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HY HET OPGESTAAN 

Deur die SAUK (RSG) uitgesaai en op verskeie plekke deur die  

Dramabediening van die NG-gemeente Magalieskruin-Pretoria opgevoer  

 

 ‘N PASSIESPEL 

 deur 

Joey Van Niekerk 

Hierdie drama handel oor die Paasgebeure soos beleef deur die gewone mense wat Jesus geken en 

liefgehad het. Hierdie uiters aktuele Paasdrama hanteer talle strydvrae rondom die kruisdood en 

opstanding van Jesus en ook vrae oor die gesag en inspirasie van die Skrif.  Die verhoogdrama is ‘n 

verwerking van die radiodrama. Is reeds suksesvol in gemeentes opgevoer. 

 

Hierdie drama is in  

RADIOTEATER 

deur die SAUK (Radiosondergrense, later RSG) 

uitgesaai  en daarna vir die verhoog verwerk. 

 

CD’s van die radiodrama kan by Radio-Pro (Tel. 011  714-8066 of  011 714-6886) bestel word.  
Radiosondergrense beskik oor die kopiereg van daardie CD’s, daarom kan dit geluister word, maar nie 
gedupliseer, versprei of verkwansel word nie. 

 Omdat die skryfster die kopiereg op die teks het, kan die verhoogstuk deur dramagroepe, gemeentes 
of skole opgevoer word of dit kan verfilm word. Dit kan ook as leesteater aangebied word. 

 
Toestemming vir opvoering of verfilming moet verkry word van: 

 DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 
Tel. (011) 712-8330; Telefaks.  E-pos: theatricals@dalro.co.za 

 
Kopiereg: J.G. van Niekerk 
Knysnalaan 299  SINOVILLE O182. 
Tel. (012) 567-2102                                              E-pos: jgvniekerk@mweb.co.za 
 

mailto:jgvniekerk@mweb.co.za
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ROLVERDELING 

 
Hierdie verhoogstuk is doelbewus so verwerk dat ‘n gemeente of skool wat baie mense by die 
passiespel wil betrek, dit kan doen. Daarom die uitgebreide rolverdeling. 
 
1.  LUKAS (tussen 50 en 60 jaar oud) 
2.  MARKUS (as jongman en as middeljarige) 
3.  MARTA (as jongmeisie en ook as middeljarige) 
4.  MARIA  (suster van Lasarus, as jongmeisie) 
5.  MARIA MAGDALENA (jonk en middeljarig) 
6.  SALOME (Moeder van Johannes en Jakobus, bejaard) 
7.  MOEDER MARIA (Praat niks. Gebroke oor haar Seun se dood.) 
8. JOHANNA (Een van Jesus se vrouedissipels wat by die kruis en ook Sondagoggend by  
9. die graf was) 
9-12 ENKELE ANDER VROUEVOLGELINGE VAN JESUS. Hulle was ook by die kruis en  
     by die graf. Mimiek belangrik)  
13-14. 'n ONSIGBARE ENGEL in die graf en  TWEE SIGBARE ENGELE buite die graf  by die  
     ronde steen wat effens weg van die graf lê. (‘n Engelestem praat net enkele sinne. 'n Stem  
     met 'n effense  weerklank oor die mikrofoon)  
15. PETRUS (as jong dissipel, d.w.s.tussen 25-30 jaar.) 
16. JOHANNES (as jong dissipel) 
 17. FILIPPUS (jong dissipel) 
 18. ANDREAS (jong dissipel) 
 19. SIMON, DIE SELOOT [yweraar] (jong dissipel)  
 20. JAKOBUS (jong dissipel)  
 21. MATTEUS (Levi, die voormalige  tollenaar) 
(Karakters 17-22 kan verminder word deur 2 of 3 van hulle die ander se woorde ook te laat sê) 
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UITLEG VAN DIE VERHOOG 
Vir hierdie Passiespel is drie speelruimtes nodig. 

 

 
Speelruimte 3: 
 
Slegs die VOORMUUR met 
‘n BUITEDEUR van die 
BOVERTREK van die huis 
van Markus se ouers. 
Geen ander dekor nie. 
Plaas die muur op die 
agterste een derde van die 
ruimte, want die dissipels 
kom uit die huis uit en speel 
op die voorste tweederdes 
van die speelruimte. 
 
 
 

 
Speelruimte 1: (Grootste deel 
van drama speel hier af.)  
 
‘n EENVOUDIGE VERTREK 
in die huis van Lasarus en 
Maria en Marta van Betanië. 
In die middel ‘n TAFEL met 
KRUIKE met iets te drinke  
daarin, drinkbekers en 
EETGOED (peuselkos soos 
druiwe en  klein broodjies) 
daarop. 
Verder vier BANKIES wat as 
stoele diens doen. 
Eenkant ‘n KLEINER 
TAFELTJIE met ‘n WASKOM 
(vir handewas) en ‘n 
HANDDOEK. 
 

 
Speelruimte 2: 
 
‘n TUIN met die OOP GRAF 
van Jesus. Die grafopening 
moet hoog genoeg wees dat 
Maria Magdalena daar kan 
ingaan en vanuit die 
grafopening met die ander 
vroue kan praat. 
‘n Entjie weg van die graf, lê 
die GROOT RONDE STEEN 
wat voor die graf was. 

 

 
Speelruimte 3 

Bovertrek: Slegs voormuur en 
deur, een derde na agter toe. 
 

  ------------[▬]----------------- 

 
           Speelvlak 
 
 
    ▬ 
  ▬  Trappe na onder. 

▬ 
 

 
Speelruimte 1 

Vertrek in die huis van Marta-
hulle. 
              Deur        Agtermuur 

 ↓-----[▬]----------------------↓ 

↓Kort, skuins symuurtjies            ↓ 

             ■      ■ 

      ■ ■ ■      ☼ 
       Tafel en vier bankies.   Waskom en  
        Kruike en eetgoed        handdoek 
        Daarop.                      op ‘n  kassie 
                                             of bankie.                      
. 

                                            [▬] 
                        Denkbeeldige  
                                 Deur na buite.      

 
Speelruimte 2 

Tuin met die oop graf  en 
steen wat eenkant lê. 
Plante om ‘n tuineffek te skep. 

◙ Leë oop graf.  

                                  Groot steen wat 
                                   Eenkant plat lê 

              ○ 

 

▼▼▼ 

GEHOOR 
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DANKIE AAN 
 
♦ Die SAUK (RSG) wat al my Kers- en Paasdramas oor ‘n tydperk van meer as 30 jaar 
   uitgesaai het en steeds uitsaai; 
 
♦ Regiseurs van die SAUK wat my geleer en geslyp het om radiodramas te kan skryf. Veral 
die name van Robert Young, Kobus Burger en Helena Hugo verdien besondere vermelding, 
asook Schalk Vorster en sy span vir sy uitsonderlike tegniese versorging van die dramas. Elke 
tegniese span na Schalk lewer ook uitmuntende diens. 
 
♦ DALRO sonder wie veral sommige van die vroeë dramas nooit by dramagroepe of 
gemeentes sou uitgekom het nie; 
 
♦ My man, Willem vir sy geduld, ondersteuning, kritiek, proefleeswerk en daadwerklike hulp 
deur baie jare. Daarsonder sou my pennevruggies nooit die lig gesien het nie. Ook ons 
kinders (Sarita, Riaan, Eulogia en Carel-Louis) vir hulle eerlike kommentaar en waardevolle 
wenke ;  
  
♦ Die vroue van my BYBELSTUDIEGROEP wat my gedurig aangespoor het om te bly skryf en 
wat eerlike kommentaar gelewer het op alles wat ek aandurf; 
 
♦ Proff. Adrio König, Fika Janse van Rensburg en Louis Bezuidenhout, asook ds. Bertus 
Janse van Rensburg en Pieter Strümpfer vir hulle waardevolle kommentaar en wenke deur die 
jare;                             
 
 ♦ Die DEO GLORIA DRAMABEDIENING van die NG Gemeente, Magalieskruin-Pretoria wat 
al heelwat van my dramas op die planke gebring het. Ek was bevoorreg om ‘n wonderlike, 
talentvolle, entoesiastiese en geïnspireerde groep akteurs, musici en tegnici tot my beskikking 
te hê wat al hulle gawes en talente tot diens van die Here stel en só daartoe bygedra het dat 
die evangelie op aanskoulike wyse aan die wêreld verkondig kan word. 
 

BO ALLES 
MY DANK AAN GOD wat my lewe in bane gestuur het wat ek nooit beplan het nie, wat 
geleenthede geskep het waaroor ek nooit sou kon droom nie, wat my met al my beperkings 
geslyp, gevorm en gebruik het en my geleer het dat sy genade ook vir my genoeg is. 
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TONEEL 1: IN DIE HUISIE VAN MARTA (LASARUS SE SUSTER) EN MARIA 
MAGDALENA 

 DEKOR: Op Speelruimte 1 (in middel van verhoog): ‘n Eenvoudige vertrek in ‘n Bybelse 

huisie. Regs voor is ‘n deur wat na buite lei. ‘n Binnedeur links agter lei na binnekant 

van huis.  ‘n Tafel en ‘n paar stoele (klein bankies) is noodsaaklik, asook eetgoed, 

Bybelse eetgerei, kruike en kommetjies waaruit geëet en gedrink kan word. Ook ‘n 

waskom en afdroogdoek om hande te kan was op ‘n kleiner tafeltjie regs op verhoog.  

[Maria Magdalena, Marta en Lukas sit (geluidloos) en gesels terwyl hulle 

eet. Markus kom met die gang tussen die gehoor deur nadergestap. Hy 

klop aan die (denkbeeldige) buitedeur van die huis.] 

KLOPGELUID. 

[Marta staan op en maak die deur oop.] 

1. MARTA (MIDDELJARIG, KYK VRAEND NA MARKUS):  Shalom …. Vriend.    

2. MARKUS: Marta, ken jy my nie meer nie ?  Dis ek, Markus.  Johannes Markus,  

seun van Johannes en Maria van Jerusalem. 

3. MARTA (VERRAS): Johannes Markus!  My wêreld. Waar kom jy vandaan?   

Ons het jou jare laas gesien. Dis waarom ek jou nie herken het nie. 

4. MARKUS:  Ja, Marta, ek het die wêreld vol gereis en was maar min in Jerusalem.  

Die tye wat ek hier was, het ek my ma besoek. Maar noudat sy  

ook nie meer daar is nie, het ek 'n tydjie om 'n draai by julle te kom  

maak. 

5. MARTA:  Jammer oor jou ma se dood, Johannes Markus. Sy was 'n wonderlike  

vrou - 'n vrou wat Mammon gebruik het in diens van haar Meester. Dit  

was 'n ramp vir die verarmde Christene van Jerusalem toe sy dood is. Sy het so 

baie vir hulle gedoen. (OORGANG. HARTLIK) Maar wat staan ons by die deur 

en praat? Kom binne. Die ander sal bly wees om jou weer te sien.       

[Hulle beweeg verder na binne] 

6. MARTA (OPGEWONDE)  Mense, kyk net wie is hier!  Johannes Markus!  

7. MARKUS (VERRAS): [beweeg na Lukas toe.] Lukas!  My vriend, wat 'n  

                      verrassing om jou ook hier te raak te loop!  

                      [Omhels mekaar groetend. Maria Magdalena kom ook nader.] 

8. LUKAS:      Die verrasing is wedersyds, Markus. Vrede vir jou. 

9. MARKUS (JOVIAAL): En dis mos Maria Magdalena.  [Kyk haar ondersoekend aan.]  
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Jy het byna niks verander nie. Dalk ‘n bietjie skraler geword. Maar ek sou jou 

enige plek herken het.  

1.  MARIA MAGDALENA (HARTLIK):  Markus!  Welkom in ons huisie, my vriend. Vrede vir  

                     jou. 

2. MARKUS:  Ons huisie?  Dit is mos Lasarus-hulle se huis hierdie, of hoe ? 

3. MARIA MAGDALENA: Ja. Maria het 'n paar jaar na Jesus se dood en opstanding  

                       haar Meester gevolg. Ek en Lasarus is later getroud. Vyf  jaar gelede is  

                       Lasarus ook dood en nou woon ek en Marta steeds saam. 

4. MARKUS (SIMPATIEK): Jammer om van Lasarus se dood te hoor. Ek het destyds  

wel van Maria gehoor.  

5. MARTA: Maar wat staan ons nou so en gesels. [Nooi hom nader.] Kom sit by ons en eet 

iets saam met ons.  Daar’s ‘n waskom met skoon water. Was eers gou jou 

hande. 

 [Was sy hande.] 

6. MARKUS: [Al pratende terwyl hy was.]  Nog steeds die ou, vlytige, gasvrye Marta. 

[Gee doek vir Marta wat dit opvou en neersit.] Marta, ek het ook ‘n voëltjie  

hoor fluit dat die mooie en deugsame Marta niks van trou wou weet nie. Is dit  

waar?  

7 MARTA:     Ek was te besig om aan trou te dink.  

                     [Sy wys hy moet kom sit. Hy gaan sit. Marta gaan nie sit nie, maar bring 

meer drinkgoed vanaf die kruike (regs) aan en luister belangstellend. Maria 

Magdalena gaan sit weer en  bedien hom met kos.] 

8. MARKUS:  Te besig?  Waarmee? 

9. MARIA MAGDALENA: Sy en Jakobus, die tweede seun van Maria en Josef,  het hulle  

                      afgesloof vir die gemeente in Jerusalem. Sy het nie tyd gehad of tyd gemaak om 

aan trou te dink nie. 

10. MARKUS: Ek hét van Jakobus gehoor. Ook die vreemde verhaal dat hy sy bedienings-

werk altyd nederig op sy knieë gedoen het. Sy knieë lyk al glo soos 

kameelknieë. Is dit waar? 

11. MARTA:  Ja, sy knieë hét later soos kameelknieë gelyk – kliphard en vol knoppe. 

12. LUKAS:   Hét?  Is hy dan ook dood?   

13. MARTA:  Ja. (POUSE). Hy het 30 jaar onder die Jerusalemse Christene gewerk  … en  

                      toe, verlede jaar, het fanatieke Jode hom van die tempeldak afgegooi. Hy het  

                      oor die stutmuur gerol en in die dal van Josafat afgestort.  
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1. LUKAS (PEINSEND):   Merkwaardig, werklik merkwaardig … nóg een. 

2. MARIA MAGDALENA: Wat bedoel jy? 

3. LUKAS: Gerugte lê oral rond van apostels van Jesus wat in verre lande gaan werk het,  

  en marteldode gesterf het.  

[Maria Magdalena staan op om drinkgoed in ‘n kruik by die ander tafel te 

gaan haal. Luister steeds aandagtig terwyl sy skink. Hulle drink tussenin.] 

4. MARKUS:  Ja, in my omswerwinge het ek ook heelwat hiervan gehoor. 

5. MARTA: Ons sal graag meer hiervan wil hoor. Ek het nog altyd gewonder wat van Jesus  

  se ander dissipels geword het. Het hulle ooit Jesus se sendingopdrag uitgevoer?  

6. MARIA MAGDALENA: (EFFENS SNEDIG) Ja, hulle was so 'n klomp lafaards toe Jesus  

  gekruisig is. Ek het daardie Paasweek al my respek vir die spul verloor. Van  

  almal het net één getrou gebly: Johannes.  Kort na die Pinksterfees het hulle na  

  ander gebiede toe uitgewyk en van baie  van hulle het ons nooit weer gehoor nie. 

7. LUKAS : [Staan op. Aan Marta.] Hulle was dalk vreesbevange die dag toe Jesus 

gekruisig is, maar lafaards?  Dit glo ek nie. [Na vore] Verhale wat ek van hulle 

hoor, spreek van geloof en moed en volharding onder uiters moeilike 

omstandighede. Of die stories waar is, weet ek nie,  want ek sal verre lande 

moet besoek om te weet of dit waar is. Sien, ek skryf niks neer as ek die feite nie 

self kan kontroleer nie. Dis juis waarom ek vandag hier in Betanië is. 

(OORGANG)  

[Draai na Markus.] Maar Markus, wat het jou hierheen gebring? Soek jy ook 

nog meer inligting? 

8. MARKUS:  [Klaar geëet. Staan op, trek stoel effens weg en draai dit effens na vore.]  

  Nee, Lukas.  Ek het klaar geskryf.  Ek het net bietjie kom kuier. 

 [Die vroue pak “skottelgoed” in ‘n groot kom. Luister steeds.]  

9. LUKAS:     So, jou evangelie is nou heeltemal klaar?  Ek was bly oor daardie voorlopige 

dokument wat jy in Rome vir my gegee het. Dit het waardevolle inligting bevat 

wat my baie gehelp het. En ek het geweet dis betroubare inligting.   

10. MARKUS: Voorlopige dokument? Wat bedoel jy? Die afskrif wat jy het, IS my hele geskrif 

– my volledige evangelie in sy finale vorm.  

11. LUKAS:   (VERSTOM) Jy kan nie ernstig wees nie, Markus. 

12. MARKUS:  Waarom nie?.  

13. LUKAS (EFFENS ONTSTELD): Maar Markus, jy kan nie daar ophou nie! 

14. MARKUS: Waar?  Ek het gesê wat ek wou sê. Wat moet ek nog byvoeg? 
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1. LUKAS: Jy moet meer vertel van die opstanding en die gebeure daarna. Ook  

van sy hemelvaart. Jy durf dit nie net so los nie. Maak dit klaar, man! 

2. MARKUS (BESLIS): Ek IS klaar, Lukas. Wat ek vir die Romeine wou vertel, het  

ek vertel. Kort en kragtig.  

[Lukas loop nadenkend enkele treë weg. Draai dan na Markus toe.] 

3. LUKAS (BESLIS)  Dis jammer as jy so daaroor voel, want die einde van jou vertelling is  

  ... stomp en onbevredigend.  

4. MARKUS:  (ONTHUTS) Stomp en onbevredigend? (POUSE)  Ek dink nie so nie. 

5. LUKAS:     Dit is. Jy vertel net van Maria Magdalena en die vroue wat by die graf  was en  

    wat verskrik weggehardloop het toe die jongman in wit klere die opstandings-

boodskap vir hulle gegee het. Jy kan nie daarmee volstaan nie, man. 

6. MARIA MAGDALENA: [Kom staan by Markus.]  Lukas is reg, Markus. Dit was nie net ek  

  en twee ander vroue wat Jesus na sy opstanding gesien het nie. Wat van die  

  ander vroue en sy verskynings aan Simon Petrus en aan die dissipels en die  

  Emmausgangers en aan Jakobus, die broer van Jesus, en aan die 500 mense  

  tegelyk?  Dis mos aardskuddende gebeurtenisse? Waarom swyg jy daaroor? 

7. MARKUS (KOPPIG): Ek hét mos vertel dat Hy uit die dood opgestaan het?  Wat wil julle  

meer hê?  

8. LUKAS: Gee meer inligting van ooggetuies – mense wat Hom na sy opstanding gesien 

en met Hom gepraat het, Markus. 

9. MARKUS: Dis nie my styl nie. Kyk na my hele evangelie. Ek sê wat ek wil sê en kry klaar.  

  As ek gesê het Hy het opgestaan, het ek dit gesê. Ek is nie Tomas wat altyd na  

  bewyse soek en dan my geloof daarop bou nie.  

10. LUKAS:   (MET KLEM) [Vat aan sy skouer] Maar Markus, sommige van hulle wat ná ons  

kom, gaan ook Tomasse wees wat na bewyse soek. Jy moet dit nie vergeet nie. 

11  MARKUS: [Skud Lukas se hand af en tree ‘n tree weg] Man, ek skryf  vir die Romeine.  

Hulle is nie lief vir lees nie.  Hulle maak eerder oorlog, hou van magsvertoon, 

hou feeste en spele, en fuif en kafoefel verder hulle dae om. [Praat vorentoe, 

met gehoor]  

                      (MET KLEM) Juis vir die Romeine met hulle magskultuur wil ek vertel wat ware  

                      mag en glorie en grootheid is: nie om gedien te word nie, maar om te dien, soos  

                      God se Seun wat bereid was om ter wille van sondaars mens te word.  

[Aan Lukas] Daarom is die hoogtepunt van my evangelie Jesus se vrywillige  

sterwe aan die kruis. Ek wil nie 'n lang afloop daarna hê nie.  Dit sal alles bederf! 
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1. LUKAS (PLEITEND): Skryf net iets by, Markus. Iets meer oor sy verskynings aan mense na 

sy opstanding. Jy kan jou evangelie regtig nie so los nie. 

[Markus stap weg en gaan sit. Lukas gaan sit ook naby hom, maar nie direk  

langs hom nie.] 

2. MARKUS (BOT): Ek sal daaroor dink. Ek weet nie wat karring julle so aan my nie! (POUSE) 

AS ek iets byvoeg - en dis 'n groot AS - sal dit baie kort wees … soos my hele 

evangelie is. (MET KLEM) En die kopië wat  reeds in omloop is, sal moet bly 

soos dit is. Ek weet nie eers waar dit rondswerf nie. (OORGANG)  

[Aan Lukas] Maar Lukas, wat wil jy nog navors? Is jou evangelie al klaar? 

3. LUKAS:     Alles is klaar, behalwe die slot. Ek soek net nog meer inligting oor die  

  opstanding van Jesus en verskynings aan mense na sy dood. 

4. MARTA: En wat van sy hemelvaart? 

5. LUKAS: Ja. Dit ook. Maar veral die opstanding. Ek wil van twee dinge seker maak. 

6. MARTA: En dit is? 

7. LUKAS: [Staan op. Praat half vorentoe, na gehoor toe]  

(STADIG, NADRUKLIK) Eerstens: Was Jesus werklik dood? 

 En tweedens: Het Hy werklik uit die dood opgestaan? 

 (POUSE. AFGEMETE)  Ek soek dus eintlik ‘n antwoord op die vraag:  

Wie het daardie steen voor Jesus se graf weggerol? Was dit mensehande...of 

was dit ‘n Hoërhand? 

8. MARIA MAGDALENA: (VEBAAS) Maar twyfel jy dan oor Jesus se opstanding? 

9. LUKAS: Daar is dingetjies wat pla – teenstrydighede en onduidelikhede. Ek wil  

  nie dinge neerskryf wat nie waar is nie.  Daarna wil ek begin skryf oor  

  die handelinge van die apostels. Ek het al wonderlike inligting daaroor.  

10. MARTA (NADENKEND):  Ja … Die geslag ooggetuies is vinnig besig om uit te  

sterf. Op die ou end sal dit net julle geskrifte wees wat die boodskap  

verder moet uitdra.  

11. LUKAS:     [Staan op.] Daarom is dit wat ons nou neerskryf, so belangrik.  

  Ek is geïnspireer om vir die Grieke te skryf, Markus om vir die Romeine te skryf  

  en Matteus om vir die Jode te skryf.  

[Aan Markus] Markus, jou kort en kragtige vertellings van Jesus se magsdade  

pas by die Romeine. En ek ken niemand wat oor meer inligting oor sy kruisdood  

beskik as jy nie.  

12. MARKUS:  Dis nie waar nie.  [Hy staan op] 
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1. LUKAS      Markus, dit was in jou ouerhuis se bovertrek wat Jesus en sy dissipels die laaste  

 pasga gevier het.  Jy het my self vertel hoedat jy vir Jesus en sy dissipels na die 

paasmaal nuuskierig gevolg het toe hulle laat daardie nag daar weg is, hoedat jy 

in Getsémane gesien het hoedat die dissipels geslaap het terwyl Jesus in gebed 

geworstel het…  

2. MARKUS: [Hy beweeg effens vorentoe en praat peinsend - meer in die rigting van die  

gehoor.]   

En die gevangeneming. (POUSE) Daardie toneel sal my tot my sterwensdag toe  

bybly: die stil, donker nag, [Wys] die kronkelende lyn van ligfakkels … die  

slapende dissipels … die regop figuur van Jesus wat die tempelwag en soldate 

stil staan en inwag. 

3. LUKAS:     Was dit toé wat die jongmanne jou ook wou gryp omdat hulle gedink het jy was 

een van sy dissipels?  

4. MARKUS: Nee. 'n Rukkie later. Ek het losgeruk, maar moes my lendekleed prysgee en het 

nakend van hulle af weggehardloop. (GRINNIK) Ek moes 'n spektakel gelyk het. 

Gelukkig was dit donker en almal se aandag was by Jesus en die soldate. Ek 

moes huis toe hardloop en gaan aantrek.  

5.LUKAS: Was jy betyds terug vir Jesus se verhoor voor die oud-hoëpriester, Annas? 

6. MARKUS: Ek was betyds, maar is deur Raadslid Josef van Arimatea voorgekeer met die 

opdrag om dringend ‘n boodskap na Lasarus toe te neem. Toe loop ek dié deel 

van die verhoor mis. Dis waarom ek ook niks daaroor geskryf het nie. Ek was 

darem betyds terug om die verhoor voor Kajafas, en die hele Pilatus-verhoor te 

kon volg.  

 [Marta gaan sit. Die vroue luister aandagtig. Gesigspel belangrik.] 

7. LUKAS:     Jy was ook by toe Jesus gekruisig en begrawe is. En toe Hy in die bovertrek van 

jou ouerhuis aan die dissipels verskyn het. Dis mos waar hulle die eerste dae na 

Jesus se dood geskuil het. Daarom kon jy in jou evangelie al daardie fyn 

besonderhede oor hierdie gebeure gee. Daarby was jou lewe innig met Petrus 

en Paulus s’n verweef. Jy het Paulus selfs in die tronk bygestaan, en jy was 

jarelank Petrus se metgesel en tolk. [Vat weer aan sy skouer] Daar is 

wonderlike verhale wat jy – net jy – kan vertel. Wil jy nie ook maar verder skryf 

oor Jesus se hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees en wat van die 

apostels geword het nie?  



 11 

1. MARKUS:  [Skud hand af. Draai weg. Gaan sit.] Ek stel nie belang nie. Ek het geen 

behoefte om oor mense te skryf nie.  [Na gehoor se kant toe] Ek was net 

geïnspireerd om oor Jesus te skryf – oor sy lewe en dade. Dit het ek gedoen.   

[Aan Lukas] Buitendien, JY skryf mos nou oor dié gebeure.  

2. LUKAS: Ek sal beslis verder skryf – nie net omdat Theofilus my gevra het om alles na te  

  vors en noukeurig op te teken nie, maar omdat ek net wéét ek MOET. (POUSE) 

  [Meer na gehoor toe] Dis soos ‘n vuur wat in my brand. Ek wéét net : Ons  

mag nie oor Jesus swyg nie! (DRINGEND) As ons nie van Jesus se lewe, dood 

en veral van sy  opstanding vertel nie, dan het Jesus vergeefs gesterf, en  

dan het ook Stefanus en Jakobus, en Petrus en sy vrou, en Paulus, en al die 

ander martelare vergeefs gesterf. 

3. MARTA:     [Spring geskok op.]  Wat?  Is Petrus en Hanna en Paulus dan ook dood?  

4. LUKAS:     Ja, Marta. Petrus is, nie lank gelede nie - kort na die brand in Rome - deur Nero 

gekruisig. Onderstebo. Hanna het glo dieselfde tyd saam met die ander 

Christene in Rome ‘n marteldood gesterf. Ander sê weer sy is vroeër aan die 

koors dood. Paulus is ook onlangs deur Nero onthoof. Soos diaken Stefanus en 

die apostel Jakobus, het ook hulle die bitter beker gedrink wat Jesus moes drink. 

5. MARKUS  [Staan op. Praat nadenkend na gehoor toe.]  Die bitter beker … (POUSE. 

SUG) Ja, toe die dissipels vir Jesus gesê het dat hulle bereid is om die beker te 

drink wat Hy sou drink en met die doop gedoop te word waarmee Hy gedoop is, 

het hulle nie geweet wat op hulle wag nie…  [Aan Lukas] Ek het ook, nes jy, 

van baie van hulle se marteldood gehoor, Lukas. 

6. LUKAS: My ondersoek na dié gebeure sal  maar 'n  bietjie moet wag. Daar is nou ander,  

  belangriker vrae waarop ek antwoorde soek. 

  [Maria Magdalena gaan sit by ‘n bankie aan die kant van die tafel.] 

7. MARKUS:  Soos wat? 

8.  LUKAS: Veral vrae oor sy opstanding. (OORGANG)  

[Peinsend, meer na gehoor toe] Julle weet, hoe verder ek met my ondersoek 

 voortgaan, hoe meer groei die besef in my (MET KLEM) dat niks wat met Jesus  

gebeur het, sin maak as Hy nie uit die dood opgestaan het nie. Ons mag nie  

daaroor swyg nie! [Draai terug na Markus-hulle toe] Maar daar is dinge wat  

kwel en ek moét weet wat werklik gebeur het. Een van daardie vrae het ek aan  

Marta gevra net voordat jy gekom het, Markus. 
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1. MARKUS: En wat was dit? 

2. LUKAS: Marta, kom ek stel weer die vraag aan jou?  Waarom was jy en jou suster, 

Maria, en jou broer, Lasarus, nie by Jesus se verhore, by sy kruis of by sy graf 

nie?  Dis vreemd. Julle drie was tog sy boesemvriende by wie Hy altyd 

tuisgegaan het as Hy na Jerusalem toe gekom het. 

3. MARTA     [Dink ver terug. Praat na gehoor toe.]   Dit was vir ons 'n verskriklike tyd - 'n 

tyd van angs … en verwarring … en doodsdreigemente … en … (OORGANG)   

[Draai na Lukas toe.] Nee wag, sê eers wat die ander vrae is wat jou kwel. Dan 

kan ek en Maria Magdalena, en ook Markus, dalk meer van die vrae vir jou 

beantwoord. 

4. LUKAS:     [Aan Maria Magdalena] Nou goed. Party ooggetuies sê Jesus het heel eerste 

aan jou, Maria Magdalena, verskyn en jy was alleen toe dit gebeur het. Ander sê 

Hy het aan jou en ander vroue verskyn.  Oor die aantal engele en die posisies 

en plekke waarin verskillende ooggetuies hulle gesien het, is daar verskillende 

weergawes. Ook oor die steen voor die graf. 

5. MARIA MAGDALENA: Dit was 'n groot steen.  'n Baie, BAIE groot steen … en dit het ‘n 

entjie weg van die graf af gelê toe ons daar kom. 

6. LUKAS: Daaroor stem almal ten minste saam! Daar is nóg teenstrydighede.  

7. MARKUS:  Soos wat? 

8. LUKAS :    [Loop stadig, nadenkend terwyl hy punte een vir noem.] 

Party sê die vroue het verskrik weggehardloop en dit vir niemand vertel nie.  

  Ander sê Maria Magdalena het dit vir Petrus en Johannes gaan vertel en die  

  vroue het dit aan die dissipels vertel. Party sê Jesus het nooit opgestaan nie, sy  

  liggaam is gesteel. Oor wie die liggaam gesteel het, is daar ook verskillende  

  stories in omloop. Ander sê die wagte is omgekoop om die leuen oor die diefstal  

  te vertel. Party sê Jesus het net 'n skyndood gehad. Hy was nooit regtig dood  

 nie. Ander sê die vroue het by die verkeerde graf na sy liggaam gaan soek.  

9. MARIA MAGDALENA: [Klap hard op die tafel.] Onsin!   

[Spring op en praat driftig met Lukas.] Ek en Moeder Salome het Vrydag 

gestaan en kyk waar Raadslid Josef van Arimatea en Rabbi Nikodemus Jesus 

weggelê het. Ons het Sondagoggend reguit na die graf toe gegaan – die regte 

graf! 

10. LUKAS: Dan het jy nou nog ‘n vraag beantwoord. Maar daar is meer. (POUSE) 
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1. LUKAS : Party sê Josef en Nikodemus het vir die balseming van sy liggaam honderd  

pond mirre en aalwyn gebruik, ander sê dis nie gedoen nie, daar was nie tyd 

daarvoor nie, daarom wou die vroue die takie die Sondag verrig.   

(OORGANG. MOEDELOOS) Ag, ek weet nie meer wat om te glo en wat nie.  

Ek probeer sin uitmaak uit al die deurmekaar vertellings. 

2. MARIA MAGDALENA: Lukas, as jyself destyds hier was, sou dit nie vir jou probleme  

  opgelewer het nie. Om jou vrae te kan beantwoord, sal ons moet teruggaan tot  

  by die  Donderdagaand voor die Paasnaweek van Jesus se kruisiging … 

TEATERROOK begin lui opstyg. 

3. MARTA: Ja. (SUG)  [Na gehoor toe.] Die Donderdagaand (POUSE).  Die nag van  

  verskrikking. Sal ons daardie nag en die volgende dae ooit kan vergeet?  

[Elkeen wat praat, draai meer na die gehoor toe. Neem stap vir stap (‘n 

entjie uitmekaar) plek in en bly so, in die teaterrook, staan tot aan einde 

van toneel. Hulle moenie ‘n reguit lyn vorm nie.] 

4. MARIA MAGDALENA : Dit was kort nadat Jesus vir Lasarus uit die dood opgewek het.   

5. MARKUS : Vir die godsdienstige leiers was dit die laaste strooi wat die kameel se rug 

gebreek het.   

6. MARTA:    Jesus en sy dissipels het, soos hulle gebruik was, weer die hele week voor die 

Paastyd hier by ons in Betanië tuisgegaan, maar bedags die kort entjie na 

Jerusalem toe gestap.  

7. MARTA (NADENKEND): Die Donderdagaand het ons die Paasmaal - wat die week van  

  die ongesuurde brode inlei - hier op ons eie genuttig.  Jesus en sy dissipels het  

  hulle byeenkoms in Jerusalem gehad.  

8. MARKUS : Jesus en sy dissipels het die bovertrek in my ouerhuis in Jerusalem vir hulle  

  Pasgamaal gebruik.  

9. MARTA: Ons het nie gaan slaap nie, maar vir Jesus-hulle se terugkeer gewag. Dit was  

  naderhand lank ná die tweede nagwaak. Ons kon nie verstaan waarom hulle  

  nog nie terug is nie. Ons was baie bekommerd. … Hoe later dit geword het  

  angstiger het ons geraak…  (STEM DOOF UIT) 

  [Almal op die verhoog gaan af.] 

VERDONKER  LIGTE vir ‘n kort rukkie sodat klein wysiging in dekor aangebring kan 

word. TEATERROOK bly nog tot aan begin van toneel 2. 

DEKOR: Baie klein wysigings word aangebring, bv. ander tafeldoek, kruike ens. maar 

die vertrek en meubels kan dieselfde bly.] 
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TONEEL  2: IN DIE HUIS VAN LASARUS EN SY SUSTERS – 35 JAAR VROEËR 

 

Steeds grys TEATERROOK wat ‘n teruggaan na die verlede suggereer. 

LIGTE VERHELDER.  Na ‘n rukkie verdwyn die rook.  

Die karakters is nou 35 jaar jonger. (‘n Geleentheid om jonger akteurs ook te betrek, 

  indien so ‘n behoefte bestaan). Anders moet die grimeerders maar die 

  karakters ouer of jonger grimeer, bv. ‘n baard verwyder, ens. 

Die DEKOR kan in hooftrekke bly soos in die vorige toneel. 

[Lasarus en Marta sit. Maria loop handwringend rond.]   

1. LASARUS: Ek is nou so moeg. Ek kan nie my oë oophou nie. (GAAP) Waar sou hulle tog 

bly? Hulle moes al lankal terug gewees het. 

2. MARTA:    [Staan besorg op] Lasarus, ek dink jy moet gaan inkruip. Ek en Maria sal wag  

 tot hulle kom. 

3 LASARUS: Marta, sal ek, die man in die huis, slaap, terwyl die vroue waak? 

4. MARIA:     [Draai na Lasarus. Vat sorgsaam aan sy arm.]  Broer, ons het nie 'n lang 

siekbed … en …. dood ….agter die rug nie. Niemand sal jou kwalik neem as jy 

gaan rus nie. 

5. LASARUS [Skud haar hand af.] (VERONTWAARDIG): Jesus doen nie halwe werk nie,  

 Maria.  Hy het my opgewek uit die dood … en my genees! 

6. MARTA (PAAIEND) Ons wéét Broer, ons weet. Maar jy lyk tog bleek en moeg.  

7. LASARUS (KNORRIG): Hou op karring, Marta.  Julle kan gaan slaap as julle wil. Ek bly 

wakker totdat ons gaste veilig onder my dak is. 

 [Jong Markus kom vinnig met die oostelike gang in die gehoor af. Hy klop.] 

‘N VINNIGE, DRINGENDE  KLOP AAN DIE DEUR. 

8. MARTA (VERLIG): A, dalk is dit nou hulle. 

 [Marta spring op en wil gaan oopmaak, maar Lasarus keer haar.] 

9. LASARUS:  Wag, Marta! 

9. MARIA (MET OORTUIGING): Dis nie die Meester nie. Hy klop nooit só nie.  

[Lasarus gaan maak oop.] 

10. LASARUS: Shalom, jonge vriend. Kom binne.  

11. MARKUS (AS JONGMAN): Shalom, Vriend Lasarus.  Vrede vir julle. 

12. LASARUS: Jy ken my, my jonge vriend, en ek ken jou gesig, maar nie jou naam  nie. Wie 

is jy? 
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1. MARKUS: Nadat Jesus u nou die dag uit die dood opgewek het, ken almal u,  Lasarus van  

 Betanië. Ek is Johannes Markus, die seun van Johannes en Maria van 

Jerusalem.  

[Hy kyk onrustig oor sy skouer terug en stoot die deur toe.] 

2. LASARUS: Jy lyk gespanne, jongman. Waarom is jy hier? 

3. MARKUS: Raadslid Josef van Arimatea het my na u toe gestuur. 

4. LASARUS: (VERWONDERD) Raadslid Josef?  Wat het dié vername man met my te doen? 

5. MARKUS: Hy kan nie self  kom nie, anders sou hy.  Maar hy sê u moet skuiling soek en 

wegbly uit Jerusalem. 

6. LASARUS: Waarom? 

7. MARKUS:  Daar is lede van die Joodse Raad wat u dood wil hê … soos wat hulle ook  

 Jesus van Nasaret se bloed soek.   

8. LASARUS (VERWARD EN ONTSTELD):  Doodmaak?  Waarom wil hulle MY doodmaak?   

  En waarom JESUS?  Ons het hulle geen kwaad aangedoen nie. 

[Maria en Marta staan angstig nader.] 

9. MARIA (ANGSTIG): En waar is Jesus en sy dissipels? Ons wag al byna die hele nag vir  

hulle. 

10. MARKUS: Waar die dissipels is, weet ek nie. Almal, behalwe Johannes, het gevlug. 

11. ALDRIE VINNIG NA MEKAAR: (ONTSTELD):  Gevlug? Van wie af?  Waarom? 

12. MARKUS (SOMBER):   En Jesus is gevange geneem… 

13. ALDRIE WEER VINNIG NA MEKAAR (ONTSTELD) : Wat?  Deur Wie?  Waarom? 

14. MARKUS: Die Joodse Raad het blykbaar vir Pilatus gesê dat Jesus 'n vyand van die 

keiser en oproermaker (rebel) is wat Homself tot Koning van die Jode verklaar 

het. Pilatus het 'n hele kohort Romeinse soldate saam met die Tempelwag  

gestuur om die ‘opstandeling’ gevange te neem. 

15. LASARUS (ONGELOWIG): 'n Kohort? Seshonderd soldate om één skadelose man te 

vang? Het Pilatus gek geword?   

16. MARKUS: Ja, Lasarus, 'n hele kohort onder leiding van 'n Romeinse Tribuun.   

Glo my. Ek was dáár … in die Tuin van Getsémane.  Jy moes die optog gesien 

het: [Wys] lang rye soldate met brandende fakkels en spiese … oral in die kamp 

in die Kedrondal  - en nog die Tempelwag ook! 

17. LASARUS: Hy’s g’n misdadiger nie! Hulle het nie eers 'n kohort soldate gebruik  toe hulle  

  Barabbas-hulle aangekeer het nie. 
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1. MARKUS: Hulle wou maar net voorsorg tref indien 'n oproer onder die pelgrims in die  

  Kedrondal uitbreek. Die kleiner groep wat Jesus gevange geneem het, het nie  

  rond en bont gesoek nie. Hulle het reguit na die tuin toe gekom, na die stil  

  hoekie toe, daar onder die groot olyfbome waar Jesus en sy dissipels altyd  

  ontspan as hulle in  Jerusalem is. Judas Iskariot het hulle reguit daarheen gelei.   

  (MET KLEM} Hy het geweet waar Jesus is. Hy het Hom verraai! 

2. LASARUS: Dis wat 'n mens van daardie magsbeluste klein geldwolf kon verwag het.  

 (OORGANG) Maar wat het jy daar gesoek? 

3. MARKUS: Ek het tussen die Olyfbome geskuil. Die hele aand al.  Ek het Jesus en sy  

 dissipels van ons huis af gevolg waar hulle die pasga gevier het. Dit het baie laat 

aangehou. Ek was nuuskierig en het hulle gevolg toe hulle rondom middernag 

die huis verlaat het. 

4. MARIA:    Waarheen het hulle toe gegaan? 

5. MARKUS: Reguit na die Tuin van Getsemane toe.  Ek kon sien dat hulle almal baie moeg 

was. Die dissipels het sommer gou aan die slaap geraak.  

6. MARIA : En Jesus ? 

7. MARKUS:  [Hy beweeg effens vorentoe en praat ook met gehoor.] 

Hy het nie geslaap nie. Hy het gebid. Nie net gebid nie....  

(HUIWERIG, NADENKEND) Hy was … was …ek weet nie hoe om dit te beskryf  

nie. Dit het gelyk of Hy in doodsangs was… of Hy met God geworstel het.  Hy  

het van sy dissipels twee keer wakker gemaak en gevra om saam met Hom te  

bid, maar hulle was gedaan, tonaal uitgeput, en kon nie wakker bly nie. Toe Hy  

'n derde keer terugkom, het hulle weer geslaap. 

8. MARTA:    Hulle was Woensdagaand al baie moeg. Hulle het 'n uitputtende tyd agter die  

rug. 

[Lasarus gaan sit.] 

9. MARKUS:  [Draai terug na hulle toe]  Ja, ook Jesus moes baie moeg gewees het, veral  

  na al die twisgesprekke tussen Hom en die Joodse leiers. Dit het tot groot   

  spanning gelei.   

10. LASARUS: Twisgesprekke?  Waaroor? Hoe weet jy daarvan? 

11. MARKUS:  Ja, twisgesprekke. Ek weet sedert Sondag van elkeen. Dit het in die openbaar 

geskied.   

12. LASARUS: Waarom juis Sondag? 
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1. MARKUS: Sondag het Jesus Jerusalem op 'n donkievul binnegery. Ek was deel van die  

  opgewonde skare wat Hom in die Kedrondal tot Koning wou kroon. Maar hy wou  

  nie. Ek het Jesus van toe af die hele week gevolg. Ek was oral en altyd naby  

  Hom. Hy was elke dag in die omgewing van die tempel. Maandag het Hy die  

  geldwisselaars en handelaars uit die tempel gejaag. Dit het die Joodse leiers wat  

  op dié wyse verryk is, woedend gemaak.  Hy het hulle nie net verneder nie, maar  

  ook aan die kaak gestel. Van toe af het almal, selfs aartsvyande soos die  

  Fariseërs, Sadduseërs en Herodiane, saamgespan om Hom met strikvrae vas te  

  trek. 

2. LASARUS:  Strikvrae soos?  

3. MARKUS: Moet ons aan die keiser belasting betaal of nie?  Wie het aan U die gesag gegee 

om hierdie dinge te doen?  Is daar 'n opstanding uit die dood en 'n hiernamaals? 

Wat is die grootste gebod? en baie meer. Dit was duidelik dat hulle daarop uit 

was om Hom op 'n woord of daad te betrap wat hulle kon gebruik om Hom in 

onguns by die volk en ter dood veroordeel te kry.  

4. LASARUS: Ek sien. Al sou Hy ook wát antwoord, sou Hy elke keer 'n deel van die skare die 

harnas in gejaag het.  

5. MARKUS: Veral die Fariseërs en Sadduseërs en hulle aanhangers het oor niks 

saamgestem nie. Iemand sou dus elke keer kwaad geword het. 

6. MARIA (ONTSTELD): Maar waarom?  (EFFENSE SNIKSTEM) Waarom wil hulle my  

  Meester dood hé? Hy wat net liefde is … en net goed doen. 

7. MARKUS: Raadslid Josef van Arimatea het vir my pa gesê dat die Joodse leiers sy invloed  

  en mag vrees. Die volk hang Hom aan en aanvaar nie meer hulle gesag en  

leringe nie. Hulle is ook woedend omdat hy met tollenaars en sondaars en … 

prostitute vriende is. Hulle sê Hy oortree ook God se sabbats- en 

reinigingswette, raak aan melaatses, kuier in die huise van onreines. Eet selfs 

saam met hulle.   

8. MARIA : Maar dit bewys hoe lief Hy ons het. Dit verdien nie om gestraf te word nie. 

9. MARKUS : [Praat vorentoe, met gehoor.) Die groot keerpunt het gekom toe hy Lasarus  

  opgewek het. Dit het groot verwagtings opgewek. Die volk het Jesus as die  

  Messias begin sien, die Verlosser wat hulle met groot magsdade van Rome sou  

  verlos. Daarom wou hulle Hom tot koning kroon. Van Sondag af was die Joodse  

  leiers angsbevange…  

10. MARTA: Waarom? 
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1. MARKUS: [Beweeg rond en beduie terwyl hy praat]  Raadslid Josef sê die Joodse leiers 

vrees dat  'n Messiaanse oproer tydens die Paastyd kan uitbreek wat tot 'n 

bloedbad kan lei. Kajafas het gesê dis beter dat een man sterf, as die hele volk. 

Daarom moet Hy nog voor die Paasfees doodgemaak word. Daarom het hulle 

Hom in die nag op 'n stil plek met behulp van Judas gevange geneem en 

daarom verhoor hulle Hom ook in die nag. 

2. MARTA:    Maar presies waarom is jy hiér, Markus? 

3. MARKUS: Raadslid Josef sê Lasarus moet padgee. Sy lewe is ook in gevaar. As lid van die  

Joodse Raad was hy by toe die Joodse leiers gister saamgesweer het om Jesus 

en Lasarus uit die weg te ruim. Solank Lasarus leef, is hy 'n lewende en 

voortdurende bewys van Jesus se gesag en wondermag.  

4. LASARUS (BESLIS): Ek bly net hier. Die twee vroue kan elders gaan skuil as hulle wil. 

5. MARTA:    Ek gaan ook nêrens heen nie. Jesus en sy dissipels se bietjie aardse goedjies is  

  alles hier by ons. Ons moet hier wees as hulle terugkom om dit te kom haal. En  

  ons moet vir hulle kos gereed hê.  

6. MARKUS: AS hulle terugkom. Niemand weet waar die dissipels is nie. Hulle het soos mis  

  voor die son verdwyn toe die wagte Jesus gevange geneem het. 

7. MARIA (MET OORTUIGING): Natuurlik sal hulle terugkom. Almal. Jesus ook. Hulle sal 

HOM nie kan doodmaak nie.  

8. MARTA: Ek stem saam. Maria, onthou jy wat Hy by die graf gesê het? 

9. MARIA: Sal ek dit ooit vergeet? (POUSE) 

EK IS DIE OPSTANDING EN DIE LEWE 

WIE IN MY GLO, SAL LEWE, AL HET HY OOK GESTERWE. 

10. MARTA : En Hy het dit bewys deur Lasarus, wat reeds drie dae in die graf was, uit die 

dood op te wek. (BESLIS) Nee, hulle kan maar probeer. Hulle sal Hom nooit kan 

doodmaak nie! 

11. LASARUS [Staan op en praat terwyl hy nadenkend rondbeweeg.] 

Ek is nie so seker daarvan nie, Marta. As hulle Hom doodmaak, sal dit wees  

omdat Hy dit toelaat. Petrus het vir ons gesê dat Hy al 'n paar keer gesê het dat  

Hy gaan sterwe – hier in Jerusalem.  Hy het selfs vir Petrus berispe toe Petrus  

Hom oor die uitlatings bestraf het. Hy’t vir Petrus gesê: “Gaan weg agter my,  

Satan, want jy praat die dinge van mense, en nie van God nie.” 

12. MARIA ( BESLIS):  Hy sal nie sterf nie. Ek weet dit. Niemand sal Hom kan doodmaak nie.  
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1. MARKUS: [Hy beweeg deur se kant toe.] Wel, ek het julle kom waarsku. Ek moet terug-

gaan.  Ek wil kyk wat daar by Annas se huis aangaan. 

2. LASARUS: (VERBAAS) Annas? Wat het hy hiermee te doen? 

3. MARKUS:  Hulle het Jesus na Annas se huis geneem vir 'n verhoor. 

4. LASARUS: Annas se huis? (VERONTWAARDIG)  Watter reg het Annas om Jesus te 

verhoor?  Hy is al jare lank nie meer hoëpriester nie. Die Romeine het hom 

afgesit en het daardie slaplies van 'n skoonseun van hom, Kajafas, in sy plek 

aangestel.  

5. MARKUS: Dit mag waar wees, maar baie Jode beskou Annas nog steeds as hulle ware 

hoëpriester. (MET KLEM) My pa is een van hulle. Hy sê Gód stel hoëpriesters 

aan, nie Rome nie. Daarom het die priesterhoofde Hom eerste na Annas toe 

geneem om die Annas-aanhangers tevrede te stel. Hulle sal Hom seker later ook 

na Kajafas toe neem om die Romeinse owerheid ook tevrede te stel. 

6. LASARUS: [Praat hoofsaaklik vorentoe.]  

Ek verstaan steeds nie. Die Joodse wette bepaal dat geen verhoor in die nag  

  mag plaasvind nie, en ook dat verhore net in die Raadsaal in die tempel mag  

  plaasvind. As die volle Raad nie daar vergader het nie, en as dit in die nag buite  

  die raadsaal  geskied, is die vergadering onwettig en hulle besluite ongeldig.  

[Aan Markus] Wat wil hulle met hierdie kastige korrupte “verhoor” bereik? 

7. MARKUS: Vader Josef het gesê hulle wil tyd wen. Hulle wil Jesus so gou moontlik verhoor 

en skuldig bevind kry – nog voordat Jerusalem se mense behoorlik wakker is en 

tyd het om oor alles na te dink. 

8. LASARUS: (VERTONTWAARDIG. MET KLEM) Hulle sal die verhoor in die raadsaal in die  

  tempelkompleks moét hou. Hulle mors tyd met hierdie onwettige nagtelike  

  verhore. 

9. MARKUS: Nee. Hulle WEN tyd. (POUSE)  Sodra die son opkom, gaan hulle na die  

  Raadsaal verskuif. Raadslid Josef sê die verhoor in die Raadsaal sal binne 

  minute afgehandel word. Dis sal net 'n formaliteit wees waarin hulle beslissings  

  van die nag net bekragtig gaan word.  Die verhoor voor Pilatus sal seker ook net  

  'n paar minute duur, want al wat hy moet doen, is om die doodstraf te bekragtig.   

10. MARTA (ONTSTELD): Doodstraf?  Is jy ernstig? 
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1. MARKUS: Vader Josef sê hulle sal met niks minder as die doodstraf tevrede wees nie. 

(GESKOKTE ASEMTEUE) 

2. MARKUS:  Ek kan nie langer vertoef nie. Ek wil wéét wat in Jerusalem aangaan. Ek groet  

  julle. 

  [Hy begin deur toe beweeg. Lasarus loop saam deur toe.] 

3. MARTA (BESLIS): Ek gaan saam.  

 [Sy loop sommer deur toe. Markus keer haar.] 

4. MARKUS (FERM): Jy bly net hier, Marta. Dis g’n plek vir 'n vrou nie, en veral nie vir  

Lasarus of enige familielid van hom nie. (KWAAI) Soek jy jou broer se dood? As 

iemand jou daar herken, sal hulle dadelik aan Lasarus dink en hom ook kom 

haal.  

5. MARIA:     Bly hier, Sus, en bid saam met ons.  Dis al wat ons nou vir ons Meester kan  

 doen. 

6. LASARUS: Buitendien is julle vrouens hier nodig as enige van die dissipels terugkom. Hulle 

sal kos nodig hê, en rus, en dalk medisyne en versorging... en troos. 

 [Markus gaan nog nie af nie.] 

 

TONEEL 3:     DIE “PETRUS” TONEEL – steeds in die huis van Lasarus. 

[Almal staan of sit in die posisies waarin hulle aan die einde van toneel 2  

was.  Markus en Lasarus is naby die deur.] 

[Petrus kom bang, sluipend van regs af en klop aan die deur.] 

'n Vinnige, dringende, maar sagte KLOP AAN DIE DEUR. 

7. LASARUS (HOOPVOL): Dis dalk nou hulle. 

[Hy beweeg deur toe en maak die deur oop.] 

8. LASARUS: Simon Petrus!  Kom binne, my vriend. (GESKOK)  Kyk hoe lyk jy!  

9. PETRUS (GESPANNE EN UITASEM):  Maak toe. Vinnig … Hulle moet my nie sien nie. 

 [Hy stoot sommer self die deur toe.] 

10. MARTA:    Wie? 

11. PETRUS:  Ek kan nie bly nie. Ek wou Lasarus net kom waarsku.  

[Aan Lasarus] Lasarus, jy moet vlug. Die Joodse leiers is ernstig. Hulle soek 

Jesus se bloed … en myne … en joune. (GESPANNE) Ons kan nie hier bly nie. 

Ons sal almal moet vlug. Waarheen weet ek nie. 

12. LASARUS: Waarom is jy so bang?  
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1. PETRUS (GEJAAGD): Ek het Malgus se oor afgekap – in die tuin van Getsémane. Met 'n  

kortswaard wat ons Selote altyd onder ons klere wegsteek. Hulle weet nou ek is  

'n Seloot – een van die dolkdraers. Ek is as rebel gebrandmerk.  Hulle sal my  

kruisig! 

2. MARKUS:  Maar Jesus het Malgus se oor genees, Petrus. Ek het dit self gesien. 

3. LASARUS: Dan is daar mos geen bewys dat jy Malgus aangeval het nie.  Jy sal vryge-

spreek word as hulle jou aankla. 

4. PETRUS (BEANGS): Talle van hulle het dit gesien. En iemand het my herken, in Kajafas se 

paleis se binnehof. (ONTROERD EN STOTTEREND) En ek het Hom verloën 

…gesweer dat ek Hom nie ken nie …. Drie maal. 

(MET 'n SNIK) Toe … toe kraai …. die haan.  

(FLUISTER HARD, STOTTEREND) Ek is niks beter as … Judas nie… (POUSE) 

5. MARKUS: Kajafas se paleis?  Is Jesus nou na Kajafas toe geneem? 

6. PETRUS:  Ja.(POUSE) Hulle gaan Hom doodmaak. (VERSLAE)  Hy WIL Homself nie red  

  nie. (OORGANG. ONBEGRYPEND, WANHOPIG): Hy’t Malgus se oor …  

  genéés. Genéés, hoor julle my?  Hy moes die swaarde vermeerder het. Ons  

  moes geveg het, sodat Hy sy koninkryk kon oprig … Die Dawidsryk.  Ek wou sy  

  leërowerste word, die Romeine die see injaag... Die wêreld oorwin. (POUSE) 

(ONTNUGTERD)  En Hy genéés Malgus se oor!  

(ROEP HARD, OPSTANDIG)  Jesus , waarom veg U nie?   

(WANHOPIG) U wat 'n leërskare van engele kon oproep … swaarde kon  

vermeerder!  

[Sak op sy knieë neer.] 

(VERSLAE) U gaan vrywillig saam…. soos 'n offerlam …  

(BEWOË)  En ek … ek het … gevlug…  

7. MARIA: [Sit haar hand simpatiek op sy skouer]: Die Meester sal verstaan, Petrus. 

8. PETRUS:  Sal Hy?  Ek is vir Hom 'n struikelblok! Ek was laasnag weer … Satan.  

 [Hy staan op. Aan Maria.] Daar moet perke wees aan sy vergifnis, Maria.  

[Meer na vore] Gisteraand nog het ek  gesweer: “Al sou almal U verlaat, ek sal 

nie. Ek sal u volg tot in die dood toe.”  (OORGANG. ONTROERD) Maar toe die 

golwe weer om my breek … het ek weer gesink … soos vroeër op die stormsee.   

(GEBROKE) Maar hierdie keer … hierdie keer … is Hy nie weer by om my hand 

te gryp nie…. 
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1. MARTA (PRAKTIES): Ek dink jy moet bietjie rus, Petrus. Jy is totaal oorstuur en ooreis.  

2. PETRUS:  Rus? (GESPANNE, HAASTIG)  Ek moet vlug, Marta, en Lasarus ook.   

3. LASARUS (BESLIS):  Ek bly net hier. Maar jy kan gaan wegkruip, Petrus.  

4. MARKUS: Ek dink julle moet in die bovertrek in ons huis gaan skuil. Petrus. Niemand sal  

 julle daar soek nie. Neem kos saam en sluit julleself daar toe totdat alles weer 

normaal is. Ek sal julle daar inlig oor wat aangaan.  Ek sal ook nog kos bring. 

Dink daaroor. (OORGANG)  Maar ek gaan nou. Mag God met julle wees.   

5. LASARUS: Laat weet ons ook wat aangaan, jongman. Vrede vir jou. 

6. MARKUS (TERWYL HY WEGBEWEEG): Ek sal.  Bly net weg uit Jerusalem!  

[Hulle groet en Markus beweeg uit.] 

7. MARIA:     Die arme Moeder Maria …. Sy weet seker nog van niks nie.  

8. MARTA:    Dis waar. Hoe sal sy ook weet? Alles is haastig in die nag bekonkel. Moeder 

Maria slaap seker nog. Iemand sal haar  moet sê wat met haar Seun gebeur het.  

9. MARIA:     Ek dink ons moet gou na Moeder Salome toe gaan. Maria Magadalena slaap  

  vanaand daar. Hulle kan dan saam met Moeder Maria na Jerusalem toe gaan  

  om te sien wat daar aangaan.  

10. LASARUS: [ Hy staan dadelik op, trek sy bokleed aan en stap deur toe. ] 

Ja, laat ons gaan.   

[Die vroue volg hom. Die LIGTE VERDOF tot donker.] 

  Sagte musiek terwyl dekor wissel: Lied 387:2 in LIEDBOEK VAN DIE  

  KERK.  

  Vertoon strofe 2 op skerm.  

“Verlate van u vriende, verlate Worstelaar ...” 

 

 

Toneel 4 :   STEEDS IN LASARUS SE HUIS 

11. MARTA:  (SOMBER) Wat 'n verskriklike nag … en 'n dag … van wag, en wag … en wag. 

12. MARIA     (STIL, BEHEERSD): Wat 'n vreemde dag. Met nag in die middel van die dag, en  

    ‘n aardbewing.  En Betanië waarin nie 'n siel roer nie.  (POUSE) Waar was al die  

 mense die hele dag lank?  

13. LASARUS: Dis byna sononder. Die groot sabbat breek al byna aan en daar is geen 

taal of tyding van Maria Magdalena nie. 

[Maria beweeg vorentoe en kyk speurend uit oor die gehoor. Die “Maria-

groep kom stadig in die middelpaadjie aangestap.] 
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1.  MARIA:     Daar kom 'n groepie mense aan. (SY WYS) Dit lyk na Maria Magdalena en nog  

  vroue. Ja, dit is. En daar’s ook 'n man by. Dit lyk na Johannes.  

2. MARTA:    Dit is hulle. Ja, dis ook Johannes. [Ander mense kom meer doelgerig, in die 

                      sypaadjies aangestap. Hulle gaan weer aan die sykante af.] 

3. MARIA:     Kyk net hoe loop hulle. Sleepvoetend. Soos mense wat verslae en moeg is.   

  Hulle is draers van slegte nuus, Marta. Mens kan dit sien.  Ek gaan na hulle toe. 

   [Sy begin beweeg maar Marta gryp haar arm en hou haar terug. 

4. MARTA:    Nee. Hulle is byna hier. Meer mense is besig om terug te kom van Jerusalem af.  

  In die huis sal ons meer privaat wees. [Wys]   Kyk, almal haas hulle nou na hulle  

  huise toe. Moet seker nog voorberei vir die sabbat. 

 [Die verslae, bedroefde groepie kom tot by hulle.] 

5. MARIA  [Omhels Moeder Maria simpatiek]   Moeder Maria …(STILTE)  

6. MARIA MAGDALENA (SAG):  Ons moet haar in die bed kry.  Sy is totaal uitgeput. 

7. MARTA:   Natuurlik.  Kom. Bring haar hierheen.  

[Hulle help Moeder Maria die huis binne en Marta en Johanna verdwyn met  

haar deur die binnedeur na ‘n aangrensende vertrek. Maria kyk angstig  

rond op soek na Jesus.] 

8. MARIA MAGDALENA:  Sy is stom van smart. Hoe sy hierdie dag staande kon bly, weet ek  

  nie. 

9. MARIA (ANGSTIG): Jesus?  Waar is Jesus?  (STILTE) 

13. 10. MARIA:    [Skud Maria Magdalena aan haar arm en roep angstig.]  

  Maria Magdalena, praat met my. Waar is Jesus?  

11. MARIA MAGDALENA (TOONLOOS): Dood.… en begrawe. 

   [Marta kom weer die vertrek binne. Sy steek geskok vas.] 

1 12. MARIA (VERSLAE): Dood?  Begrawe? (POUSE). 

13. MARIA MAGDALENA (TOONLOOS): Ons was dáár. Ek en Moeder Maria, en Johannes 

  se moeder, Salome, en Johanna en Susanna … Ons was almal daar. Die hele, 

  lange dag. Tussen die skare …  

14. SALOME (SKOR): By Pilatus… hulle het Hom … gegésel. (MET AFGRYSE) Dit was  

  verskriklik!  

15. JOHANNES: Nie die Joodse géseling nie, maar die Romeinse een, want dit was Pilatus 

wat die opdrag gegee het en sy soldate wat dit uitgevoer het… met stukke been 

en yster in die geselpunte ingevleg … 
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1. SALOME (MET AFGRYSE): Dit was … verskriklik! (HUILEND) Vel en weefsel was tot op  

  die been toe oopgekloof.  Die are was oop. Die bloed het gestroom. En hulle het  

  Hom 'n doringkroon opgesit wat diep in sy skedel ingesny het. Ook oor sy gesig  

  het die bloed gestroom. 

2. MARIA (HYG GESKOK):  Nee!  Nee!  [Sy druk haar ore toe en skud haar kop  

  ontkennend. Buig dan vorentoe en huil met hande voor gesig.] 

3. JOHANNES: Hy was so verswak deur pyn … en skok en …bloedverlies, dat hy nie sy kruis  

kon dra nie. 'n Man uit Afrika, Simon van Cirene, is beveel om sy kruis te dra. 

4. MARTA:     En sy moeder?  Het sy dit alles aanskou? 

5. SALOME:  Sy was die heeldag daar. Het byna nooit 'n woord gepraat nie. Het net een keer  

   gebroke gesê: “Vader Simeon … die swaard … sny deur my siel … God, gee my 

  krag!” (POUSE)  

6. JOHANNES (SAG): Lasarus, kan Moeder Maria en my ma asseblief 'n paar dae by julle  

  bly? 

7. LASARUS:  Natuurlik, my vriend.  

8. JOHANNES:(BEWOë) Jesus het van die kruis af … gesê… dat… dat sy nou my  MY  

 moeder  is. Ons sal na haar omsien. Maar ek moet eers terug.  Die dissipels het 

uitmekaar gespat. Petrus het ineengestort. Judas Iskariot het dalk ook hulp 

nodig. Ons almal het mekaar nou nodig. Ons sal ander planne moet maak, nuut 

moet begin … noudat Hy … dood is.  Alles het verander.   

9. MARTA:  Ons sal mooi na haar kyk, Johannes. Gaan gerus.  

10. JOHANNES (TERWYL HY WEGBEWEEG): Mag God met julle wees…. 

  [Johannes gaan af en stap haastig, deur die gehoor, weg.] 

11. MARIA: Maria Magdalena, waar het julle Hom begrawe? 

12. MARIA MAGDALENA: In 'n nuwe graf in die tuin van Josef van Arimatea, digby Golgota. 

13. SALOME:Ons wil môre-aand as die sabbat verby is, speserye en geurige olies gaan koop 

om ook eer aan Hom te betoon. Ons wil dit baie vroeg Sondagoggend gaan 

doen. 

14. LASARUS: Het julle Hom dan nie met speserye behandel toe julle Hom begrawe het nie?     

15. MARIA MAGDALENA:  Ons het niks met die begrafnis te doen gehad nie.  

16. LASARUS:  Hoe dan so? 
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1. MARIA MAGDALENA: Raadslid Josef van Arimatea het, nadat Hy gesterf het, vir Pilatus  

  toestemming gevra om Hom te begrawe. Hy en Rabbi Nikodemus het Hom self  

  begrawe. Ons het net op 'n afstand staan en toekyk. Ons kon nie inmeng nie.  

  (ONTROERD) Ons kon nie eers aan Hom eer betoon nie. 

2. LASARUS: Ek het nie geweet Josef en Nikodemus vriende van Jesus is nie. Aan die ander  

  kant  –  iemand moes Hom begrawe.  Betyds.  Voordat die groot sabbat  aan- 

breek. Die liggaam van gekruisigdes mag nie oor die Paastyd bly hang nie,  want  

die kruisdood is vervloek. Dit sal die stad ritueel onrein maak.  

3. SALOME:   Pilatus wou eers seker maak dat Jesus dood is, daarom het hulle 'n spies in sy 

sy gesteek. Bloed en  water het by die wond uitgekom.  

4. MARIA (GESKOK):  Dit ook nog! 

5. MARIA MAGDALENA : Dit was nodig, Maria.. Die soldate moes seker maak dat Jesus dood 

is. As Hy lewend van die kruis afgehaal is en dalk oorleef  het, sou die wagte 

met hulle eie lewens moes boet. Ek het die centurio by die kruis dit vir 'n jong 

soldaat hoor sê. 

6. LASARUS: Het jy al ooit gehoor van enige mens wat 'n Romeinse géseling en kruisiging  

  oorleef  het? Dan was daar ook nog die swaardwond in sy sy. Dit is net nie  

  moontlik nie. 

7. MARIA: Moeder Salome, het hulle Hom darem met respek hanteer? 

8. SALOME: Ja, Maria. Hulle het twee reuse kruike met speserye gebruik. Ons het dit met  

  ons eie  oë gesien. Net mense van hoë aansien word met soveel speserye  

  behandel. – soos koning Herodes destyds. By sy begrafnis het 500 slawe die  

  speserye aangedra wat as eerbetoon vir sy begrafnis gebruik is.  

9. MARTA : Ek verstaan nou nie, Maria Magdalena. As hulle Jesus klaar gesalf en begrawe  

  het, waarom wil julle dit ook nog gaan doen? 

10. MARIA MAGDALENA: Ons wil net eer betoon. Ons het beroof gevoel toe ons niks vir Hom  

kon doen nie. Raadslid Josef-hulle het alles vir Hom gedoen. (OORGANG) 

11. MARIA MAGDALENA: Ons sal eers môre-aand, na die sabbat, ons eie speserye en  

  geurolies kan gaan koop.   

12. MARTA:   Dis onnodig. Dis geld- en tydmors. Die Meester sou gesê het dat julle die geld  

 eerder vir die armes moet gee. 

13. MARIA: Die Meester sou nie so gesê het nie, Marta.  

14. MARTA:   Hoe kan jy weet wat Jesus sou gesê het?  
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1 MARIA :    Toe ek verlede week toe Jesus hier geëet het Jesus se voete met die duur 

nardussalf gesalf het, het Judas Iskariot ook soos jy geredeneer. Maar Jesus het 

gesê dat hulle my met rus moet laat, want …[Sy kom stadig orent, beweeg 

stadig, soos in ‘n droom vorentoe en sê dan verwonderd]… 

 want ek het Hom by voorbaat vir sy begrafnis gesalf. (POUSE)  

[Draai opgewonde na Marta toe)  Dis wat Hy gesê het, Marta  (STADIG,   

 MET KLEM) … vir sy begrafnis! 

2 MARTA :   Wanneer het dit gebeur ? Hoekom weet ek niks daarvan nie?  

3. LASARUS : Jy was buite besig om roosterkoeke te bak.  Hier was baie monde om te voed. 

Maria het eers na die oliesalwing agter toe gegaan om jou te gaan help. 

4. MARIA      (VERWONDERD): Ek het nie verstaan nie. Nou verstaan ek die Meester se  

woorde vir die eerste keer.  Ek kan nie glo nie dat ek gedink het dat Hy NIE gaan  

sterf nie. Hy het dit dan self uitdruklik vir ons gesê!  [Aan Maria Magd.]  Maria 

Madalena, julle hoef nie nog speserye te neem nie. Ek het Hom KLAAR vir sy 

begrafnis gesalf.   

5. MARIA MAGDALENA:  (ONTROERD)   Ek .. wil nie hê dat daardie … kosbare liggaam so  

gou … tot niet moet gaan nie. Josef-hulle het  wel baie aalwyn, mirre en ander  

speserye daar gehad, maar kon Hom dalk nie behoorlik salf nie. Alles moes  

haastig gedoen word, want dit het laat begin word.  Die ander vroue bring ook  

nog speserye. Dalk kan ons Hom behoorlik salf met geurolies en sterk speserye  

en sommer so ook ons laaste eer betoon. 

6. MARTA: (PRAKTIES)  Dit sal moeilik wees. Die grafdoeke sal aan mekaar vasklou want  

die alwyn en mirre wat Josef-hulle gebruik het, is soos taai gom. Die doeke klou 

aan mekaar vas. 

7. MARIA MAGDALENA: Al kan ons net die speserye en geurolies oor Hom sprinkel, dan is dit  

ook al genoeg. Dan het ons ten minste eer betoon. 

8. LASARUS: Doen dit maar, Maria Magdalena. Dis min genoeg wat julle nog vir Hom kan 

doen.  (POUSE.)   

9. MARIA:   (SUG) Ons sal moet klaarmaak vir die sabbat … en die nag.  

10. MARTA : Ja, die mense moet kos kry. Die lang sabbat lê voor. Ons kan niks doen voordat  

  dit verby is nie … 

Ligte verdof in Lasarus se huis 

Die ligte bly dof, terwyl grys teaterrook lui opstyg om ‘n mistige atmosfeer te skep.] 
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ONTRUIM SPEELRUIMTE 1 om plek te maak vir (opsionele) koordansers! (Skuif meubels 

net terug tot teen agterste muur.)  

DIE DISSIPELS sluip behoedsaam uit verskillende rigtings nader, gaan by die trap op 

na die bovertrek (speelruimte 3) toe en sluip bang by die deur in. 

KOORDANS:  VIA DOLOROSA (Jan de Wet) 

  SKUIF MEUBELS WEER TERUG soos voor die koordanse. 

 

 

TONEEL  5 :    IN DIE TUIN EN BY DIE GRAF 

 

  DEKOR:  ‘n TUIN MET DIE OOP TUINGRAF op Speelruimte 2 (regs op die  

   verhoog). ‘n Entjie weg van die oop graf lê ‘n groot, ronde steen (growwe,  

   sandkleurige  materiaal oor ‘n draadraamwerk gespan) wat voor die graf  

   was en weggerol is. 

LIGTE VERDONKER effens.  Voetstappe op gruis. Voëlsang om oggend aan te kondig. 

Grys TEATERROOK om oggendmis voor te stel, maar ook ‘n byna 

spookagtige atmosfeer te skep. 

TWEE JONGMANNE in wit klere staan by die RONDE STEEN van die graf  

wat  eenkant lê.  Hulle is nou byna onsigbaar in die skemer en mis . 

] 

[Maria Magdalena, Johanna en Moeder Salome kom deur die gehoor  

aangestap. Hulle gesprek totdat hulle op die verhoog kom, sal op band  

opgeneem moet word, of hulle sal kopmikrofoontjies aan hulle moet hê 

sodat hulle gehoor kan word, of binne die reikwydte van mikrofone moet  

vassteek en praat, en dan weer verder beweeg.] 

1. SALOME : Jy’t ons darem vroeg uit die bed geboender, Maria Magdalena. Dis eintlik nog 

nag. Maar dit maak nie saak nie. Ek kon in elk geval nie slaap nie. 

Ligte verhelder effens. 

2. MARIA MAGDALENA: Daar ver word 'n ligskynseltjie darem al in die ooste sigbaar, Moeder 

  Salome. Dankie dat julle so vroeg saamkom.  Susanna en die ander Maria, 

Jakobus se ma, sal bietjie later kom. 

3. JOHANNA: Ek weet net nie hoe ons daardie enorme steen voor die graf  verwyder gaan kry 

nie. Dalk sal ons moet wag totdat al die vroue hier is 
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1. MARIA MAGDALENA (BESLIS): Daar’s geen manier waarop ons paar vrouens daardie  

kolossale steen weggerol sal kry nie. Ek en Maria, Jakobus se ma, het 

Vrydagmiddag gestaan en kyk toe Josef van Arimatea en Rabbi Nicodemus die 

wig voor die steen wegneem en met al hulle krag stoot sodat die steen stadig 

teen die skuinste kon afrol. Toe het ek gedink: Minstens tien sterk mans sal 

nodig wees om die steen weer teen die daardie skuins helling op te rol. 

2. SALOME:  Ons moet maar hoop dat die wagte wat Pilatus daar laat plaas het, meer as tien 

is. Dalk sal hulle ons daarmee help.  

3. JOHANNA: Johannes het gister gesê 'n Romeinse wag bestaan uit minstens sestien  

  soldate wat beurte maak om in groepe van vier wag te staan. Die res slaap in  

  sirkels of halfsirkels om die wakende wagte totdat hulle wagbeurt aanbreek.  

  Romeinse wagte neem geen kanse nie, want as iemand wat hulle moet bewaak,  

  ontsnap, word die skuldige wagte summier tereggestel. 

   [Die ‘ander vroue’ kom ook tussen die gehoor deur nadergestap.] 

4. SALOME:  Maar dan sal hulle ons mos nie help om die steen weg te rol nie. Hulle sal bang 

wees iets loop verkeerd en hulle word gestraf.  

5.  MARIA MAGDALENA: Kom ons bekommer ons daaroor as ons eers daar is. (OORGANG)  

Ek wou dit nie vroeër vir julle sê nie, maar ek het gisteraand toe ek en die ander 

Maria die speserye gaan koop het, gehoor dat Pilatus op versoek van die 

Joodse leiers die graf laat verseël het. As dit waar is, is daar geen manier 

waarop ons in die graf sal kan kom nie. 

6. SALOME: Dan strooi ons maar die speserye oor die steen voor die graf en betoon so ons 

eer. Die geur daarvan sal die hele tuin volhang.    

 [‘n  Trillende geluid word gehoor (AARDBEWING). Die vroue (albei aparte groepe) 

kantel en gryp aan mekaar vas om hulle balans te herwin. Een of twee gee 

‘n verskrikte gilletjie.] 

7. SALOME: Wat ?  Die aarde het gebewe !  Dis vreemd.  

8. JOHANNA :Nou’s dit verby. (POUSE)  

► ►  [Ligte effens helderder.] 

9. SALOME : Kyk. [Wys) Dit word ligter, maar ‘n mens kan nie baie ver sien nie.  

10. JOHANNA : Kyk die misslierte wat tussen die bome rondsweef.  Kyk, daar kom nog  

  mense aan. [Sy wys] 

   [Die ‘ander’ vroue kom versigtig, half bang, nog nader aan die graf.] 

   (SY GRIL)  Kyk hoe … spookagtig lyk die figure in die mis. 
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1. MARIA MAGDALENA:  Dalk is dit Susanna-hulle. Hulle sal netnou hier wees.  

  [Die Maria-Magdalena-groep is nou byna by die graf.] 

2. SALOME: Ons behoort al amper by die graf te wees.   

[Lig verhelder en fokus op die graf. NIE op die steen nie!) 

3. MARIA MAGDALENA: [Sy steek vas.] Ons IS daar. Maar … (VERBAAS) waar is die  

  Romeinse wag?  Hier is nie een enkele soldaat nie!   

4. SALOME (VERSTOM):  Kyk daar!  [Sy wys na die graf.]  Die steen is weggerol. Die graf  

  is oop! 

5. JOHANNA  Nie net weggerol van die grafopening af nie. (MET KLEM) Heeltemal weg van  

die graf af!  Kyk net waar lê dit ! [Wys na steen wat eenkant lê.]    

[Lig steeds net op graf en nie op steen nie.]  

(POUSE. FLUISTEREND, BANG) Sal ons nader gaan?  

6. SALOME  (FLUISTER HARD): Ek is bang.  Skoon hoendervleis. Wat gaan hier aan?  

7. JOHANNA: Kyk, daar was 'n seël oor die graf. Die seël is gebreek.   

8. SALOME: (BANG): Dis so stil… byna spookagtig … Wat gaan hier aan? 

9. MARIA MAGDALENA:  (DAPPER)  Kom ons gaan kyk. 

10. SALOME (VERBAAS, ONSEKER) Wat? Gaan jy in die graf in? 

11. MARIA MAGDALENA:  Ja. Ons moét weet.  Kom saam.   

12. SALOME: (BANG) Ek gaan niks verder as die deuropening nie.  

13. JOHANNA:  Ek ook nie.   

[Die ‘ander vroue’  kom versigtig nog nader. Staan bang naby mekaar. 

Maria Magdalena tree een treetjie in die graf in.] 

14. MARIA MAGDALENA (VANUIT GRAF):  Dis leeg!  Die graf is leeg, Moeder Salome. Hy is 

nie hier nie! Iemand moes Hom weggeneem het. Kom kyk! 

15. SALOME: Wag, laat ons sien.  

[Sy tree ook een tree in die graf in en gee ‘n verskrikte gilletjie.] 

16. ENGEL:     

['n Stem oor die mikrofoon met 'n effense weerklank]: 

Waarom soek julle die Lewende by die dooies? 

17. MARIA MAGDALENA:  [Ook steeds sigbaar in grafopening.]  (VERSKRIK) Wat? Wie? 

18. SALOME (FLUISTEREND): [Sy wys na iemand IN die graf.]  'n Jongman in wit klere… 

19. MARIA MAGDALENA (MET ONTSAG): Nee, 'n engel.  

[‘n Ligkol val nou ook op die twee engele by die steen.  
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[Buite wys Susanna terselfdertyd met bewende hand na die twee engele by die steen.]  

1. SUSANNA:  Kyk daar by die steen. Mense?  Of dalk engele? Wat IS dit?  

2. ANDER VROUE:  Dis jongmanne. [Engele tel arms op.] Dis engele!  Ja, dit IS engele! 

[As die engel weer begin praat, deins die ‘ander vroue’ (tweede groepie 

vroue) treetjie vir treetjie bang agteruit.] 

3. ENGEL: (HOL MIKROFOONSTEM) Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Onthou wat Hy 

vir julle gesê het toe Hy nog in Galilea was, dat Hy gekruisig sal word en op die 

derde dag weer sal opstaan. Gaan sê dit vir sy dissipels en vir Petrus … 

[ Die verskrikte ‘ ander vroue’  spat uitmekaar en hardloop in alle rigtings 

weg.] 

4. SALOME:  Dis Susanna-hulle. Hulle is heeltemal verskrik. Kyk net hoe hardloop hulle. 

5. MARIA MAGDALENA:  Kom! Ons moet dadelik na Petrus toe gaan en hom gaan vertel. Die 

engel het Petrus spesiaal genoem.  Kom julle! 

6. SALOME: Hardloop julle vooruit! Ek is te oud … 

7. JOHANNA: Hardloop jy solank. Ek kom saam met Moeder Salome. 

8. MARIA MAGDALENA: [Begin hardloop. Steek vas en roep uit}: 

Hy het Petrus vergewe!  Hy wil hom sien.  O … gee  my voete met vlerke sodat  

ek die blye tyding kan gaan uitbasuin:  DIE HEER HET OPGESTAAN!  JESUS 

LEWE! Hy het woord gehou … Die Heer het opgestaan …. 

[Sy hardloop verder, tussen die gehoor deur en terug tot by die voordeur  

van die kamer waar die dissipels skuil. (Speelruimte 3.)] 

Terwyl Maria Magdalena hardloop, word Lied 425 (orrel met vrolike dwarsfluit- of dalk 

trompetbegeleiding daarby)  gespeel. Op die skerm kan die gehoor die 

woorde van slegs die kort eerste strofe volg:   

KYK, DIE HEER HET OPGESTAAN. HALLELUJA! 

 

 

TONEEL 6: BY DIE DISSIPELS 

 

DEKOR:  Die voormuur van die bovertrek,  met ‘n deur daarin, vorm van die  

begin af deel van die dekor op speelruimte 3 (links van Lasarus se huis –

van gehoor se kant af gesien.) 

 

[Maria Magdalena hardloop tot by die bo-vertrek en hamer teen die deur.] 
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VINNIGE HARDE GEKLOP / GESLAAN TEEN DIE DEUR. 

1. MARIA MAGDALENA:  Petrus, Johannes, Maak oop!  Maak oop ! 

[Deur gaan oop. Petrus en Johannes kom by die deur uit en staan buite  

 met Maria Magdalena en praat.] 

2. PETRUS (KWAAI): Wat lawaai jy so, vroumens? Dis nog skaars dag. 

3. MARIA MAGDALENA (BABBEL HYGEND, HALF DEURMEKAAR): 

Dis leeg, Johannes.  Hy’s nie daar nie! Dis leeg! 

4. JOHANNES:  Waarvan praat jy tog, Maria Magdalena? 

5. MARIA MAGDALENA (HYGEND): Die graf is leeg! Jesus het opgestaan! 

6. PETRUS:    Hoe weet jy dit?  

7. MARIA MAGDALENA:  Ons was daar, Petrus… Met dagbreek. Die jongman … nee, die  

  engel ... ag, ek weet nie wat dit was nie – die mis, die donker graf … 

8. PETRUS:  (VIES) Jy brabbel heeltemal deurmekaar. Dit lyk my dit was weer een van daai  

  nagmerries van jou.  

[ ‘n Paar van die dissipels kom brom-brom, half deur die slaap en net in 

hulle onderkleed, sonder gordel, by die deur uit.] 

9. MARIA MAGDALENA (HALF LAGGEND, HALF HUILEND)   Hy’t gesê Jesus het opgestaan  

  Julle moet Hom in Galilea kry. Hy leef, Petrus!  Jesus leef! 

10. PETRUS: Kalmeer tog, vroumens! En sê mooi vir ons wat aangaan. 

11. TOMAS:   [Hy staan, klaar aangetrek en  met ‘n reissak in sy hand, duidelik gereed 

om te vertrek.]  

Sy’s stapelgek?  Haar duiwels is terug. Al sewe van hulle!  Ek het nou genoeg 

hiervan.   

12. FILIPPUS: Wag, Tomas! Hoor eers wat sy sê. Jy glo nooit en dink net altyd die slegste. 

13. TOMAS:   Kan julle nie sien sy sien alweer allerhande drogbeelde nie? Noudat Jesus dood 

is, het haar duiwels teruggekeer.                            [Kyk Luk 8:1-3 en Mark. 16:9-11] 

14 ANDREAS: Ja, dis beslis weer een van daardie nagmerries van haar wat haar ry. Sy’s 

buitendien ‘n vroumens. Wie kan vroumense glo. Hulle praat  mens net 

deurmekaar. 

15. SIMON DIE SELOOT:  Ja,  Ons sit nou al van Donderdagnag af besluitloos hier en 

wonder: WAT NOU? Ons het net begin aanvaar dat Jesus nie die Messias was 

nie. Ons sal nie meer in sy leermag veg nie, want, soos al die ander kamma-

Messiasse is ook Hy nou dood.  

(SNEDIG) En nou kom sy hier met haar spul snert! 
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1. MARIA MAGDALENA:  Dis nie snert nie!  En ek makeer niks! 

2. MATTEUS: Ek sal maar weer moet teruggaan na my tolhek by Kapernaum en die haat van  

  my  volksgenote moet verduur.   

3. JAKOBUS: En ons na ons visserskuite by die See van Galilea! Ons pa sal bly wees as ek 

en Johannes weer terug is om hom te help. 

4.  TOMAS: (KWAAD) Ons – almal van ons - het drie jaar van ons lewens vermors.   

  Weggegooi!  En dit alles vir NIKS!  Ek luister nie langer na hierdie dom, besete  

  vrou  nie. Ek loop!  TOTSIENS! 

[Tomas stap driftig weg.] 

5. JOHANNES (KWAAI) Hoe durf julle?  Jesus het haar genees. Sy het geen duiwels meer 

nie.  

(AAN MARIA MAGDALENA, KALMEREND)  Haal diep asem, Maria  Magdalena 

en sê mooi vir ons waarvan jy praat. 

6. MARIA MAGDALENA (KALMER): Jesus se graf is oop… en leeg. Hy is nie daar nie.  'n   

Jongman … of 'n engel - ek weet nie mooi wat nie – het gesê Hy het opgestaan. 

Ons moet dit aan Petrus en sy dissipels kom sê. 

7. PETRUS (VERBAAS. OPGEWONDE) : Wat? Het hy MY naam genoem? 

8. MARIA MAGDALENA:  Ja. Hy het jou naam spesifiek genoem. 

9. PETRUS (OPGEWONDE):  Ek gaan kyk!  

[Hy hardloop tussen die gehoor deur graf toe.] 

10. JOHANNES: Wag  Petrus. Ek kom ook! 

11. DIE ANDER DISSIPELS: Spul onsin!   Vroumense …. Wie kan hulle glo?.....  Dom goed  

  ....Haar duiwels is terug... Onsin! 

  [Hulle draai brommend hulle rug op haar.] 

12. MARIA MAGDALENA (KWAAD): Dink wat julle wil! Lamsakke! Die onbesnedenes het  

  meer geloof as julle!! 

  [Hulle gaan brommend by die deur in.] 

 

[Maria Magdalena  hardloop in die paadjies tussen die gehoor deur. Terwyl sy hardloop, 

word die spottende stemme van die dissipels (mikrofoon-stemme) gehoor. 

Dit word al hoe harder en al hoe vinniger en eindig skielik as sy by die graf 

tot stilstand kom OF Sy kan die woorde self sê.] 
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1. HONENDE DISSIPELSTEMME (mikrofoonstemme van honende dissipels, of sy praat 

hygend self terwyl  sy hardloop)   

Stapelgek … haar duiwels is terug …. spul  snert ... vroumense... wie kan hulle 

glo?... dom goed ... nagmerrie … mens of  engel? …. duiwels terug ...snert 

...onsin, onsin…  ONSIN! 

  [As sy  by die graf tot stilstand kom, is die stemme ook stil.] 

[Ligte verdof tot donker.] 

Bietjie teaterrook, om aan te sluit by die einde van toneel 1 en begin van toneel 7. 

 

 

 

TONEEL 7: TERUG BY LUKAS-HULLE IN DIE HUIS 

 

[Ligte verhelder op Speelruimte 1, waar Lukas-hulle weer op die verhoog is.  

Hulle staan in presies dieselfde posisies waarin hulle aan die einde van 

toneel 1 gestaan het. Weer ‘n bietjie teaterrook by hulle.] 

2. MARIA MAGDALENA:  Ai, so lank gelede. Ek kan nie glo dat alles meer as 35 jaar gelede  

  gebeur het nie. 

[Markus en Marta gaan sit. Peusel af en toe aan eetgoedjies.] 

3. LUKAS:     Ten minste verstaan ek alles nou soveel beter (POUSE) Maria Magdalena, sê 

net mooi vir my: presies op watter stadium het Jesus self toe aan jou verskyn? 

4. MARIA MAGDALENA:  Alles was so deurmekaar. Al wat in my kop gemaal het, was net die 

dissipels se snedige, ongelowige opmerkings. Ek het begin wonder of die 

verskyning van die engel werklik plaasgevind het.  Het die gebeure van die 

vorige dag en die spookagtige atmosfeer by die graf ons nie dalk dinge laat sien 

wat nie bestaan nie?  Toe ek by die graf kom, kom Petrus en Johannes daar 

uitgestap. 

5. LUKAS: Wat het hulle gesê? 

6. MARIA MAGDALENA:  Petrus was duidelik teleurgesteld. Sy  gesig was somber. Hy het 

doodstil, kop onderstebo, weggestap. [Na vore, na gehoor toe]  Johannes het 

… soos iemand in 'n droom by my verbygestap en net geprewel: “Die 

grafdoeke…die grafdoeke ...”  Toe ek hulle so stil sien wegstap, het ek begin 

huil.  

7. LUKAS : En toe ? 
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1. MARIA MAGDALENA:  Verblind deur trane het ek by die halfdonker graf  ingegaan. Net een  

treetjie. [Gee ‘n treetjie.] Toe sien ek twee engele in die graf – daar waar die 

grafdoeke gelê het.  Een het gevra waarom ek huil. Ek het gesnik: “Omdat hulle 

my Heer weggeneem het. Toe ek my omdraai, [draai om]  staan 'n figuur in die 

skemerte voor my. Hy vra:“Vrou, waarom huil jy? Wat soek jy?”  Ek het gedink 

dis die tuinier. Toe sê ek: “Meneer, as u Hom weggeneem het, sê my waar u 

Hom neergelê het…”  Toe praat Jesus met my en sê: “Maria!”  Eers toé het ek 

Hom herken … en bly uitgeroep: [sak aanbiddend op haar knieë] “Rabboeni!”  

(POUSE) [Kom orent en draai na Lukas] Hy het my weer met 'n boodskap na 

die dissipels toe gestuur.  Maar wéér het die meeste my nie geglo nie …  

2. LUKAS: Wanneer het hulle begin glo? 

3.MARTA: Eers nadat Hyself  laat daardie selfde middag aan twee Emmausgangers en  

  later die aand ook aan tien van die dissipels in die bovertrek verskyn het.  

4.LUKAS: [Hy staan op en loop stadig, nadenkend voordat hy vassteek en begin 

praat.  Maria Magdalena gaan sit.] 

Dankie, Vriende. (POUSE)  Julle het my vandag oortuig dat Jesus werklik dood 

was, én dat Hy uit die dood opgestaan het.  

5. MARKUS: Hoe so? 

6. LUKAS:    As geneesheer verstaan ek nou waarom Jesus so gou gesterwe het. Hy was 

totaal uitgeput en gemartel, Hy het baie bloed verloor deur die wrede géseling en 

martelende kruisiging, sy liggaam was in 'n toestand van skok. Ek as 

geneesheer wéét dat Hy nie lank kón geleef het nie.   

7 MARTA :   [Staan op.] Wat van die stories dat Hy ‘n skyndood gehad het? 

8.LUKAS:    Hy kon ook nie 'n skyndood gehad het nie. Die spiessteek in sy sy met die bloed 

en water wat uitgekom het, is vir my as geneesheer onbetwisbare bewys dat Hy 

reeds dood was. Buitendien sou die bloedverlies, die wonde en die skok Hom 

baie gou in die graf laat sterf het as Hy nie reeds dood was nie. 

9. MARKUS:  Wat van die stories dat Jesus - dood of  nog lewend - uit die graf gesteel is? 

10. LUKAS:   Hulle kon Hom ook nie gesteel het en gesond gedokter het nie, want met al die  

                         wonde aan sy liggaam sou infeksie baie gou ingetree het. (POUSE)  Glo my, 

geen dokter sou Hom gesond kon maak nie.  Nee, Ek is oortuig daarvan dat Hy 

werklik DOOD was en dat Hy uit die dood opgestaan het..  

11. MARIA MAGDALENA: Wat het jou oortuig van sy opstanding uit die dood?  

12. LUKAS: 'n Hele paar dinge. Eerstens, julle ooggetuieverslae.   
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1. MARTA: Ja, maar die ooggetuies se verhale verskil oor heelwat dinge.  

2. LUKAS: [Hy gaan sit.] Juis die teenstrydigheide getuig van die waarheid van die  

  opstanding. (AFGEMETE. MET KLEM} Elke ooggetuie het presies gesê wat hy  

  of sy gesien het. In die graf het die vroue eers een figuur in wit gesien en nie  

  geweet of dit mens of engel was nie. Buite die graf het die ander groep vroue  

  twee figure by die steen gesien. Elkeen vertel wat hy of sy gesien het. Geen  

  voorsêery of napratery van mekaar nie. Julle behoort tog self te weet dat  

  ooggetuies van presies dieselfde gebeurtenis se verslae altyd van mekaar  

  verskil.  Verskillende mense sien verskillende dinge raak, interpreteer dit  

  verskillend en vertel dit verskillend.  

3. MARKUS : Dis menslik.  

4. LUKAS: Ek het eers vandag, toe ek so na julle geluister het, besef dat, as almal presies  

  dieselfde storietjie vertel het, dán kon ek dit bevraagteken het.   

5. MARKUS:   [Staan op.]  Is daar nog redes? 

6. LUKAS: [Aan Markus] Ja. Die 3 000 mense wat by die eerste Pinkster na sy opstanding  

  gelowig geword het en die vinnige uitbreiding van die kerk daarna.  

[Staan op. Praat vorentoe.] Die Joodse leiers wat Jesus laat kruisig het, sou 

hierdie nuwe beweging baie maklik kon stopsit deur net na die graf te gaan, die 

steen weg te rol, en die bewys te bring dat Jesus nog  steeds dood in die graf lê.  

Hulle hét nie, want hulle kón nie. Die graf was leeg!  

7. MARTA:   Ek het nooit só daaroor gedink nie. (POUSE) 

8. LUKAS  [Loop stadig en beduie terwyl hy praat.]: En dan, die steen, daardie baie 

groot steen wat ‘n entjie weg van die graf gelê het.  

9. MARIA MAGDALENA: [Staan op.]  (ONBEGRYPEND)  Ek verstaan nie. 

10.LUKAS: Dink mooi. (STADIG, AFGEMETE) [Praat na vore] Wie sou dit gewaag het, of 

sou daarin kon slaag, om sestien Romeinse soldate te fnuik, die Romeinse seël 

oor die grafsteen te breek, die massiewe steen teen die skuinste op te rol en dit 

eenkant te laat val, in die graf in te gaan, en die liggaam te steel sonder om 

gesien en gevang te word ? Selfs Joodse tempelwagte wat op dieselfde wyse 

gefunksioneer het, sou doof en blind, of dood, moes gewees het om dit nie te 

hoor of raak te sien nie.   

11. MARTA: [Staan ook op]  Natuurlik!  Ek kan nie glo dat ons nie daaraan gedink het nie.  

[Maria Magdalena gaan weer sit. Peusel aan ‘n eetdingetjie, maar luister 

aandagtig na die gesprek.] 
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1. LUKAS: (NADENKEND) En dan: die grafdoeke.  

2. MARKUS: Die grafdoeke? Wat het dit met alles te doen? 

3. LUKAS: Maria Magdalena het vertel van die grafdoeke en Johannes en Petrus se reaksie  

  toe hulle die grafdoeke netjies opgevou in die graf sien lê het. Die mirre wat  

  Josef-hulle gebruik  het, sou die doeke aan mekaar laat vasklou het. Diewe sou 

nie gesukkel het om Jesus se taai grafdoeke af te haal en die kopdoeke eers 

netjies op te rol nie. 

4. MARTA: (OPGEWONDE) Natuurlik nie! Dit sou baie moeilik gewees het. En diewe wat 

vrees dat hulle betrap kan word sou die liggaam met grafdoeke en al gesteel het, 

want hulle sou nie nog tyd wou mors met die taai grafdoeke nie.  

5. MARKUS:  Nou verstaan ek. Dit was juis die netjies opgevoude grafdoeke wat Johannes 

laat besef het dat Jesus uit die dood opgestaan het. 

 [Na vore, met klem.] Die steen is nie deur mensehande weggerol nie. Die leë 

graf was ‘n daad van God, nie van mense nie !  

6. LUKAS: Juis. [Aan Markus.] Daarom moet elkeen van ons neerskryf wat ons weet. En 

dis waarom ek soveel moeite doen om alles deeglik na te vors. [Na vore] Só dra 

ons die hele prentjie vanuit verskillende mense se ervarings en perspektiewe oor 

aan hulle wat na ons kom. (POUSE). 

7. MARKUS: (VERWONDERD)  Lukas, weet jy wat? Ons is bevoorreg. God kon engele  

gebruik het om al hierdie dinge op te teken, maar Hy Hy het nie.  

[Na vore] Deur vyftien eeue het Hy MENSE gebruik, mense soos ek en jy, om 

sy Woord op te teken. Elkeen het dit soos ons gedoen: geïnspireer deur God het 

hulle in hulle eie taal en skryftyl, vanuit hulle bepaalde agtergrond en perspektief 

presies vertel wat hulle gehoor, gesien en beleef het, en die uiteinde daarvan 

was: GOD SE  WOORD ....  IN MENSETAAL.  (POUSE) 

[Draai na Lukas] Gaan skryf klaar, Lukas. Ek kan nie wag om jou evangelie te 

lees nie!. 

8. LUKAS: Ek sal beslis. Gou ook. Maar daar is een sakie wat ek nie nog nie genoem het  

  nie. En dis baie belangrik. 

9. MARKUS:  Wat is dit?  

10. LUKAS:  Maria Magdalena se opmerking oor die lafhartige dissipels en Marta se vraag  

  oor wat van  hulle geword het. 

11. MARTA: Ek verstaan nie. 
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1. LUKAS: Alhoewel ek nog nie alles wat ek gehoor het oor die apostels kon kontroleer nie 

– en dit dalk nooit sal kan doen nie, want daarvoor sal ek baie verre lande moet 

besoek -  is my ervaring dat die meeste van hierdie tipe verhale gewoonlik in 

hooftrekke waar is.  

2. MARKUS: Wat wil jy vir ons sê, Lukas? 

3. LUKAS. Al die dissipels het as apostels die wêreld ingegaan – sommige na die verste 

uithoeke toe – om Jesus se sendingopdrag te gehoorsaam.   

(AFWAGTENDE POUSE. AFGEMETE) En elkeen van hulle van wie ek reeds 

weet, het tot dusver ook 'n marteldood gesterf.   

4. MARIA MAGDALENA: [Sy staan op.] Dit bly maar vir my moeilik om dit van daardie  

lafhartige klomp dissipels te glo.  Ek sal seker nooit hulle ongelowige, snedige 

opmerkings kan vergeet nie. 

5. LUKAS:  Jy KAN dit maar glo, Maria.  Andreas is glo in Patras aan 'n X-vormige kruis 

gekruisig.  Natanael is in Armenië onderstebo gekruisig.  

6. MARKUS:  Soos Petrus in Rome. 

7. LUKAS: Ja. En Jakobus, die seun van Alfeus het glo in Persië 'n marteldood gesterf. 

Mattias, wat in Judas Iskariot se plek gekies is, is in Kappadosië deur wilde, 

barbaarse stamme eers gestenig en toe onthoof. Matteus is in Etiopië met 'n 

swaard om die lewe gebring. Filippus en sy suster, Mariamne, is glo in Frigië aan 

pale opgehang.  

8. MARKUS: Die arme mense! Ek het ook gehoor van die wonderlike werk wat juis Mariamne  

onder mense in nood in Frigië gedoen het. Toe kry sy stank vir dank! 

9. LUKAS : Ek het dieselfde gehoor. Hierdie apostels WAS en IS helde, Maria Magdalena, 

nie lamsakke nie.  En hulle het nie ongelowig gebly nie. 

10.  MARTA: Ons moenie die werking van die Heilige Gees vergeet nie. Waar die Gees werk, 

verander ‘n lam in ‘n leeu!  Dan kry ‘n tam mens arendsvlerke wat die hoogtes in 

kan vlieg. 

11. LUKAS: [Aan Marta] Dis waar. Die uitstorting van die Heilige Gees het 'n totale 

ommekeer in die bang dissipels se lewens gebring, MAAR … dink 'n bietjie vir 

julleself: (AFWAGTENDE POUSE) 

12 LUKAS: [Na vore.  Praat afgemete, met klem)  As die dissipels voor hulle siel geweet 

het dat Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, sou nie een van hulle mos 

bereid gewees het om jare lank soveel ontberings te verduur en 'n marteldood te 

sterf ter wille van 'n … DOOIE MESSIAS  nie! (POUSE) 
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1. MARKUS (VERWONDERD) Dis waar, Lukas. Dis waaragtig waar!   

(OORGANG. OPGEWONDE) Skryf, Lukas! Skryf jou geskrifte oor die 

opstanding van Jesus en die handelinge van die apostels…  

2. MARTA (JUBELEND): Ja, verkondig dié boodskap wêreldwyd:  [Sy gooi haar arms wyd 

oop om “wêreldwyd” te illustreer.]    Jesus het opgestaan … Hy het waarlik 

opgestaan! 

3. MARIA MAGDALENA: Die wêreld moet weet:   

[Sy kyk op en strek haar arms na bo uit in ‘n aanbiddende houding.] 

  ONS AANBID 'N LEWENDE HEER! 

Verdof ligte effens terwyl dekorwisseling vinnig plaasvind.   

MAAK PLEK op speelruimte 1 en 3  vir die koordansers.  

 

KOORDANS (opsioneel):  HY LEEF!  (Cathy Viljoen) 

  Die koordansers bly op die verhoog en die res van die akteurs en ook die  

  werkers agter die skerms kom op en maak heel aan die einde hulle buiging. 

 

EINDE 

  

  Terwyl die gehoor uitstap, word 

   DIE HEER, DIE HEER HET OPGESTAAN (Lied 422:1 en 3)  

jubelend gespeel.  Die woorde kan op die skerm vertoon word en die 

gehoor kan saamsing. 

 

 


