis mos moeilikheid soek? 

5. BARABBAS: Ja, geweier! (VURIG) Ons oeste is ons s’n - nie Tiberius of 

Cirenius s’n nie. (OORGANG) Ons het gehoor van Romeinse 

graanskepe wat weer in die hawe van Joppe anker gegooi het.  Pa 

was woedend en het gesê: “Nie 'n verdere korrel van my oeste sal 

gaan vir die vrate en wynsuipers en leeglêers van Rome nie. En nie 

'n vat wyn van my sal sy weg vind na Capri toe, waar die seniele 

ou Tiberius op goud-geborduurde sykussings in weelde rondlê 

nie!”  

6.  GESTAS: (VURIG) Ek sou dieselfde gedoen het!  Ons word elke jaar armer 

van al die belasting wat ons moet betaal. Ons gaan nie ook nog ons 

oeste verniet weggee nie! (OORGANG) Maar wat het toe gebeur? 

7.  BARABBAS: Dit was 'n lelike ding. Ek sal daardie dag nooit vergeet nie  … ja, 

dit was 'n lelike ding ….. 

 

MUSIEKBRUG VIR 'N TERUGFLITSTONEEL IN 'N OLYF-

BOORD. VOËLSANG. 

8. SIMON: Ai, Barabbas, die Allerhoogste was vanjaar goed vir ons.  

 

1. BARABBAS: Ja, Pa. Ons het genoeg koring vir die hele jaar se gebruik. 

2. SIMON: (ENTOESIASTIES) En ons wyn, olyfoes en dadeloes is so groot 

dat ons môre die eerste besending mark toe kan vat. Kyk net hoe 
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loop die vate oor van al die olywe. En kyk hoe gesond is hulle!  

Ons sal die suiwerste olyfolie uit hierdie oes kan pars… 

3.  BARABBAS: Pa moet net nie vergeet dat die tollenaar ook nog Tiberius se deel 

sal kom opeis nie. Hou dit sommer van die begin af eenkant. 

4.  SIMON: (KWAAD) Hy’t dit klaar kom haal. Gister, toe jy vir Jakob gaan 

help oes het. En weet jy wie het dit kom haal? (POUSE)  Zakkai! 

5.  BARABBAS: (VERSLAE) Vader Jakob se Zakkai? Ek kan nie glo dat hy hiér 

kom invorder nie. Hiér waar ons almal hom ken? Het hy geen 

skaamte nie? (SUG) Vader Jakob se hart is stukkend oor sy seun! 

6. SIMON: Ja, ek kry hom jammer. As jou eie kind 'n rugsteker en 

volksverraaier word, is dit baie swaar.  (OORGANG) Ek moet jou 

sê, hierdie belastings gaan swaar van my hart af. Ek het net een 

Koning en dit is die Allerhoogste. 'n Kind van Abraham is net 

belasting aan God verskuldig. 

7.  BARABBAS: Dit help niks om teen die prikkels te skop nie, Pa. Kom ons dra 

hierdie vate met olywe solank huis toe.  

8.  PUBLIUS: Toemaar, dis nie nodig nie. ONS sal hierdie ou takie sommer van 

julle hande af neem.  Die waens is op pad. 

9.  SIMON: 'n Romein! Watter waens?  (AGTERDOGTIG) En waar kom julle 

twee so skielik vandaan? Waar's julle perde? En wat sluip julle 

soos diewe hier in my boord rond? 

10. PUBLIUS: (BOMBASTIES) Ek is Publius, centurio Publius, tydelik in bevel 

van Cirenius se oesinvorderingskemas hier in die Joodse land. 

(VERNAAM) Eintlik is ek hoof van die afdeling soldate wat die 

prokurator, Pontius Pilatus, vergesel, dien en beskerm.  

 

 

1. SIMON: (MINAGTEND) O, ek sien. Publius, Pilatus se handperd. En van 

watter oesinvordering praat jy? Watse nuwe slenter is dit? Julle 

lakeie, die tollenaars, het klaar ons Galileërs se belasting kom 

invorder. Daar is niks verder wat  Tiberius of Cirenius kan kry nie. 
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2.  PUBLIUS: Keiser Tiberius het 'n bevelskrif uitgevaardig dat ons alle voedsel 

wat ons kan opkoop, moet opkoop. Daar’s groot tekorte in Rome. 

Die graanskepe lê al in die hawe en wag.  Die waens is op pad. 

3. SIMON: Op pad waarheen? 

4. PUBLIUS: Hierheen. Ons het by jou buurman begin. Jy’s tweede aan die 

beurt. Ek en Marcellus stap net 'n bietjie rond om te kyk hoe die 

oeste hier rond lyk. 

5.  SIMON: (KORTAF) Ons het niks te verkoop nie, Romein. Nadat ons 

belasting betaal het, is daar net genoeg oor vir ons eie gebruik. 

6. PUBLIUS: Jy lieg, Galileër!  Ek het jou netnou hoor sê dat julle môre 

voorrade mark toe wil neem. As jy dit nie vrywillig verkoop nie, 

konfiskeer ons dit net. Ons het die mag om dit te doen.  

7. SIMON: (KWAAD) Jy spioeneer op ons, centurio’tjie. Waar’s julle perde?  

Wat sluip julle so skelm in my boord rond. Julle wou my oes kom 

steel.  

8.  PUBLIUS: (AFGEMETE): Dis die laaste keer wat ek dit sê, Galileër. Jy 

verkoop wat ons vra aan ons – teen óns prys – of ons konfiskeer 

wat ons wil hê.   

9.  SIMON: Konfiskeer? 

10. PUBLIUS: (DREIGEND) Ja, en as jy nie oppas nie, konfiskeer ons sommer 

jou grond ook.  Ons is moeg vir julle klomp vuurvreters en rebelle 

hier in Galilea. (POUSE) 

11. SIMON: (KORTAF) Wat is julle prys? 

12. PUBLIUS: Koring, twee dinarii die mud, en vir daardie olyfvat se hoeveelheid 

olywe, drie dinarii. Vir die wyn … 

 

1.  SIMON: (BULDEREND)  Trap!  Trap van my grond af, aasvoëls. Dis nie  

'n kwart van wat ek hier kan kry nie. Ek gee nie my goed verniet 

weg vir die klomp …die klomp … vrate en wysuipers van Rome 

nie. 
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2.  PUBLIUS: Die prys is vasgestel. Ek kan dit nie verander nie. (DREIGEND) 

En ek dink jy moet jou woorde tel, anders mag ek dalk dink dat dit 

van jou Keiser is wat jy so praat. 

3.  SIMON: (STEEDS KWAAD) Dink wat jy wil. Trap net van my grond af.  

En vir jou inligting: Daardie mal ou Tiberius is nie my keiser nie.   

Daar is net één wat oor my heers, en dit is die Allerhoogste, die 

God van Israel. 

4.  PUBLIUS: Die keiser is god, Galileër.  Daar is niemand magtiger as hy nie. 

(KORTAF) Ons laai vanmiddag as die waens hier is  - of jy nou 

wil of nie. En pasop: jy en hierdie seun van jou is groot en sterk! 

Ons het baie galeislawe verloor in die oorloë wat ons moes voer  

5.  SIMON: (WOEDEND)  As julle julle pote op my grond sit, of één vinger op 

my goed lê, vermorsel ek julle. En my vriende sal help. Ons 

Galileërs laat nie met ons mors nie.  Veral nie deur 'n Romein nie!  

6. PUBLIUS: Julle Galileërs leer maar nie.  Ek waarsku … 

7.  SIMON: (BULDER) Gee pad, centurio’tjie. Ek sê: TRAP! Trap van my 

grond af! 

8.  BARABBAS: (DRINGEND) Pa, nee! Sit neer daardie gaffel! Los hulle uit, Pa … 

'N GESKUIFEL EN GESTEUN SOOS WAT SIMON AL PRA-

TENDE DIE TWEE ROMEINE VAN SY GROND AF JAAG. 

9.  SIMON: Los my!  (STEUNEND) Ek help … net … hierdie Romeine van 

my grond af … 

10. PUBLIUS: (DREIGEND) Jy sal weer van my hoor, Galileër.  Jy sal beslis 

weer van my hoor… Rome speel nie met rebelle nie … 

MUSIEKBRUG.  

 

 

MUSIEK DOOF UIT. DOOF IN OP GESPREK VAN DRIE 

GEVANGENES IN DIE TRONKSEL. 

1.  GESTAS: Barabbas, jou pa het baie op die spel geplaas met daardie optrede 

van hom. Het hulle toe julle oeste gaan oplaai? 
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2.  BARABBAS: Nee.  Ons was stom van verbasing toe hulle die invordering net 

daar staak. Hulle het ook nie ons bure verder lastig geval nie. Die 

waens is verby en ons het Publius nie weer gesien nie.   

3.  GESTAS: Dit klink te goed om waar te wees. 

4.  BARABBAS: Jy’s reg, Gestas. 'n Week later het Pa en 'n paar van ons ander bure 

en vriende Jerusalem toe gegaan om dankoffers vir die goeie oes, 

en sommer ook skuldoffers en sondoffers in die tempel te gaan 

bring. Wat hulle nie geweet het nie, is dat Publius vir Pa, en 

sommer die Galileërs in die algemeen, by Pilatus gaan aankla het. 

5.  DEMAS: Wat was die aanklag? 

6.  BARABBAS: Dat hulle nie die keiser eer nie, weier om belasting te betaal, nie 

keiserlike bevelskrifte gehoorsaam nie en opstandelinge is wat die 

soldate se lewens bedreig het. (STILTE) 

7.  GESTAS: Het julle geweet hy het julle aangekla? 

8.  BARABBAS: Nee. Ons het gerus geraak toe niks gebeur het nie. 

9.  DEMAS: 'n Fout met 'n Romeinse haantjie soos Publius. 

10. BARABBAS: Ja, dit was. (SOMBER) Terwyl Pa en sy bure en vriende in die 

tempel was, besig om hulle offers aan God te bring, het Pilatus se 

soldate daar ingebars. (POUSE) Hierdie… hierdie onbesnedenes  

het die  heilige tempel van die Allerhoogste ontheilig en die 

voorhof vir Israeliete betree waar die brandofferaltaar gestaan het.  

11. GESTAS:  (VERSTOM)  Wat?  Tot by die brandofferaltaar? Dis mos verbode  

gebied vir onbesnedenes! 

12. BARABBAS: Ja. Maar dis nie al nie. Die  priesters en die klompie Galileërs wat  

daar besig was, was woedend. Pa-hulle het hulle heftig teëgesit toe  

die soldate hulle gevange wou neem. (SOMBER STILTE) 

 

1. BARABBAS: Pa en  sy mede-Galileërs is net daar …doodgemaak…vlak langs  

   die Brandofferaltaar. (ONTROERD) Hulle … hulle bloed het met  

   die bloed van die offerdiere gemeng … (POUSE)  



 15 

2.  DEMAS: (GESKOKTE STILTE. DEMAS PRAAT SAG) Dan is DIT die 

klip wat al die tyd so swaar op jou hart gedruk het? 

3.  BARABBAS: (SUG)  Ja.  Nou weet julle.  

4.  GESTAS: Is Publius en sy soldate gestraf omdat hulle die verbode Joodse 

grond - heilige grond - betree het? 

5.  BARABBAS: (BITTER) Nee. Die enkele Jode wat op daardie stadium in die 

omgewing was, was verstard van skok en afgryse. Publius en sy 

soldate het net so vinnig verdwyn as wat hulle daar ingebars het en 

is tot vandag toe nog nie gestraf nie.  

6.  GESTAS: Pilatus steur hom mos nie aan die Jode se godsdiens of ons wette 

nie. Volgens ons wette moes hulle die doodstraf gekry het. 

7.  BARABBAS: En dit is presies wat ek gedoen het. Ek het vergeld. Ek het die straf 

uitgedeel wat agterweë gebly het…die doodstraf! Een oog vir elke 

oog.  Een tand vir elke tand! 

 (GESKOKTE STILTE. ASEMS WAT VINNIG INGETREK 

WORD) 

8.  GESTAS: (ONHEILSPELLEND) Het ek reg gehoor, Barabbas? Het jy ons 

dus eintlik mislei - ons vir jou eie doeleindes misbruik? En dit in 

die Naam van die Allerhoogste? 

9.  DEMAS: (GESKOK)  Barabbas, hoe kón jy? 

'n SELDEUR WORD OOPGESLUIT. ENKELE SWAAR 

VOETSTAPPE BEWEEG  NADER.  KOM TOT STILSTAND. 

10.  PUBLIUS: Wie van julle is Barabbas? 

11.  BARABBAS: (TREK SY ASEM GESKOK IN. FLUISTER) Publius! 

12.  DEMAS: (FLUISTER) Ken hy jou dan nie? 

13.  BARABBAS: (FLUISTER) Blykbaar nie. 

14.  PUBLIUS: (ONGEDULDIG) Is julle doof?  Wie is Barabbas? 

15. BARABBAS: (HARDER) Dit is ek. 

1. PUBLIUS: (KORTAF) Kom saam.    

2. BARABBAS: Net ek? 

3. PUBLIUS: Bly stil en kom! 
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TWEE PARE VOETSTAPPE (OP DIE PLAVEISEL) BEWEEG 

WEG. 'N SELDEUR GAAN OOP EN WEER TOE. 'N SLEUTEL 

KNARS IN 'N SLOT. GEDRUIS VAN SKARE MENSE WORD 

HOORBAAR. DIE GERAAS VAN DIE SKARE SWEL UIT. 

4. DEMAS: Ek wonder wat gaan hierbuite aan?  Dit klink na die gedruis van 'n 

skare opgewonde, of dalk opstandige mense. 

5. GESTAS: (BEKOMMERD) As dit weer 'n Joodse oproer is, verseël dit ons 

lot!  Hierdie spul in die Antonia-vesting sal beslis van ons 

voorbeelde wil maak van wat Rome met opstandelinge doen. 

(OORGANG)  Het jy die grinnik op daardie centurio’tjie se 

bakkies gesien toe hy met Barabbas hier uit is? 

6.  DEMAS: Ja. Klein mannetjie met 'n magswellus wat hy misbruik om 

homself te oortuig hoe groot en sterk hy is!  (OORGANG. 

HOOPVOL) Gestas, ek hoor die ander Jesus  het melaatses genees 

en het onlangs 'n man wat al vier dae dood en begrawe was, weer 

uit die dood opgewek. Is Hy nie dalk werklik die Messias nie. Sal 

Hy nie dalk ook tot óns redding kom nie? 

7.  GESTAS: Vergeet daarvan, Demas! Ek hoor die Doper was sy neef en 

voorloper wat hom opgehemel het – byna asof hy 'n god is. 

Daardie Jesus kon hóm nie eers uit die kloue van die jakkals, 

Antipas, en daardie teef van 'n Salome red nie. En waarom het Hy 

niks gedoen om die onskuldige mense op wie die Siloam-toring 

ingetuimel het, te red, of om hulle op te wek nie? (OORGANG) 

 (ONGEDULDIG) Ag nee man, dis alles straatpraatjies van 'n 

klomp mense wat sat is van die Romeine se onderdrukking en nou 

gryp hulle na elke strooihalm. Moenie op hóm hoop nie. 

8.  DEMAS: Jy stem dus met Barabbas saam? 

1. GESTAS: Ja, Demas. Die ander Jesus is niks anders as 'n slim towenaar nie 

en nou glo hulle dat hy die Messias is omdat hulle dit WIL glo. 

2. DEMAS: Die ánder Jesus? Dalk is Barabbas die ‘ander’ Jesus en HY, julle 

‘towenaar’ is die ware Jesus … 
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DIE GELUID VAN DIE SKARE WORD HARDER. DAAR 

KOM 'N RITME IN DIE GEDRUIS EN DIE WOORDE: 

“BARABBAS,  BARABBAS!”  WORD GEHOOR. 

3.  DEMAS: (OPGEWONDE)  Hoor daar! Luister! Hulle skreeu: “Barabbas!” 

Wat sou dit beteken? 

4. GESTAS: Dit kan beteken dat hulle hom uitgelewer wil hê aan hulle 

bloeddors of dat hulle hom vrygelaat wil hê. Wie sal weet. 

DIE SKARE WORD STIL. DAN BEGIN HULLE WEER 

SKREEU. NOU WORD DIE WOORDE: “KRUISIG HOM! 

KRUISIG HOM”  GEHOOR. 

5. GESTAS: Dáár het jy die antwoord, Demas. Hulle wil hê hy moet gekruisig 

word! 

6.  DEMAS: Ek verstaan dit nie. Ek verstaan niks hiervan nie. Waarom wil Jode 

'n Jóódse vryheidsvegter kruisig? Ons kruisig nie mense nie.  

7. GESTAS: Nee, ons stenig hulle. En Barabbas is in elk geval gedoem. Ons het 

Romeinse soldate doodgemaak. (POUSE) Ons sal maar moet wag 

totdat Barabbas terugkom om te hoor wat aangaan. 

8.  DEMAS: As hy terugkom. As hy nie sommer weggeneem word na …na die 

Plek van die … Hoofskedel toe nie. (POUSE) 

GEDRUIS VAN OPGEWONDE SKARE BUITE WEER 

HOORBAAR. DAN BEGIN DIE GERAAS DOWWER WORD. 

9.  DEMAS: Dit klink of die skare uiteengaan en wegbeweeg. 

10. GESTAS: Hoog tyd ook. Al die gesinne wat nie gister hulle paaslammers in 

die tempel geslag kon kry nie, se lammers moet vandag nog geslag 

word. En hulle moet nog voorberei vir vanaand se pasgamaal. Ook 

die rituele paaslam moet nog vanmiddag op die negende uur in die 

tempel geslag word. Hulle kan nie nog hier rondstaan nie. 

SLEUTELS KNARS WEER IN 'N SLOT. 'N DEUR SWAAI 

OOP.  VOETSTAPPE GEE NET ENKELE TREË. 

1.  PUBLIUS: (KORTAF) Kom, julle twee. 

2. GESTAS: Waarheen? 
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3. PUBLIUS: Golgota. 

 (ASEMS WAT IN SKOK INGETREK WORD) 

4.  GESTAS: En Barabbas?  Wat van hom? 

5.  PUBLIUS: (HY LAG SNEDIG) Los. Skotvry! Die gepeupel daarbuite het 

gekies om Jesus, die koning van die Jode, te laat kruisig en toe is 

die seun van Abbas vrygelaat. 

6.  DEMAS: (VERDWAAS)  Vrygelaat?  Barabbas vry?   

7.  GESTAS: En ons? 

8.  PUBLIUS: (ONGEVOELIG) Julle gaan julle verdiende loon kry. Net jammer 

daardie belhamel het losgekom. (GESKOKTE STILTE)  Nou  toe, 

kom!  Ons kan nie langer hier staan nie… 

SOMBER MUSIEKTUSSENSPEL. DOOF WEER IN OP 

OPGEWONDE SKARE WAT IN BEWEGING IS. 

9.  BARABBAS: (SOOS IEMAND IN 'N DWAAL) Ek kan dit nie glo nie. Vry? Ek, 

Seun van Abbas wat Romeinse bloed laat vloei het, is vrygelaat – 

en dit deur … Pilatus?  Pilatus, van alle mense!  

VAN NOU AF DEURGAANS DIE DOWWE AGTERGROND-

GELUID VAN ANDER MENSE WAT IN OMGEWING  IS. 

10. VROUESTEM ROEP BO DIE GEDRUIS VAN DIE SKARE:  Barabbas, Barabbas!   

Wag vir my!  Barabbas.  Wag.   Hier… hier is ek.   

11. BARABBAS: Wie?  Waar? 

12. VERONICA: Hier.  (LAG, HUIL EN OMHELS HOM GELYKTYDIG)  O, my 

man, ek kan dit nie glo nie.  Jy is vry.  VRY!    

13. BARABBAS: (VERSTOM)  Veronica?  JY? Maar … maar wat maak jy hier, my 

vrou?  Jy mag mos nie hier wees nie. Hier, tussen al die mense. Jy 

is … onrein.  Hulle sal jou … Jy soek moeilikheid.  

14  VERONICA: Toemaar, Barabbas. Alles is reg. 

1.  BARABBAS: (SAG, DRINGEND) As die priesters jou moet sien.  Bedek jou 

gesig voordat iemand jou herken!  

2.  VERONICA: Ek is rein, Barabbas.  Gesond.  Heeltemal gesond en rein verklaar. 

3.  BARABBAS: Gesond?  Hoe? Waar? 
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4.  VERONICA: (HEES)  Jesus van Nasaret het my gesond gemaak, my man.   

5.  BARABBAS: Jesus?  Hiérdie Jesus wat hulle nou laat … kruisig? 

6.  VERONICA: (SAG) Ja. Hierdie Jesus.  

7.  BARABBAS: Maar hoe .. hoe het dit gebeur?   

8. VERONICA: Ek was wanhopig… en verskriklik eensaam. Dis vreeslik om jaar 

in en jaar uit soos 'n melaatse eenkant te leef.  So, afgesluit van alle 

menslike warmte en liefde. (POUSE) 

9. BARABBAS: Dit was vir my ook sleg. Nie net vir jou nie. 

10. VERONICA: Ek weet, my man.  

11. BARABBAS: En wat het toe gebeur? 

12. VERONICA: Toe hoor ek dat Jesus weer in die omgewing is. Ek het my 

versluier en Hom gaan soek. Ek het die skare van ver af gesien. 

Hulle het mekaar verdring om by Hom te kom. (POUSE) 

13. VERONICA: (SUG) Dit was moeilik. Ek het myself tussen hulle deurgewurm 

totdat ek by Hom was. Ek kon myself nie verraai deur met Hom te 

praat nie. Toe raak ek maar net aan die soom van sy kleed. 

14. BARABBAS: Die soom van sy kleed?  Wat 'n sotlike ding om te doen! 

15. VERONICA: Dit was nie sotlik nie. Ek het geglo dat, as ek selfs net aan sy kleed 

kon raak, ek gesond sou word. En toe ek aan sy kleed raak, het 'n 

tintelende gevoel my hele liggaam deurvloei.  

16. BARABBAS: En toe? 

17. VERONICA: Hy het vasgesteek en gevra wie aan Hom geraak het. Die mense 

het verbaas gesê dat talle mense aanhoudend teen Hom druk. Hoe 

kan Hy so iets vra?  Maar ek het verstaan. Toe kyk Hy om, reguit 

na my.   

18. BARABBAS: Was jy nie bang dat Hy jou aan die kaak sou stel nie? 

1.  VERONICA: Ek was!  Heeltemal vreesbevange. Ek het op my knieë geval en 

alles aan Hom vertel.  Toe sê Hy: “Dogter, jou geloof het jou 

gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees.” 

(POUSE. JUBELEND) O, Barabbas, ek is van daardie oomblik af 

gesond - heeltemal gesond! 
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2.  BARABBAS: (INNIG) Ek is bly, my vrou. Baie bly. (OORGANG) Maar wat 

maak jy hier … hier in Jerusalem?  Hoe kom jy hier? 

3.  VERONICA: Ek het saam met Vader Josef en Ada-hulle gekom – vir die 

paasvierings. (OORGANG)  

4. VERONICA: (UITBUNDIG) Ek moés net kom. Na twaalf jaar van alleenwees 

wil ek net tussen mense wees en feesvier en … sommer net 

LEWE! (SAG) En ek wou hierdie eerste paasfees na my herstel vir 

God kom dankie sê omdat Hy my genees het. 

5.  BARABBAS: Hoe praat jy so uit twee monde?  Een oomblik sê jy die towenaar 

se kleed het jou genees, en dan sê jy weer God het jou genees? 

6.  VERONICA: (VERWARD) Die towenaar? Watter towenaar? Praat jy van Jesus? 

(VERONTWAARDIG) Hy is geen towenaar nie! 

7.  BARABBAS: Nou wat is hy dan? 'n Profeet? 

8.  VERONICA: (SAG, DRINGEND) Hy is die Messias, Barabbas. Glo my. Hy  

noem God sy Vader. Hy is die Seun van God wat genees en  

vergifnis skenk. 

9.  BARABBAS: (GESKOK. SAG) Bly stil, Vrou!  Jy sondig. Daar is net één God 

en dit is die Allerhoogste!  Hoe praat jy soos 'n ongelowige van 

gode en godeseuns?  En net God kan sondes vergeef.  

10. VERONICA: (HARTSTOGTELIK) As Jesus nie van God is nie, kon Hy my nie 

genees het nie. Ek glo wie Hy sê Hy is: die Seun van God! 

11. BARABBAS: (SAG MAAR KWAAI) Bly stil, Vrou! Die rabbi's sal jou laat 

stenig as hulle jou sulke dinge hoor sê.  En God sal jou straf. 

Hierdie keer sal daar niemand wees om jou te genees nie. Jou 

godeseun, jou …messias … gaan vandag aan 'n kruis sterf! 

1. VERONICA: Sterf? (OPGEWONDE)  Hy sal nie sterf nie, Barabbas. Hy sal 

Homself red. Hy het dan selfs dooies opgewek!  Hulle sal Hom nie 

kan doodmaak nie. Bly vandag net naby Hom en jy sal sien! 

2.  BARABBAS: (KORTAF) Ek wil nie bly nie. Ek wil huis toe gaan, Veronica. Ek 

… ek wil vergeet.  Kom. Kom ons loop. 
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3. VERONICA: (VERONTWAARDIG) Jy wil vergéét?  Wil jy Hóm vergeet - 

Hóm wat in JOU plek gekruisig gaan word?   

(GESKOKTE ASEMTEUG)  Daar kom Hy.   

(EMOSIONEEL) O Barabbas. Kyk die doringkroon, die bloed en 

sweet oor sy gesig!  Kyk hoe struikel Hy onder die swaar kruis.  

Gaan help hom, my man.  Asseblief. 

4. BARABBAS: Is jy mal, Vrou?  Netnou gryp daardie centurio’tjie my weer en 

kruisig my saam met hulle? Ek meng nie met die Romeinse soldate 

se dinge in nie. Jy moes sy gesig gesien het toe hy my moes 

vrylaat. Dalk het hy my toe herken as Simon, die Galileër, se seun. 

Hy sal enige liegstorie uitdink net om my ook aan die skandpaal te 

sien hang.  Kom ons loop. 

5.  VERONICA: Nee!  (BANG) O, Barabbas. Kyk, kyk na Hom! Só ken ek Hom 

nie.  Hy is totaal uitgeput. Sonder enige krag. Dit is nie my Jesus 

daardie nie. (GESMOORD) Bly by my, Barabbas.  Ek is bang. 

6.  BARABBAS: Waarvoor? 

7.  VERONICA: Dalk gaan hulle Hom tóg kruisig.  Hy doen dan niks om Homself 

te red nie. Kyk net hoe lyk Hy? 

8.  BARABBAS: (PEINSEND) Dalk wil hy homself nie red nie. Hy laat my skielik 

dink aan iets wat die profeet Jesaja lank gelede gesê het. 

9.  VERONICA: Van Jesus? 

10.  BARABBAS: Nee. Van die kneg van die Here. Wag, laat ek net bietjie dink… 

 (POUSE) O ja. Dis wat Jesaja gesê het. Iets soos:  “Hy is 

mishandel, maar Hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 

'n lam wat na die slagplek gelei word…” (POUSE) Jou Jesus laat 

my aan daardie lam dink, Veronica. 

1.  VERONICA: Die lam? Die offerlam? Daar word juis hierdie twee dae van die 

paasfees weer derduisende offerlammers geslag. Waarom, 

Barabbas? Is die baie offerlammers werklik nodig? 
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2.  BARABBAS: Ja, my vrou. Ons mag nooit vergeet hoedat die bloed van die 

paaslammers in Egipte die doodsengel by ons huise laat verbygaan 

het nie. 

3.  VERONICA: Die doodsengel laat verbygaan het? (HOOPVOL) Dalk sal God 

vandag weer die doodsengel laat verbygaan – by sy Seun laat 

verbygaan.  (OPGEWONDE) Natuurlik!  Dis wat gaan gebeur!  

Dan sal almal wat nie in Hom wou glo nie, hulle fout agterkom! 

4.  BARABBAS: Kyk daar.  Hy val!  Hy kan die gewig van sy kruis nie meer dra 

nie.   

5.  VERONICA: (ONTSTELD) En kyk die bloed en sweet wat oor sy hele gesig 

stroom.  Hy kan nie eers sien nie. Ek gaan sy gesig afvee. 

6.  BARABBAS: Nee!  Moenie met die Romeine inmeng nie!  Jy het buitendien nie 

'n doek nie. 

7.  VERONICA: My sluier. (PLEITEND) Hy het soveel vir my gedoen, Barabbas. 

Dit is die minste wat ek vir Hom kan doen. Ek gaan… 

8.  BARABBAS: (DRINGEND) Nee Vrou! (ONTSTELD) Daar gaan sy!  

(BY HOMSELF) Ek durf nie inmeng nie. Publius sal my gryp as 

hy die geringste kansie kry.  

DIE SKARE BEGIN OPGEWONDE KLINK. ENKELE 

STEMME MAAK OPMERKINGS SOOS:  

“Kyk daai vrou!” en “Wat doen sy?” en “Is sy gek?” 

9.  BARABBAS: (BY HOMSELF) Kyk hoe wurm sy haar klein liggaampie tussen 

die mense … en die soldate deur. Miskien moet ek tóg nader gaan. 

(MENSE PROTESTEER) Ekskuus tog, Meneer. Ekskuus, 

Mevrou. Ek wil net by my vrou kom… (POUSE)  

Ag aarde tog. Wat vang sy nou aan? Druk by Publius verby asof hy 

nie bestaan nie. En vee sy gesig met haar sluier af. Daar stamp 

Publius haar weg. 

DIE SKARE MOR AFKEUREND.   



 23 

1.  BARABBAS: Kyk hoe val sy! (KWAAD) Die vuilgoed!  As ek net my hande om 

sy strot kan kry …  Dankie tog. Hier kom sy terug … met die 

bebloede sluier in haar hand 

2. VERONICA: (MET 'N SNIK)  O Barabbas! Hoe kán hulle?  Ek kon net een 

ordentlik vee gee. Maar Hy kan darem seker nou weer sien. 

(SNIK) Dis verskriklik! 

3  BARABBAS: Daar laat hulle nou iemand anders sy kruis dra, Veronica. Kyk, dit 

lyk na iemand uit Afrika.  

4.  VERONICA: Dankie tog. Dan het Publius tog nog 'n klein bietjie menslikheid in 

hom oor. 

5.  BARABBAS: (SINIES) Vergeet daarvan. Hy wil net seker maak dat sy 

gevangene nie ineenstort voordat hy hom aan die kruis kan spyker 

nie. Daardie mannetjie ken geen genade nie. (OORGANG)  

  Gooi daai bloederige doek weg, Veronica. Jy sal al jou klere 

daarmee bemors. Mens kry bloed nie uit klere uit nie. 

6.  VERONICA: (VERONTWAARDIG)  Wat?  Ek gaan dit opvou en hou!  Ek sal 

hierdie doek nooit vernietig nie.  Dis SY bloed – die bloed van 

Hom wat my genees het. Laat ek dit sommer nou  opvou. 

 (POUSE. DAN ASEMS WAT INGETREK WORD) 

7. VERONICA EN BARABBAS PRAAT GELYK:  Wat?  Kyk hier!  Sy gesig! 

(OOMBLIKKE VAN VERBAASDE STILTE) 

8.  VERONICA: Hoe het dit gebeur?  (POUSE) 

9.  BARABBAS: (NADENKEND) Wel .. jy het net kans gekry om een vee oor sy 

hele gesig te gee. Die sweet en bloed is in 'n beeld op jou doek 

oorgedra.  

10. VERONICA: Maar dis so volmaak oorgedra. Dis onmoontlik. Dit moet 'n … 'n 

… wonderwerk wees. ('n GELUID SOOS IETS TUSSEN 'N LAG 

EN 'N SNIK)  O, Jesus van Nasaret. U het my weer in genade 

aangesien.  

(HARTSTOGTELIK) Ek verstaan nie, maar … dankie hiervoor. 
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1.  BARABBAS: (ONTSTELD) Ag Nee! Daar’s Gestas en Demas ook. Hulle dra 

ook kruise! 

2.  VERONICA: Wie’s hulle? 

3.  BARABBAS: (STOTTEREND) Twee van my manne, my regter- en linkerhand 

in die stryd. Ons is saam gevang en aangehou. (POUSE, SAGTER) 

Dit was hulle wat my die naam Jesus gegee het: Jesus Barabbas. 

4.  VERONICA: Hulle het seker geweet jou werklike, Hebreeuse naam, is Yeshua? 

5.  BARABBAS: Nee. Hulle het my begin sien as die verlosser van Israel uit die 

kloue van die Romeinse arend. (WRANG) Nóg 'n valse messias. 

6.  VERONICA: JY sou dus nou daardie éérste kruis gedra het as dit nie vir die 

ánder Jesus – die ware Jesus - was nie? 

7.  BARABBAS: (SKOR) Ja. Dis net vir my erg dat ék nou hier vry rondstap en 

hulle …hulle dra alleen die straf wat my eintlik toekom. 

8. VERONICA: Maar het jou makkers nie ook Romeine doodgemaak nie? Julle 

was mos almal vryheidsvegters. 

9.  BARABBAS: Ja, maar ék het die bevele gegee. Hulle het dit net uitgevoer. En ek 

het hulle aangehits om te volhard in die stryd. Ek het meer skuld as 

hulle. Baie meer. En ek is vrygespreek. Waarom ék en nie een van 

hulle nie? 

10. VERONICA: Kan mens in 'n oorlog praat van meer skuld of minder skuld? 

Oorlog is oorlog en doodmaak is doodmaak. Dit lyk my mense 

word net gestraf as hulle aan die verloorkant was. (OORGANG) 

Wil jy met hulle gaan praat? 

11. BARABBAS: Ek kan nie. Hulle is omring van soldate. As ek my nek nou uit-

steek, trap Rome my kop af.  (OORGANG) 

12. BARABBAS: Wag, Veronica, hier is ons nou by Golgota. (NADENKEND)  

Dalk kry ek later 'n kans om met hulle te praat… Hulle om 

vergifnis te vra. 

13. VERONICA: Dit sal goed wees. Jesus het ons geleer dat, as jou broer iets teen 

jou het, jy dit moet gaan regmaak. 

14. BARABBAS: Moet jy gaan regmaak as jou broer iets teen jou het?  
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1. VERONICA: Ja. En ons moet mekaar vergewe as ons wil hê dat God ons moet 

vergewe. (PLEITEND) Maak 'n plan, Barabbas. Daar is nie vir 

hulle baie tyd oor nie. Maak vrede, sodat hulle ook in vrede kan 

sterf. 

KORT MUSIEKTUSSENSPEL OM TYDSVERLOOP AAN TE 

DUI.. DIE SKARE IS NOU STIL. 

2.  VERONICA: Dit moet nou vroegmiddag wees. Kyk waar sit die son. Hulle hang  

seker al drie ure…. O, sal hierdie aaklige dag ooit verbygaan? 

3.  BARABBAS: (VERBAAS) Kyk daardie wolke, Veronica?  Malende swart wolke 

wat aangerol kom hierheen. 

4.  VERONICA: (ONTSTELD) Ja, en daardie kant ook. En daar ook!  Dis baie 

snaaks. Kyk hoe vinnig beweeg hulle voor die son in.  

5.  BARABBAS: Dit lyk of die donker wolke uit alle rigtings hierheen aangedryf 

word. Dis mos nie hoe die natuur is nie?  En die son… lyk ook 

anders. Ek het nog nooit so-iets gesien nie.  Dis … onheilspellend! 

6.  VERONICA: Die ander mense kyk ook onrustig boontoe.  Ook die wagte by die 

kruis. Miskien moet jy nou met jou vriende gaan praat terwyl die 

wagte se aandag afgetrek is, Barabbas. 

7.  BARABBAS: Ja, dis dalk my enigste kans. 

VOETSTAPPE OP GRUIS BEWEEG WEG. 

8. VERONICA: (BIDDEND) Here Jesus, raak hom tog aan.  Praat tog met hom, 

raak tog sy harde hart aan. (OORGANG) 

 (SAG BY HAARSELF.) Daar is Barabbas nou by hulle.  Hy praat 

met die groot een. Hy antwoord nie. Kyk hom net aan.  

Beskuldigend. (POUSE) Nou praat hy met die ander een.  Dit lyk 

darem of hy antwoord.  Nou praat die grote ook - met Jesus. Hy 

ignoreer Barabbas. Ai tog! Die ander een antwoord. Nou praat 

Jesus ook met die ander een – (ONTSTELD) Barabbas draai om. 

Hy kan tog nie nou al klaar gepraat wees nie. Kyk hoe verwese 

strompel hy terug. Wat sou tog gebeur het?  Laat ek gaan hoor. 

ENKELE LIGTE, VINNIGE VOETSTAPPE. 
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1.  VERONICA: (ANGSTIG) Wat het gebeur?   

2.  BARABBAS: (KORTAF)  Ek het om vergifnis gevra. Gestas het nie geantwoord 

nie.  Het my net met haat in sy oë aangekyk. (ONTSTELD) 

Daardie oë!  O, my vrou… Dit sal tot my sterwensdag by my 

spook. 

3.  VERONICA:  (PAAIEND) Jy het probeer regmaak, my man. As hy dit nie wil 

aanvaar nie, is dit tog nie jou skuld nie.  En die ander man? 

4.  BARABBAS: Demas het net geprewel: “Maak dit met God reg”, en toe na Jesus 

toe gekyk. 

5.  VERONICA: Ek het gesien hulle en Jesus het woorde gewissel. Wat het hulle 

gesê? 

6.  BARABBAS: Gestas het sarkasties vir hom gesê: “Is jy dan nie die Christus nie? 

Red jouself en ook vir ons.”   

7.  VERONICA: Wat het Jesus geantwoord? 

8.  BARABBAS: Jesus het nie, maar Demas het wel. 

9.  VERONICA: Wat het Demas gesê? 

10. BARABBAS: “Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as 

hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die 

verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd 

gedoen nie.”  Toe sê hy vir Jesus: “Jesus, dink aan my wanneer U 

in u koninkryk kom.” 

11. VERONICA: Wat het Jesus gesê, Barabbas? 

12. BARABBAS: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys 

wees.”  

13. VERONICA: (ONTSTELD) Hy gaan Homself dus nie red nie?   

14. BARABBAS: Hoe kom jy tot hierdie gevolgtrekking? 

15. VERONICA: As Hy vandag nog saam met Demas in die paradys gaan wees, 

beteken dit dat Hy teruggaan na sy Vader in die hemel toe? 

16. BARABBAS: Sy Vader in die hemel? Nóg 'n Jesus, Seun van sy Vader. As dit 

waar is dat God sy Vader is, is Demas se sondes nou vergewe.  

17. VERONICA: En joune? 
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1.  BARABBAS: Myne? Nee, my vrou. Nie die sondoffers van al die lammers in 

Betlehem sal genoeg wees om vergifnis vir my sondes te bewerk 

nie. 

2.  VERONICA: (PLEITEND) Hoe kan jy so sê, my man? God is genadig. En sonde 

is sonde. Daar is nie so iets as groot en klein sondes nie.  

3.  BARABBAS: Ek het ook so gedink, Veronica. Tot netnou toe. Kyk na daardie 

drie kruise. EK moes nou daar gehang het, aan die middelste kruis! 

4.  VERONICA: Die Allerhoogste het dit anders gewil. Glo dit, asseblief! 

5.  BARABBAS: Die Allerhoogste is 'n regverdig God, Veronica. Êrens in die 

toekoms gaan Hy my nog straf. My sondes is te groot.  

6.  VERONICA: Watse sondes kan so groot wees dat God dit nie kan vergewe nie? 

7.  BARABBAS: Met my opruiende praatjies het ek manne se gesinne opgebreek, 

hulle lewens geruïneer, hulle in die veld gehou, hulle laat roof en 

laat moor. (OORGANG. SAG, MET SELFVERWYT) Dis deur 

my toedoen dat Gestas en Demas nou daar hang – dáár weerskante 

van Hom. Twee onskuldige manne hang aan die skandpaal en … 

die skuldige loop vry rond.  

8.  VERONICA: (VURIG) Dis nie waar nie, Barabbas. Hulle is nie onskuldig nie. 

Die enigste onskuldige is Hy wat in die middel hang. Hy wat net 

liefde is. HY het dit nie verdien nie. HULLE het!  Hulle kon  

geweier het om verkeerde opdragte uit te voer as hulle dit nie wou 

doen nie. (OORGANG)  

9.  VERONICA: (PLEITEND) Moenie jouself met skuldgevoelens belas nie, my 

man. Demas was reg. Dis met God wat jy hierdie saak sal moet 

regmaak. 

10. BARABBAS: (MOEDELOOS) Jy sal nooit verstaan nie. (OORGANG) 

11. VERONICA: (ANGSTIG) Barabbas.  Kyk hoe donker is dit? Dis byna nag. 

12. BARABBAS: (VERSTOM) Kyk die wolke!  Die pikswart, malende wolke. Dit 

lyk of al daardie swart kolosse hier bo-oor die Joodse land 

saamgetrek het. Dis … dis byna bonatuurlik.  
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1.  VERONICA: Kyk Barabbas, die wolke maal nie meer soos netnou nie. Hulle 

hang nou net swaar bokant ons. Dis nóg donderder as netnou.  Dis 

soos  nag.  

2.  BARABBAS: Dalk is dit die wolk van God se teenwoordigheid, Veronica. 

3.  VERONICA: (VERWARD) Wat?  Hoekom sê jy so? 

4.  BARABBAS: In die woestyn tydens Israel se uittog, het God in 'n donker wolk 

voor Israel uitgetrek. Ek glo nie só donker nie, maar darem. 

5.  VERONICA: Dié wolk wat ook altyd oor die Tabernakel afgesak het as God met 

Moses wou praat? (NADENKEND) Ja, dalk IS God vandag hier 

teenwoordig - in daardie wolk.  (POUSE)  Nee! Dis nie moontlik 

nie. Nie op hierdie aaklige dag … op hierdie aaklige plek nie.  God 

hiér? Hier by … Kopbeenkoppie?  Nooit!  

'N DONDERSLAG, OPGEVOLG DEUR NOG DREUNINGS 

VAN DONDERWEER. 

6. BARABBAS: Kyk die weerlig.  Sommer skielik. Wat 'n skouspel! Blitsende 

strale uit 'n pikswart wolkenag. 

7. VERONICA: Dit maak my bang. Dalk is dit tóg God wat met ons praat.   

8. BARABBAS: (MET ONTSAG) Dit IS God, Veronica. Soos destyds op Sinai. 

Toe het Hy ook uit 'n wolk met weerlig en donderslae gepraat… 

9.  VERONICA: (VERSKRIK) Jesus het wéér gepraat, Barabbas. Het jy gehoor? 

Hy het hard geroep. Iets soos  “Eloi”. 

10. BARABBAS: Ja, ek het gehoor, Veronica. Dit was: “Eloi, Eloi, lemá sabagtani! 

11. VERONICA: Wat beteken dit? 

12. BARABBAS: (SOMBER, AFGEMETE) My God, my God, waarom het U my 

verlaat? 

13. VERONICA: (VERSLAE) God se Seun … van God verlate? 

WEER DIE DREUNING VAN DONDERWEER. 

14. BARABBAS: (SOMBER) Dit sou ék gewees het, my vrou. (MET NADRUK)  

Hy is van God verlate … in my plek. 

15  SAGGEUS: In ons almal se plek, Barabbas, nie net joune nie. 

16. BARABBAS: (VERWARD) Wat? Wie?   
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1. VERONICA: Dis Zakkai, Barabbas. 

2. BARABBAS: Zakkai?  Nee, nie Zakkai nie. Nooit weer nie! 

3.  SAGGEUS: Ek weet ek is daardie naam nie werd nie, Barabbas. Ek was dit 

nooit nie. Wie van ons is regverdig, onskuldig of rein? Maar maak 

dit regtig saak of ek Zakkai of Saggeus is, my vriend.. 

4. BARABBAS: (SIS VENYNIG) Ek is nie meer jou vriend nie! En wat maak JY in 

elk geval hier,  tollenaar?  Volksverraaier!  

5. SAGGEUS: Ek is hier oor … Jesus. 

6. BARABBAS: Jy het geen reg om hier te wees nie, rugsteker. Jy het jou reg om 'n 

kind van Abraham te wees verbeur toe jy 'n lakei van Rome 

geword het. 

7. SAGGEUS: Ja, ek het.  Maar Jesus het my weer in ere herstel – nou die dag in 

Jerigo toe Hy my uit die wildevy geroep het en gesê het: "Vandag 

het daar redding gekom vir hierdie kind van Abraham."  Hoe kan 

ek hier wegbly? Ek betoon eer aan … my Verlosser. 

8. BARABBAS: Verlosser, sê jy?  Kyk, Saggeus. Kyk mooi. Jou 'verlosser' eindig 

waar al die ander sogenaamde messiasse geëindig het – aan 'n 

Romeinse kruis! 

9. NIKODEMUS: Nee, Barabbas. Jy verstaan nie. 

10. BARABBAS: (VERBAAS)  Rabbi Nikodemus.  Ek .. ek het u nie eers gesien nie.  

 (MOMPELEND) Ook so donker hier.  Maar wat … wat maak U 

hier, hier by die kruis?  

11. NIKODEMUS: Net soos Zakkai, is ek ook hier oor Jesus. Hy is ook my Verlosser. 

En Zakkai is reg, Barabbas. Jesus hang nie net in jou plek aan die 

kruis nie. Hy hang in ons almal se plek daar. 

12. BARABBAS: Ek verstaan nie. Dis ek wat vandag gekruisig sou word, nie julle 

nie. 

13.NIKODEMUS:       Hy is die Lam van God wat vir ons almal se sondes sterf. 

14.BARABBAS: Almal se sondes?  Alle sondes?  Groot en klein? 
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1. NIKODEMUS: Ja, Seun van Abbas. By God maak dit nie saak of jy 'n 

moordenaar, vryheidsvegter, rower of 'n tollenaar was nie. In sy 

oë is alle sondaars gelyk. Die profeet Jesaja het eeue gelede gesê:  

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad 

geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op 

Hom laat neerkom. 

2. BARABBAS: Hoe, Rabbi Nikodemus?  En waarom? 

3. NIKODEMUS: Want “Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, ter wille van 

ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 

aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom.”  So het ons groot profeet, Jesaja, dit verduidelik. 

4  VERONICA: Is dit waarom Hy Homself nie gered het nie? 

5. NIKODEMUS: Ja, Mevrou. Hy het Homself  as skuldoffer aangebied – sodat ek en 

jy en hierdie Seun van Abbas en ook Zakkai … almal wat Hom as 

Verlosser aanneem, vrygespreek kan word – van AL hulle sondes.  

Ons is almal Saggeuse – sondaars wat elkeen sy eie sondige pad 

loop. Maar ons kan almal weergebore word – weer Zakkai's word: 

regverdig, onskuldig, rein. Want Hy het ons almal se sondes op 

Hom geneem en Hy dra vandag ons almal se skuld. 

DOWWE DREUNING VAN DONDERWEER. 

6. BARABBAS: (MET EERBIED) Dan IS God vandag hier – hier op hierdie 

godverlate Kopbeenkoppie … In sy heiligheid en geregtigheid … 

7. VERONICA: (BANG) en sy … oordeel oor sonde … 

8. NIKODEMUS: en in sy liefde en genade – want Hy het deur die dood van sy Seun 

vir ons 'n weg tot versoening gebaan. (POUSE) 

9. VERONICA: Ek verstaan dit nie, Rabbi. Ek verstaan niks wat vandag hier 

gebeur nie. 

10. BARABBAS: Ek ook nie. 

11. NIKODEMUS: Julle sal nog. Glo my, julle sal nog. Gee die Gees van God kans 

om sy werk te doen. Julle en Zakkai sal weer saam eet en saam 
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werk en saam lag - weer vriende wees. Gee tyd.  (POUSE)  Kom 

Zakkai. Kom saam met my.  Ons groet julle. Shalom. 

 KORT MUSIEKTUSSENSPEL   

1.  VERONICA: (DRINGEND) Kom ons staan nader aan die kruis, Barabbas. 

Dalk… dalk sê Hy tog nog vir jou iets.  

HULLE BEWEEG STRUIKELEND. 

2.  VERONICA: Help my, Barabbas. Dis so donker… so verskriklik donker … 

3.  BARABBAS: As dit vir óns donker is, hoe angswekkend donker moet dit nie vir 

Hóm wees nie. Vir Hom … van God verlate … halfpad aan die 

skandhout vasgenael. Die aarde wil Hom nie hê nie, en die hemel 

ook nie. Van God en mens verlate …  

 die sondebok … in die woestyn … vir Asasél. 

DOWWE DREUNING VAN DONDERWEER. 'N MANSSTEM 

SÊ IETS ONDUIDELIK. 

4. VERONICA: (FLUISTEREND) Hy't weer gepraat, Barabbas. Het jy gehoor? 

5. BARABBAS: (EERBIEDIG) Ja. Hy’t gesê: “Vader, in U hande gee ek my gees  

oor.”  (SAG) Hy sterf, Veronica. Die Lam van God … sterf.  

DONDERWEER EN RAMMELINGS VAN AARDBEWING 

6.VERONICA: (VERSKRIK)  Wat … wat gaan aan?  Die aarde beweeg onder  

ons!  Help, Barabbas!   

GELUIDE STERF WEG. DOODSE STILTE. 

7. PUBLIUS: (ROEP UIT) Hierdie man was werklik onskuldig. Hy wás die Seun 

van God! 

8.VERONICA: Seun van God? (HUILEND) Hy is dood! My Jesus het Homself 

nie gered nie, al kon Hy! (OORGANG. ONTSTELD)  

O, Barabbas, hierdie Paasfees is 'n verkeerde Paasfees.  God het 

hierdie keer nie die doodsengel verby laat gaan nie – nie eers vir sy 

eie Seun nie!   (POUSE) 

9. BARABBAS: (AFGEMETE) Die Vader in die hemel het, Veronica. Hy het die 

doodsengel by MY verby laat gaan – vanoggend, in Antonia, in die 

binnehof … voor Pilatus. (OORGANG) 



 32 

 (ONTROERD) Dáár hang my Paaslam, Veronica.  Dáár aan die 

kruis. (POUSE)   

Jesus, die Seun van God het gesterf, 

      sodat Jesus, die Seun van Abbas  

en jy en rabbi Nikodemus, en Zakkai en … Publius -  

ja,  almal wat in die Lam glo, kan leef! 

 

SLOTMUSIEK. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


