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Radioteater  

RSG en Cordis Trust Christelike Radiodrama  

bied aan 

Judas van Kériot 

(Die wendrama in die Cordis Trust Paasdramakompetisie van 2016) 

deur 

JOEY VAN NIEKERK  
 

        Uitsaaidatum: 25 Maart 2016

        Regie: Helena Hugo  

Die deernisvolle verhaal van Judas Iskariot se verraad van Jesus Christus hanteer talle vrae 

rondom hierdie vreemde gebeure. Die kommentaar van ds. Pieter Strumpfer oor hierdie 

drama: “Beste Joey, ek het nie woorde om my gelukwense aan jou te verwoord nie. Dit was 

aangrypend. Ek het ‘n paar keer bewoë geraak. Jy beskik oor die vermoë om bekende 

gebeure uit verskillende evangelies saam te voeg tot ‘n verhaal uit ‘n bepaalde hoek, 

waaraan ons ander nooit kon dink om dit saam te voeg nie. Geen wonder dat jy beloon is 

met die eerste prys nie…”  

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

 Hierdie drama sal moeilik op die planke gebring kan word, maar dit kan wel as leesteater 
aangebied of verfilm word. As dit as leesteater in kleingroepe aangebied word, kan die 
Bybelstudie daarna tot ‘n baie interessante, intensiewe Bybelstudie en groepsbesprekings 
lei. 
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 DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 
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Rolverdeling: 

 
1. Judas Iskariot: Enigste seun van ‘n welgestelde Sadduseer. Draer van die  
  dissipels se gemeenskaplike beurs. As enigste  “ontwikkelde”Judeër 
  voel hy hom verhewe bo die spul “onontwikkelde” Galileërs. 
 
2. Simon van Keriot – Judas se pa. ‘n Sadduseër en ryk geldwisselaar in die  
  Joodse tempel.Bitter omdat sy seun, wat hy so “goed” opgevoed het, 
  ‘n dissipel van Jesus en ‘n verleentheid vir sy vader geword het. 
 
3. Johanna: Die deernisvolle vrou van Gusa, ‘n bestuurder van Herodes Antipas. Sy 

is deur Jesus genees en word daarna, saam met ‘n groupie ander 
vroue (Luk. 8:3), ‘n vrouedissipel van Jesus.  

 
4. Petrus: Impulsiewe en vuurvreter-dissipel wat soms praat en doen voordat hy 

dink. Is saam met Simon Selotes ondersteuners van die Selote party. 
 
5. Johannes: Hy en sy broer, Jakobus, is Boanerges (Seuns van die donder) 

genoem, maar hy word later die apostel van die liefde.  
 
6. Tomas: Die siniese dissipel wat eers wou sien voordat hy glo. ‘n Realis. 
 
7. Pontius Pilatus: Ongewilde Goewerneur van Judea wat tydens die verhoor van 

Jesus op dun ys geloop het as gevolg van hewige botsings met die 
Jode wat hom al verskeie kere by die keiser aangekla het. 

 
8. Kajafas: Ongewilde hoëpriester wat deur Rome aangestel is nadat hulle sy 

skoonpa, Annas, afgesit het. Voel bedreig deur Jesus se invloed en 
mag en doen alles in sy vermoë om Jesus uit die weg te ruim. Werk 
met Judas Iskariot saam, al verag hy hom. 
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BYK: GERUIS VAN STEMME OP AGTERGROND. SKAPE WAT 

BLÊR. GEKOER VAN DUIWE TUSSENIN. 

1. JUDAS: Shalom, Vader. 

2. SIMON: Vader? (BARS) Ek is nie meer jou vader nie, Judas Iskariot.  

Wat soek jy hier?  

3. JUDAS: Ons is hier vir die fees. Ek het net kom groet. Wil hoor hoe dit 

gaan. 

4. SIMON: (NEERHALEND) Ek het jou nie nodig nie. Die dag toe jy my 

alleen hier by my geldwisselaarstafels gelos het om agter 

daardie … daardie … rondloper aan te drentel, het jy nie meer ‘n 

pa gehad nie.  

5. JUDAS: (PAAIEND) Ek wou net kom vrede maak.  

6. SIMON: (BARS) Wil jy vrede maak en terugkom omdat jy berou het oor 

jou dwaling, of is jou beursie teen hierdie tyd leeg? 

7. JUDAS: Ek het geen tekort aan geld nie, Vader. Ek is die dissipels se 

beursdraer. Ek hanteer al hulle geld.  

8. SIMON: (MINAGTEND) Wat hulle wáár kry? Nie een van die spul 

Galileërs werk nie. Ek hoor julle loop net van een dorp na die 

ander agter daardie … daardie … valse profeet aan.  

9. JUDAS: Jesus is ‘n rabbi met wondergawes, Vader. Dalk is hy iets meer. 

Ek wil uitvind wie en wat hy werklik is. Johannes die Doper het 

gesê Jesus is die Een wat sou kom, dat hy nie werd is om Jesus 

se skoenrieme vas te maak nie. Dalk is hy meer as net ‘n rabbi. 

Dalk  ‘n groot profeet of … of …  die Messias.  
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1. SIMON: (SNORK MINAGTEND) Die Messias?  HY!  Hier loop towenaars 

rond wat dieselfde kan doen as dit wat jou “Rabbi” met sy  

“wondergawes” doen. Water in wyn verander… Verbeel jou! Die  

spul bruilofsgaste was na dae se gefuif al so beneweld dat hulle 

nie die verskil tussen water en wyn kon proe nie. 

2. JUDAS: Vader, dit wás water wat in die wynkanne ingegooi is – ek het dit 

self gesien. En dit wás wyn – die beste wat ek nog ooit geproe 

het. En ek was nie besope nie, want ons het so pas daar 

aangekom.          

3. SIMON: (BARS) Wyn… wyn… wyn!  As jy tog liewer by die Doper gebly 

het, sou ek dit nog kon aanvaar. Hy het ten minste soos ‘n 

profeet gelyk en opgetree. ‘n Woestynman met velklere. Eet  

sprinkane en wildeheuning – woestynkos! En roep die volk op 

tot bekering. Nie soos daardie … daardie praatjiesmaker met sy 

mooi storietjies nie!  

4. JUDAS: Johannes die Doper is dood, Pa. Onthoof deur Herodes Antipas.  

5. SIMON: Soos baie van ons profete van ouds, ja. Hulle het gely vir hulle 

geloof en standvastigheid en moed. Maar hierdie…. hierdie 

vraat en wynsuiper wat met tollenaars en sondaars heul, selfs 

saam met hulle eet… (OORGANG. WANHOPIG) Judas, het 

Beëlsebul in jou ingevaar, of wat? Ek kan nie glo dat jy hierdie 

… hierdie bedrieër vir die Messias aansien nie! 

6. JUDAS: Wat van die baie siekes wat Jesus gesondmaak? En die brood 

en vis wat hy vermeerder het om duisende te voed – nie een 

keer nie, maar twee keer. 
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1. SIMON: Toorkunsies. Misleiding van ‘n spul goedgelowiges. Dis wat dit 

is. (OORGANG.) Almal was net te selfsugtig om hulle padkos 

met mekaar te deel, maar toe Jesus die broodjies en vissies 

begin uitdeel, het almal hulle eie kos ook uitgehaal. Dis hoe die 

kos vermeerder het, sê ek jou. 

2. JUDAS: Dis nie hoe dit gebeur het nie. Pa was nie daar nie. Ek was!   

3. SIMON: (PLEITEND) Judas, los daardie misleier en kom terug. Ek 

sukkel hier by die geldwisselaarstafels  om sonder jou hulp klaar 

te kom. Kyk net hoe staan die toue mense die hele 

tempelvoorhof vol en wag. Hulle kan tog nie onrein Romeinse 

munte in die tempelskatkis gooi nie! Dit sal die huis van God 

verontreinig. (MET KLEM) Jou taak en roeping is hier, langs my,  

in die voorhof van die huis van die Allerhoogste. 

4. JUDAS: (PLEITEND) Gee my tyd, Vader. Ek moet  eers uitvind wie en 

wat Jesus werklik is.    

5. SIMON: Ek kan nie glo dat jy, ‘n trotse Judeër uit ‘n goeie huis, jou so 

kan verneder om met ‘n spul lae Galilese vissers te meng nie. Jy 

weet hoe ons Judeërs op die Galileërs neersien.  

6. JUDAS: (TROTS) Hulle sien op na my, Vader. Dis waarom hulle al hulle 

geld aan my toevertrou. Ek is ‘n leier onder hulle. As Jesus dalk 

eendag die verlosser van Israel word, sal ek ‘n belangrike pos in 

sy koninkryk beklee. Ek sal sekerlik sy skatmeester wees. Dan 

sal Pa trots wees op my.  
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1. SIMON: (VERONTWAARDIG) Trots op jou? Hoeveel valse messiasse  

gaan daar nog wees? Het jy vergeet wat destyds met Judas die 

Galileër en sy spul rebelle gebeur het?  

2. JUDAS: Ja. Die rebellie is onderdruk en hulle is gekruisig. 

3. SIMON: (DRIFTIG) Wil jy, my enigstste seun, jou lewe ook so eindig? 

(SAGTER) Tweeduisend  kruise weerskante van die pad is nie 

‘n mooi gesig om te sien nie. 

4. JUDAS: (UITDAGEND) Ten spyte daarvan is die Seloteparty steeds 

lewend … en hulle getalle groei stadig maar seker.    

5. SIMON: (ONTSTELD) Moenie vir my sê jy is met hulle ook deurmekaar 

nie! 

6. JUDAS: Moenie vir my sê Vader weet niks van die opkoms van die 

Seloteparty nie. (SAG, GEHEIMSINNIG) Ek begin dink dat hulle 

dalk geroep is om, soos die Makkabeërs destyds, ons volk uit 

die kloue van die arend van Rome te bevry. Dalk is Jesus met 

sy wonderkragte die instrument wat die Allerhoogste gaan 

gebruik om dit te bewerk. 

7. SIMON: (GESKOK) Loop, Judas! Gee pad. (GEDEMP)  As verkeerde 

ore hierdie woorde hoor, hang jy ook binnekort aan ‘n kruis.  

Gee pad uit die voorhowe van die Huis van die Allerhoogste!  Jy 

verontreinig die plek. (POUSE) 

8. JUDAS: (HOFLIK) Ek groet u, Abba. Maar ek sal terugkom en u op 

hoogte hou van wat en wie Jesus is. 

9. SIMON: Trap Judas! En jy noem my nooit weer Pa nie. Ek is nie meer 

jou Abba nie. En jy is ook nie meer my seun nie.  
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BYK: TEMPELGELUIDE KRUISDOOF MET GEKRYS VAN 

SEEVOËLS EN WATER WAT LIGGIES KLOTS TEEN ROTSE. 

1. JOHANNA: Shalom, Judas, man van Keriot.  

2. JUDAS: Vrede vir jou ook, Johanna, vrou van Gusa.  

3. JOHANNA: Hoe sit jy alweer so alleen – besig met jou eie gedagtes? Waar 

is Jesus en die ander dissipels? 

4 JUDAS: Jesus het op ‘n skuitjie die meer ingevaar om daar alleen te 

wees.  Die mense van Kapernaum laat hom nie ‘n minuut met 

rus nie. En Matteus het van sy ou tollenaarsvriende by die 

tolhuis gaan opsoek.  Het iets gepraat van ‘n feesmaal vir Jesus 

wat hy saam met sy tollenaarvriende wil gaan reël. Die ander  

ou spul  het gaan kos koop in Kapernaum.   

5. JOHANNA: Maar waarom daardie frons op jou gesig? En jy praat so … so 

neerhalend van die ander dissipels. 

6. JUDAS: (TROTS) Ek is ‘n Judeër, seun van Simon van Kériot, die 

Sadduseër en vriend van Hoëpriester Kajafas. Ek meng nie, 

soos die spul Galileërs, met tollenaars en prostitute en sondaars 

nie. Dis ongehoord dat ‘n rabbi vriende maak met  sulke mense 

– selfs saam met hulle eet! 

7. JOHANNA: Die Meester maak geen onderskeid nie, Judas. Hy help almal. 

Hy het my ook uit die kloue van die dood gered toe ek so siek 

was. En Maria Magdalena het Hy van sewe duiwels bevry. Soos 

ek, het sy ook na ons redding een van sy getroue vrouedissipels 

geword. 
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1. JUDAS: (OPSTANDIG) Waarom red hy nikswerd sondaars en 

duiwelbesetenes en uitgeworpenes, maar hy red nie die profeet 

wat sy koms aangekondig en Hom gedoop het nie? Waarom 

moes die Doper so ‘n oneervolle dood sterf? En dit aan die hand 

van die Herodes-gebroedsel: Antipas en Salome, die dansende 

dogter van Herodias. En Herodias is die ergste van almal. Sy 

het die stomme Antipas so betower dat hy nie eers ‘n oog 

geknip het toe sy kamma van sy broer Filippus geskei het en by 

hom  ingekruip het om in sonde saam met hom te leef nie.  

2. JOHANNA: Herodes Antipas en Herodias het darem getrou, Judas. My man, 

Gusa, was vanweë sy hoë pos in die paleis ook een van die 

uitgenooide gaste na die bruilof toe.  

3. JUDAS: (VERONTWAARDIG) Beskou daardie man van jou dit as ‘n 

wettige huwelik? Waar het jy al gehoor van ‘n  Joodse vrou wat 

van haar man kan skei?  En geen man mag met die vrou van sy 

broer trou terwyl haar man nog leef nie. Dis waarom die Doper 

hulle kastige “huwelik” so veroordeel het.  

4. JOHANNA: (NADENKEND) Dan was die Doper al die tyd reg. Gusa sê hy 

het Antipas en Herodias oral waar hy hulle teëgekom het,  

aangespreek omdat hulle in sonde lewe. En Herodias het dit 

gehaat om dit gereeld uit die mond van die profeet te hoor. Dis 

waarom sy Salome aangehits het om Johannes die Doper se 

kop op ‘n skinkbord van haar pa te vra.  
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1. JUDAS: (BITTER) Ek kan steeds nie glo dat die Doper so ‘n gruwelike, 

oneervolle dood moes sterf nie. Waarom het Jesus hom in die 

steek gelaat? Hy het ander gered. Waarom nie vir hom nie? 

2. JOHANNA: Ek weet ook nie. (OORGANG) Maar ek moet nou gaan, man 

van Keriot. Ek het eintlik net gekom om geld wat die 

vrouevolgelinge van Jesus bymekaar gemaak het, vir julle te 

bring. Gelukkig het ek jou, hulle beursdraer, raakgeloop. 

BYK: GEKLINGEL VAN GELDSTUKKE IN ‘N SAKKIE 

3. JOHANNA: Hier’s dit.  

4. JUDAS:  (NEEM DIE GELD)  Dankie, vrou van Gusa.  

5. JOHANNA: Maria Magdalena en Susanna sal seker voor die einde van die 

week ook weer kom. Hulle sal vir julle vars kos bring en ‘n 

wonderlike kleed vir Jesus wat hulle in een stuk self geweef het. 

Maar moet niks daarvan sê nie. Dit moet ‘n verrassing wees. 

6. JUDAS: Ek sal nie. Gaan in vrede,  vrou van Gusa. 

7. JOHANNA: (BEWEEG WEG) Ek groet jou, Judas van Keriot.  (POUSE) 

BYK: STEEDS  SEEGELUIDE OP AGTERGROND.. 

8. JUDAS: (VERDWAASD) Jesus, waar was jy? Die Doper het jou gedoop 

en verkondig dat hy slegs die wegbereider is, dat jy die Een is 

wat moet kom …(MET KLEM) dat jy die Lam van God is wat die 

sonde van die wêreld sal wegneem. Ek was dáár. Ek het alles 

gesien en gehoor. Dis waarom ek die Doper verlaat en jou 

gevolg het. Waarom het jy toegelaat dat hy só ‘n dood sterf? 

(POUSE) Is Pa dalk reg? Is hierdie rabbi ‘n bedrieër – ‘n valse 

messias, soos wat Judas die Galileër ook was?  
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BYK: VOETSTAPPE OP GRUIS EN STEMME VAN MANS WAT 

NADERKOM. STEEDS WATER WAT TEEN ROTSE KLOTS 

EN SEEVOËLS WAT TUSSENIN  VAN HULLE LAAT HOOR. 

1  PETRUS: (EFFENS WEG.)  Judas Iskariot, sit jy tog nie nog steeds hier by 

die kaai nie? Ons het kos gaan koop en Kapernaum platgeloop.  

(NADER) Waar is die Meester? Het Hy weer oorkant toe 

gevaar? 

2. JUDAS: Johanna, die vrou van Gusa, was hier. Sy het nog geld gebring.  

En nee, Petrus. Rabbi Jesus het nie weer oorkant toe gevaar 

nie. Dit werk nie hier by Kapernaum nie. Die mense loop 

eenvoudig om die meer en sak aan die oorkant weer op hom 

toe. Hulle gun hom geen rus nie. .  

3. TOMAS: Maar waar is die Meester?  Ons is moeg en honger.  

4. JUDAS: Kyk daar, halfpad op pad oorkant toe. Dis Rabbi Jesus daardie 

op die skuitjie in die  middel van die meer.  

5. TOMAS: Dis vreemd dat ‘n klomp Hom nie in vissersbootjies agternagesit 

het nie. 

6. JUDAS: Die twee “seuns van die donder”,  Johannes en Jakobus, het dit 

verhoed. As daardie twee seuns van Sebedeus en Salome hulle 

stemme dik maak, luister mense gewoonlik.  

7. TOMAS: Dit was slim van die Meester om hier in die hawe van die skuit 

af te preek. Die hordes mense van Kapernaum en omgewing 

vertrap mekaar letterlik sodra Hy sy voet aan wal sit.  
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1. PETRUS: (OPGEWONDE) Mense, besef julle dat al hoe meer mense 

agter Hom aanstroom?  Binnekort gaan almal begin besef dat 

Hy die Verlosser is op wie Israel al so lank wag. En as Hy die 

koninkryk van Koning Dawid weer laat herrys, sal ons, sy 

dissipels, ereplekke in sy koninkryk beklee. 

2. TOMAS: (SINIES) Moenie so seker dáárvan wees nie, Petrus. Die twee 

mense wat die ereplekke aan sy linkerhand en regterhand sal 

kry, is Johannes en Jakobus, Jesus se neefs. Hulle ma, Salomé, 

het dit tog duidelik uitgespel dat haar seuns voorrang moet kry. 

En julle kan nie stry nie: daar is beslis ‘n besondere band tussen 

Jesus en Johannes – die ou reus met die diep stem en die sagte 

hart.  

3. PETRUS: Ek het al lankal vrede gemaak met Johannes en Jakobus se 

ereposisies, Tomas. Daarom sal ek doodtevrede wees om net 

Jesus se leërowerste te wees. (OORGANG) 

 (GEDEMP, GEHEIMSINNIG)  Kom bietjie nader. Almal van julle. 

Ek wil ernstig met julle praat.  

BYK: BEWEGING SOOS HULLE NADER STAAN. ENKELES BROM 

TEËSINNIG. STEEDS GEKLOTS VAN WATER EN VOËLS. 

4. PETRUS: Wat ons nou nodig het, is dat meer van julle by die Seloteparty 

moet aansluit. Ons moet, soos die Makkabeërs, saamstaan en 

die Romeine met die swaard oorwin. 

5. TOMAS: (SINIES) Met wapens wat jy wáár gaan kry, grootbek Petrus? 
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1. PETRUS: (GEDEMP, GEHEIMSINNIG) Kom kyk hier. Dit wat ek hier het, 

is wat ons almal nodig sal kry as die stryd losbars.  

2. JUDAS: (VERSTOM) Wat? ‘n Kortswaard? Waar kry jy dit?  

 Jy weet ons Jode mag nie met swaarde of dolke rondloop nie.  

3. PETRUS: (FLUISTER GEHEIMSINNIG) Ek en Simon Selotes is  nie meer 

net gewone Selote nie. Ons is al lankal – nog voordat ons die 

Meester begin volg het - ingelyf as lede van hulle militante 

vleuel, die Sicarii – die dolkdraers. Ons almal dra dolke of 

kortswaarde onder ons mantels. Ons moet altyd gereed wees. 

4. TOMAS: Gereed?  Waarvoor Petrus? 

5. PETRUS: (VURIG) Vir die groot dag as die Messias ons in die oorlog gaan 

lei en die Romeinse leër gaan verpletter.  

6. TOMAS: (SARKASTIES) Hoe ver gaan julle met julle patetiese dolke kom 

as die magtige Romeinse leër met hulle harnasse, skilde, 

swaarde, spiese, byle, aanvalstorings en katapulte op julle 

aanstorm?  

7. JUDAS: En waar, Meneer die Leërowerste, gaan julle genoeg wapens en  

soldate kry om teen die magtige Romeinse Arend te veg?  

8. PETRUS: By die Meester, natuurlik! Onthou julle nie hoe Hy die brode en 

vissies voor ons oë vermeerder het om duisende mense te voed 

nie? Net my en Simon Selotes se twee swaarde is genoeg vir 

Hom om in ‘n japtrap duisende Jode van swaarde te voorsien.  

 En moenie vergeet nie. Gideon het met 300 man en God se 

hulp duisende Midianiete verslaan.  (POUSE. HULLE DINK NA) 
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1. JUDAS: (NADENKEND) As hy werklik die Messias is en nie net ‘n 

gewone rabbi nie, sál ons die oorwinning behaal. Dalk is Petrus 

se droom nie so vergesog as wat ons dink nie, Tomas. 

 (OORGANG. ENTOESIASTIES) Petrus, ek stem vir jou as 

leërowerste. En ek sal sy skatmeester wees. 

2. JOHANNES: (‘N ENTJIE WEG, BEWEEG NADER TERWYL HY PRAAT) 

 Wat hoor ek van leërowerste en skatmeester?  

3. PETRUS: O, is jy terug, Johannes? (POUSE)  

4. JOHANNES: (NOG NADER) Ons kon darem daarin slaag om die mense te 

oortuig om Jesus vir ‘n rukkie met rus te laat. Hulle het toe 

uitmekaar gegaan om eers te gaan eet.  

(BY MIK.) Maar julle het my nou nuuskierig. Waaroor het julle so 

opgewonde gesels? 

5. PETRUS: Ag, sommer net oor die belangrike posisies wat ons in die 

Messiaanse Ryk sal beklee as ons net eers die Romeine uit ons 

land uitgedryf het en die koninkryk van Dawid weer in al sy 

glorie herleef het.  

6. JUDAS: Jy en Jakobus sal die ereplekke aan die regter- en die 

linkerhand van die Messias beklee. Petrus sal die leërowerste 

wees wat die leërmag sal lei. En ek sal sy skatmeester wees. 

Dan stel ek sommer vir Matteus as hooftollenaar aan. Tussen 

ons sal ons die vervloekte Romeine laat betaal totdat hulle 

leeggetap is – soos hulle ons nou leegsuig.  

7. JOHANNES: (RUSTIG) In Jesus se koninkryk sal skatmeesters en tollenaars 

en leërowerstes nie nodig wees nie, mense. 
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1. PETRUS: (VERONTWAARDIG) Weet jy nie meer wat die profete oor die 

Messiaanse Ryk voorspel het nie, Johannes? Daardie ryk sal 

die aarde omspan. Daarvoor sal militêre mag nodig wees. Dis 

waarom ek as leërowerste onontbeerlik sal wees. Ek sal vir 

Jesus wees wat Joab vir Koning Dawid was.  

2. JUDAS: (ENTOESIASTIES) En geld sal nodig wees om die koninkryk tot 

stand te bring en in stand te hou. Daarom sal ek as sy 

skatmeester onontbeerlik wees. (TEATRAAL) O, wat is mooier 

as die soete klank van klinkende munte!   

3. JOHANNES: Judas, ek wonder al lankal oor jou. Waar kom jou beheptheid 

met geld vandaan?  

4. JUDAS:  My vroeëre werk as geldwisselaar het seker daartoe bygedra, 

Johannes. Maar ek kan nie wag vir die dag as ons die Romeine 

onderwerp het en ons geldkoffers oorloop van belastinggeld wat 

die vervloekte Romeine dan aan óns sal moet betaal nie. Soete 

wraak!  

5. JOHANNES: Jy soek dus wraak en mag? 

6. JUDAS: Ja, maar geld is mag, my vriend. Geld maak deure oop. Ek wil 

sien dat die Messiaanse Ryk mooier en beter as die van Koning 

Salomo sal wees. Maar ekself wil ook ryk wees. Ek wil geken en 

geag word. Ek wil op die straathoeke gegroet word, na maaltye 

uitgenooi word en in die voorste gestoeltes in die sinagoges sit. 

(OORGANG) 
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1. JUDAS: As ék verbystap, moet die mense gaan stilstaan en vir mekaar 

sê: “Daar stap Judas Iskariot, die Messias se skatmeester.” 

2. JOHANNES: (VERWONDERD) Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Julle is al 

byna drie jaar saam met Jesus, julle het sy prediking gehoor en 

al sy wonders aanskou, en julle soek eer en mag en rykdom en 

wraak en wil alles met wapengeweld regmaak. 

3. PETRUS: (VURIG) Dit het nog altyd gewerk. Dit sal vir ons ook werk. 

4. TOMAS: Dalk is Petrus hierdie keer reg, Johannes. Waar, dink jy, sou 

Aleksander die Grote en die Makkabeërs en Julius Caesar en 

Koning Dawid gewees het as dit nie vir hulle leërmagte was nie? 

5. JOHANNES: Hoe lank vertel Jesus ons nie al van die Koninkryk van die 

hemel nie? (MET KLEM) Verstaan julle nie dat alles in die 

Messiaanse Ryk anders sal wees as in aardse koninkryke nie? 

6. TOMAS: Anders?  Wat bedoel jy? 

7  JOHANNES: Onthou julle nie Jesus se prediking op die berg nie?  Burgers 

van sy koninkryk sal nie trots, hooghartig, onregverdig, korrup, 

onrein, gewelddadig of wraaksugtig wees nie. Hulle sal presies 

die teenoorgestelde wees van die magshebbers en burgers van 

aardse koninkryke. Hulle sal nederig wees en sal treur oor hul 

sondes. Hulle sal die barmhartiges wees, die vredemakers en 

die sagmoediges. Hulle is die mense wat sal  honger en dors na 

dit wat reg is voor God. Jesus het gesê hulle is die gelukkiges 

en geseëndes – ook dié wat vervolg sal word en wat sal ly ter 

wille van Jesus. Sulke mense sal kinders van God, en burgers 

van die koninkryk van die hemel wees.  
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1.  TOMAS: Johannes, ek is bevrees dan is nie een van ons burgers van 

daardie ryk nie. Ek sien niks van daardie eienskappe in ons nie. 

2. JUDAS: (UITDAGEND) Jesus het ook gesê dat Hy nie gekom het om die 

wet te verbreek nie, maar om dit te vervul. Die wet van Moses 

bepaal uitdruklik: “’n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.”  

Wraak is dus geregverdig. Ons mag ons op die Romeine wreek.  

3  JOHANNES: As die oog vir ‘n oog wet vandag steeds moet geld, sal ons 

almal naderhand blind en tandeloos wees, Judas. Jesus het juis 

vir ons kom leer om die Wet van Moses te vervul – met liefde. 

Ons moet nie net ons eie mense liefhê nie, maar ook ons vyand.  

4. PETRUS: (ONGEDULDIG) Ja, ja. Ek onthou. Jesus het ook gesê dat as 

iemand jou op jou een wang klap, moet jy ook die ander wang 

draai. As ‘n Romeinse soldaat jou dwing om sy goed een myl 

ver te dra, moet jy dit vrywillig nog ‘n ekstra myl verder dra.  

5. JUDAS: (VERONTWAARDIG) Ekstra myl? Slawementaliteit! Die ander 

wang draai?  Watter twak! Dis ‘n swakkeling wat so praat. Die 

Messias moet die bordjies verhang. Ons moet hulle terugbetaal 

vir al die jare wat hulle ons met wapengeweld onderdruk en met 

buitensporige belastings uitgemergel het. Ek kan nie wag vir die 

dag as ek die Messias se skatkis – en ook my eie sak - kan vul 

met Romeinse munte nie! 

6. JOHANNES: Judas, onthou jy dat Hy daar op die berg ook gesê het dat ons 

nie vir ons op aarde skatte bymekaar moet maak waar mot en 

roes dit verniel nie?  
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1. JUDAS: (SINIES) Ja, ja. Ek onthou. Ons moet glo vir ons skatte in die 

hemel bymekaar maak. Wat help dit ons terwyl ons nog hier op 

aarde is? Moet ons intussen hier krepeer van ellende? 

2. JOHANNES: God wat vir die voëltjies sorg, sorg ook vir sy kinders, Judas. 

Onthou, waar ons skat is, daar sal ons hart ook wees. Het jy sy 

woorde vergeet dat ons nie God en ook Mammon kan dien nie? 

3. JUDAS: (KORTAF) Jy maak my nou heeltemal deurmekaar. Laat ek 

liewer loop.  (OORGANG)  

 (SAG BY HOMSELF TERWYL HY WEGSTAP) Dis waar. Jesus 

het al daardie dinge gesê. Maar dis die praatjies van ‘n 

swakkeling – nie die van ‘n groot profeet of van die Messias nie.  

(POUSE) Is Pa dalk tog reg?  Is Jesus dalk net ‘n bedrieër?  

BYK: MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET JUIGENDE STEMME VAN 

SKARE WAT SKREEU, MET TUSSENIN DUIDELIKE  

UITROEPE VAN  MENSE WAT SKREEU: 

4.  STEMME UIT SKARE: Jesus! Jesus!  Hosanna! Prys God!  

Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here –  

Die Koning van Israel! Hosanna vir die Seun van Dawid!  

BYK: DIE GEJUIG EN UITROEPE VERDOF EFFENS EN WORD GELUIDE 

IN DIE AGTERGROND. 

5 JUDAS: (BITTER)  ‘n Donkie!  Jesus ry op die rug van ‘n pakdier!  Wat ‘n 

bespotting maak hy nie van homself en van ons, sy dissipels, nie.   

6. TOMAS: Die Meester het dit so beplan, Judas. Hy het self daardie donkie 

uitgekies.  
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1. JUDAS: (ONTSTELD) Kyk hoe smalend lag die berede Romeinse soldate wat 

die skare moet beheer. (BITTER) Tomas, is die mense mal wat hom 

aansien vir die seun van Dawid en hom koning wil maak?  

2. TOMAS: Judas, ek het Johannes hoor sê dat die mense Hom juis vandag as 

koning wil kroon op grond van wat die profeet Sagaria voorspel het: 

Iets soos dat die dogters van Sion bly moet wees en moet juig, want 

 Kyk, jou Koning kom na jou toe.  

Hy is regverdig en ‘n oorwinnaar. 

Maar tog is Hy nederig. Hy ry op ‘n donkie,  

op die hingsvul van ‘n donkie. 

3. JUDAS: (SNEDIG) As Sagaria in ons tyd geleef het, sou hy nie sulke onsin 

kwytgeraak het nie.  Watter respek kan die Romeine of Grieke vir ons 

volk hê as ons iemand koning wil maak wat op ‘n pakdier  ry? 

BYK: STEEDS DIE GEDEMPTE GERAAS VAN DIE SKARE OP DIE 

AGTERGROND 

4. JUDAS: (VERBAAS) Maar wat gaan nou aan? Jesus het stilgehou. Hy praat 

iets.  Kan jy hoor wat hy sê, Tomas? 

5. TOMAS: Nee. Die mense lawaai te veel. Kyk, Hy wys na Jerusalem. 

6. JUDAS: (ONTSTELD) En hy HUIL!  Sien ek reg, Tomas? 

7. TOMAS: (VERSTOM)  Ja, Judas. Hy huil sowaar!   

8. JUDAS: (VERONTWAARDIG)  Wat kan erger as dit wees?  Ons huilende 

koning wat ry op die rug van ‘n lamlendige pakdier!  Nou het ek alles 

gesien!  Ek loop. Dé Tomas, hier’s die beurs. Gee dit vir julle huilende 

koning. Ek gaan terug na my pa se geldwisselaarstafels toe. 
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1. TOMAS: (KEER HAASTIG) Nee, wag… wag Judas. Miskien moet ons nie 

oorhaastig wees nie. Kom ons bly nog ‘n dag of twee aan. 

2. JUDAS: (BESLIS) Ek is klaar met Jesus. Ek wou gister al geloop het. Het ek dit 

maar gedoen dan was ek nie vandag deel van hierdie … hierdie … 

vernederende spektakel nie. 

3. TOMAS: Gister? Wat het toe gebeur? 

4. JUDAS: (ONGEDULDIG) Ag, jy weet mos man. Die petalje waar Maria die duur 

aromatiese olie op Jesus se voete uitgegooi het. 

5. TOMAS: Ek was nie daar nie, Judas. Ek het eers ‘n draai in die tentekamp in die 

Kedrondal gaan maak. Wou my familie gaan groet wat gister uit Galilea 

vir die Paasfees aangekom het. Maar vertel my wat gebeur het. 

6. JUDAS: Ons het, soos altyd, eers ‘n draai by Lasarus en sy twee susters, Marta 

en Maria in Betanië, gaan maak. Hulle het vir ons ‘n aandete  

voorberei. Marta het ons bedien, maar Maria het ‘n fles met baie duur 

nardussalf geneem, die kop van die fles gebreek en die olie op Jesus 

se voete uitgegooi. Toe het sy sy voete met haar hare afgedroog. Ek 

vra toe verontwaardig waarom die olie nie liewer verkoop is en die geld 

aan die armes gegee is nie. Die prys van daardie olie is 300 denarii.  

7. TOMAS: Wat? Dis 300 dae se loon van ‘n arbeider! Dink net hoeveel armes sou 

met daardie geld gevoed kon word.  

8. JUDAS: Dis presies wat ek ook gesê het. Maar Jesus het my berispe en op die 

koop toe ook nog gesê dat Maria hom vooruit vir sy begrafnis gesalf 

het.   

9. TOMAS: Dit was die hoeveelste keer wat hy van sy komende dood gepraat het.  
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1.JUDAS: Presies. En nou praat hy selfs van sy begrafnis!. Hy kan dus nooit ons 

Messias wees nie, Tomas. ‘n Dooie Messias beteken niks vir ons nie. 

(POUSE) My pa moet reg wees. Hy is niks anders as ‘n bedrieër nie. 

EK IS KLAAR MET JESUS. Vandag was net die laaste strooi op die 

kameel se rug. Ek laat my nie langer verneder of verneuk nie – nie 

deur hom nie! 

2  TOMAS: Moenie oorhaastig besluit nie, Judas. Onthou, hierdie optog is deur  

Jesus self gereël. Dalk was dit net ‘n bietjie toneelspel om die Romeine 

gerus te stel.  

3. JUDAS: Bedoel jy dat hy dalk wel die Messias is maar net sy tyd afwag om sy 

koningskap op die regte tyd te proklameer? (NADENKEND) Dis 

moontlik. Oor vyf dae breek die agt dae van die Fees van die 

Ongesuurde Brode aan. Dan sal byna die hele land se Jode hier in die 

Kedrondal, teen die Olyfberg, en oral in Jerusalem versamel wees om 

Paasfees te kom vier..   

4. TOMAS: Ja, my vriend. Kyk net hoe staan die tente alreeds die hele Kedrondal 

vol. Oor vyf dae sal die mense mekaar vertrap. 

5. JUDAS: (NADENKEND) Dalk is jy reg, Tomas. Dalk is daardie rabbi slimmer as 

wat ons dink. 

6. TOMAS: Daar ry die Meester nou deur Mooipoort die stad en tempelterrein  

binne. Die skare begin uitmekaar gaan.  

7. JUDAS: Kyk hoe kwaad lyk party van hulle. Netnou nog het hulle gejubel en 

gejuig. Nou het die atmosfeer heeltemal verander. Kyk hoe frons en 

beduie baie van hulle terwyl hulle wegstap. 
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1  TOMAS: Ek dink hulle is, net soos ons, teleurgesteld omdat Hy Hom nie vandag 

tot koning wou laat kroon nie. Dalk besef hulle ook nie dat dit net slim 

strategie van Jesus kan wees om te wag vir ‘n meer geleë tyd nie.   

BYK: KORT MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET GEDRUIS VAN 

MENSESTEMME, SKAPE WAT BLÊR EN DUIWE WAT KOER 

2. JUDAS: Shalom, Abba. 

3. SIMON: Alweer jy, Judas? Hoe durf jy my besoek na wat jou sogenaamde 

messias Maandag hier in die tempelvoorhof aangevang het? 

4. JUDAS: Ek het by die ander dissipels daarvan gehoor. Ek wou net kom sê ek is 

jammer, Vader. (POUSE)  Was dit regtig so erg as wat ek gehoor het? 

5. SIMON: Was jy dan nie by nie?  (SNEDIG) Julle hele spul draf mos oral waar 

hy gaan soos ‘n stertjie al agter hom aan.  

6. JUDAS: Nee. Ek het vir my ‘n bo-kleed gaan koop – een byna  soos Jesus s’n.  

7. SIMON: Met geld wat jy wáár kry?  

8. JUDAS: Het Pa vergeet ek is die dissipels se beursdraer? 

9. SIMON: (KWAAI) Maar daardie geld is nie joune nie. Dis julle almal s’n. 

10. JUDAS: (VERDEDIGEND) As enige een van hulle iets nodig het, kry hulle die 

geld daarvoor by my. Waarom kan ek nie vir myself ook iets met 

daardie geld koop nie? (OORGANG)  Maar sê eers vir my presies wat 

Maandag hier gebeur het. 

11. SIMON: Daardie … daardie … Nasarener het hier ingestap gekom. Toe ek hom 

sien, het ek geweet hier kom moeilikheid. Hy was kwaad. Toe stap hy 

heel eerste na my geldwisselaarstafels toe en keer dit om. Die munte – 

rein en onrein -  het deurmekaar in alle rigtings gespat.  

12. JUDAS: (ONTSTELD) Dis vreemd. Dis nie hoe Jesus is nie.  
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1. SIMON: Glo my, dit het gebeur. Toe maak hy die hokkies van die 

duiweverkopers oop en laat die duiwe wegvlieg. By die hok met die 

lammers wat gebreke gehad het en - teen betaling - omgeruil moes 

word vir offerlammers sonder gebreke, het hy gaan stilstaan en 

uitgeroep:  Daar staan in die Skrif geskryf: ‘My huis is bedoel om ‘n 

huis van gebed te wees. Maar julle het daarvan ‘n rowersnes gemaak.”  

2. JUDAS: (VERONTWAARDIG) Watter reg het hy om chaos hier in die huis van 

die Allerhoogste te kom saai? Waar gaan die armes wat nie 

offerlammers kan bekostig nie, nou duiwe kry om te offer? En waar 

gaan mense wat hulle tempelbelasting na die skatkis bring, onrein 

Romeinse munte wissel vir rein Joodse munte as dit nie hier gedoen 

kan word nie? Wie gee hom die reg om so op te tree? 

3. SIMON: Ons, die godsdienstige leiers, het dieselfde vraag aan Jesus gestel: 

“Watter mag het jy om mense uit die tempel te jaag?  

4. JUDAS: Wat het Hy toe geantwoord, Abba? 

5. SIMON: Hy het gesê ons moet eers sy vraag beantwoord, dan sal hy ons 

antwoord.   

6. JUDAS: Wat was sy vraag? 

7. SIMON: Kom die doop wat Johannes die Doper beoefen het, van God af, of 

was dit maar bloot net ‘n menslike saak?  

8. JUDAS: Wat het julle geantwoord? 

9  SIMON: Ons kon hom nie antwoord nie, want as ons sou sê dat dit van God af 

kom, gaan hy sê: “Hoekom het julle dan nie geglo wat hy oor My gesê 

het nie?” En as ons sê: “Dit was bloot ‘n menslike saak”, gaan dit ‘n 

oproer onder die volk veroorsaak.  
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1. JUDAS: Beslis. Vir hulle was Johannes ‘n groot profeet. En sommige sien 

Jesus ook vir ‘n groot profeet aan - dalk vir die Messias, veral na die 

onlangse opwekking van Lasarus.  

2. SIMON: Hy het ook die afgelope twee dae nog baie siekes genees – selfs hier 

op die tempelterrein. Selfs op die sabbat! Hy wou ons daarmee uittart. 

  (POUSE) Judas, ons kan nie nou ‘n oproer bekostig nie, want tydens al 

ons groot feeste is hier altyd ‘n hele garnisoen Romeinse soldate in en 

om Jerusalem om moontlike Joodse oproere met geweld te onderdruk. 

(MET KLEM) Jesus het vir ons volk ‘n groot gevaar geword.   

3. JUDAS: Ek stem saam, Pa. Ek was die heeltyd saam met Jesus en die 

dissipels. Hy was die afgelope tyd elke dag in die omgewing van die 

tempel. En ek het opgemerk dat die ou aartsvyande, die Fariseërs, 

Sadduseërs en Herodiane vir die eerste keer in die geskiedenis 

saamgestaan het in ‘n poging Jesus met  strikvrae vas te vra. 

4. SIMON: O, jy het dit darem agtergekom?  

5. JUDAS: Ja, die strikvrae was slim, want dit was almal so opgestel dat, al sou hy 

ook wát antwoord, sou hy elke keer ‘n deel van die skare die harnas in 

gejaag het.  

6. SIMON: (SUUR) Maar hy was te slim vir ons. Nie een van ons pogings om hom 

in onguns by die volk te kry, het geslaag nie. Al waaroor ons 

Sadduseërs en die Fariseërs en die Herodiane steeds saamstem, is: 

Jesus moet dood! 

7. JUDAS: Waarom voel julle so sterk hieroor, Abba? 
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1. SIMON: Hy het ons verneder. Ons vrees sy mag en invloed op die volk. Hulle 

aanvaar nie meer ons gesag en leringe nie – veral nie na nou die dag 

toe hy Lasarus wat glo vier dae dood en begrawe was, kastig uit die 

dood opgewek het nie. Ons almal is woedend omdat hy, ‘n rabbi, met 

tollenaars, prostitute en sondaars vriende is. En hy oortree God se 

wette, veral die sabbats- en reinheidswette.  

2. JUDAS: Ek weet. Hoeveel blindes, lammes en gestremdes het hy nie op die 

sabbat genees nie?  En nie een van hulle se lewens was in gevaar nie. 

3.. SIMON: Wat ‘n ‘n gruwelike skending van God se Sabbatswette! 

4. JUDAS: Hy oortree ook ons reinheidswette. Hy en baie van sy dissipels was nie 

hulle hande voor hulle eet nie. Hy raak aan melaatses en dooies, en 

kuier in die huise van onreines. Eet selfs saam met hulle! 

5. SIMON: (VERONTWAARDIG) Het die Makkabeërs dan verniet gestry om ons 

te bevry en ons tempel weer die heilige huis van die Allerhoogste te 

maak? As ons toelaat dat hierdie … hierdie valse messias die volk tot 

ongehoorsaamheid aan God aanhits, sal Jerusalem en hierdie 

wonderlike tempel wéér vernietig word. Ons moet Jesus keer!   

6. JUDAS: (MET KLEM) Ja, maar op so ‘n manier dat ons nie ‘n oproer onder die 

volk veroorsaak nie. 

7. SIMON: Jy’s reg, Judas, want dan sal daardie klipkop, Pontius Pilatus, soos 

soveel kere in die verlede, weer hard op ons toeslaan. Hy is juis nou 

weer hier in die Antonia-vesting tuis. Van daar af kan hulle alles sien 

wat in en om die Tempelplein aangaan. 

8. JUDAS: Ek stem saam, Abba. Dis eintlik waarom ek hier is.  

9. SIMON: Ek verstaan nie. 
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1. JUDAS: Niemand ken Jesus se bewegings beter as sy dissipels nie. Ek kan ons 

Hoëpriester, Kajafas en die godsdiensleiers bystaan in hulle poging om 

Hom op ‘n tyd en plek waar die volk nie by is nie, gevange te neem. So 

kan ons oproer vermy.  

2. SIMON: Is jy ernstig, Judas? Het die skille eindelik van jou oë afgeval?  

3. JUDAS: Ja, Abba. Jesus praat deesdae baie vreemde dinge – skokkende 

dinge.  

4. SIMON: Soos? 

5. JUDAS: Na die vermeerdering van die brood en vis het hordes mense hom 

vanuit die Galilese dorpies rondom Kapernaum opgesoek. Toe sê hy 

dat hulle soek na brood wat hulle weer honger sal maak, maar hy sal 

vir hulle die ware brood uit die hemel gee. Toe hulle sê hulle wil 

daarvan hê, antwoord hy: “Die brood van God is Hy wat uit die hemel 

kom en aan die mensheid lewe gee. Ek is die brood van die lewe.”  

6. SIMON: (VERONTWAARDIG) Wie is hy om daarop aanspraak te maak dat hy 

vanuit die hemel kom? 

7. JUDAS: Dis presies wat baie van die mense gesê het. Toe gaan Jesus nog 

verder en hy sê: “Ek verseker julle, as julle nie die liggaam van die 

Seun van die Mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die 

lewe nie.” Baie van die mense wat Hom gevolg het, het hom toe 

verlaat. Vir hulle was hierdie boodskap skokkend. Vir my ook. 

8. SIMON: (VERONTWAARDIG) Ek sou so dink. Ons is nie kannibale nie!   

9. JUDAS: Hy vra toe vir ons: “Wil julle nie ook weggaan nie?”  

10. SIMON: En wat antwoord julle hom? 
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1 JUDAS: Petrus sê toe: ‘Nee, ons bly, want ons is daarvan oortuig dat U die 

Heilige van God is.” Ek het diep in my hart nie saamgestem nie. Toe 

antwoord Jesus: “Ek het julle twaalf self uitgesoek. Maar een van julle 

is ‘n duiwel.” Ek het geweet dat hy na my verwys het al het hy nie eers 

in my rigting gekyk nie.  

2. SIMON: Hoe kan jy so seker daarvan wees dat hy na jou verwys het? 

3. JUDAS: By ‘n ander geleentheid het Hy my die Seun van die Verderf genoem  - 

Seun van gehenna. 

4. SIMON: Ghi Hinnom in die Joodse  taal. Wat wou Hy daarmee sê? 

5. JUDAS: Pa weet mos. Daardie rabbi gebruik altyd bekende aardse beelde of 

gebeure om die ewigheidsdinge mee te verduidelik. Hy het die 

Hinnomdal hier as beeld van die hel gebruik - die Hinnomdal, die 

vullishoop van Jerusalem, waar die wurms krioel en die vure nooit 

geblus word nie. Die plek waar ou konings hulle kinders lewendig aan 

die vuurgod Molek geoffer het. Die plek waar die Romeine die liggame 

van gekruisigdes gooi. Plek van duisternis en dood en pyn en 

troostelose godverlatenheid. 

6. SIMON: (BITTER ONTSTELD)  Hoe durf Hy? Hoe kon Hy jou Seun van die 

Verderf genoem het? 

7. JUDAS: Dit was die laaste strooi, Abba. Ek is klaar met Jesus. Ek het my 

dienste kom aanbied om hom te stop voordat hy meer ellende oor baie 

mense bring. 

8. SIMON: Kom, my seun, ek neem jou na Kajafas toe.  

(HY ROEP) Elifas, kom neem hier by my tafel oor. Ek is netnou terug.  
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1  SIMON:  (AAN JUDAS)  Kom Judas, Hoëpriester Kajafas is in die Raadsaal 

besig om met lede van die Sanhedrin planne te maak oor hoe om 

Jesus te stuit voordat die Pasga en die Fees van die Ongesuurde 

Brode aanbreek. Ek glo hulle sal graag van jou dienste gebruik wil 

maak. (SAG, BY HOMSELF) Dan sal Simon van Keriot se naam en sy 

huis weer in ere herstel wees. 

BYK: VOETSTAPPE OP PLAVEISEL. SOOS HULLE WEG BEWEEG, 

WORD DIE GEDRUIS VAN SKARE EN DIE GEKOER VAN DIE 

DUIWE EN GEBLÊR VAN DIE SKAPE IN DIE VOORHOF AL HOE 

SAGTER EN DOOF UIT.  JUDAS SE VOETSTAPPE EN STEM DOOF 

WEER IN.   

2  JUDAS: Wat ‘n verligting. Pa sal bly wees om te hoor hoe goed ons 

samesprekings verloop het.  

3. SIMON: (OP ‘N  AFSTAND)  A, daar’s jy.  

4. JUDAS: (VERBAAS) Het Pa tog nie al die tyd hier vir my staan en wag nie? 

5. SIMON: (BEWEEG NADER) Ja, ek wil hoor wat daar besluit is.  

BYK:  JUDAS SE VOETSTAPPE KOM TOT STILSTAND:  

6. JUDAS:  (ALBEI NOU BY DIE MIKROFOON.) Kom ons praat sommer hier. Kan 

nie in die besige voorhof staan en gesels nie.  

7. SIMON: Elifas weet gelukkig wat om te doen. Nadat jy weg is, het hy my baie 

gehelp. 

8. JUDAS: (BEROUVOL) Jammer Abba. Ek is binnekort weer op my plek, langs 

my pa by die geldtafels. 

9. SIMON: Dis waar jy hoort, my seun. Maar vertel my nou: Wat het gebeur? 
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1. JUDAS: Die owerstes en ook die hoëpriester is bang vir ‘n oproer onder die volk 

tydens die Paastyd. Hier is soveel Romeinse soldate saamgetrek dat 

dit tot ‘n slagting onder ons volk sal lei. Kajafas het gesê dat dit beter is 

dat een man sterf, as dat die hele volk uitgewis word.  

2. SIMON: Ja, ons weet ook teen hierdie tyd dat Pontius Pilatus geen genade 

betoon tydens enige opstand nie. Maar wat het hulle toe besluit? 

3. JUDAS: Ek het onderneem om Jesus uit te lewer op ‘n tyd en plek waar die 

skare nie teenwoordig sal wees nie. Hulle betaal my 30 silwerstukke vir 

dienste gelewer.  

4. SIMON: Net 30 silwerstukke? Die prys van ‘n slaaf!  (GRINNIK) Dis duidelik dat 

hulle die Nasarener se waarde nie eintlik hoog ag nie.  

5. JUDAS: Ons kan nie langer gesels nie, Abba. Ek moet terug sodat ek kan weet 

wat Jesus se bewegings en planne vir die volgende twee dae sal wees. 

Sien Pa later. 

6. SIMON: Gaan, my seun. Mag die Allerhoogste jou seën.  

BYK: KORT, DRAMATIESE, MAAR SOMBER  MUSIEK.  DIT KRUISDOOF 

MET DIE STEM VAN PILATUS WAT UITKLINK BO DIE GEDRUIS 

VAN  ‘N SKARE MENSE. 

7. PILATUS: (HARD AAN DIE SKARE) Ek vind geen skuld in hierdie man nie.  

8. STEMME WAT SKREEU:  (DOEBLEER VAN DIE DISSIPELS SE STEMME 

HIER) Hy is skuldig!  Hy sê hy is die Seun van God. Dis laster! Daar is 

net één God en Hy het nie ‘n seun nie. 

9. PILATUS: Ek het niks met julle godsdienswette te doen nie. Oordeel hom self en 

straf hom self. 
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1. STEM: Ons kan nie die doodstraf toepas nie. Die goewerneur moet daarvoor 

toestemming gee.  

2. PILATUS: (HARD) Doodstraf? Hy het niks gedoen om die doodstraf te verdien 

nie. (OORGANG) 

(SAG, BY HOMSELF) Hulle soek hierdie onskuldige man se bloed. 

Wat gaan met die mense aan? Claudia het my nie verniet gewaarsku 

nie. Haar droom het skrikwekkend waar geword.  (OORGANG)  

3. PILATUS:  (HARD, AAN DIE RUMOERIGE SKARE) Dis Paasfees. Dis die gebruik 

om elke jaar tydens hierdie fees een gevangene vry te laat. Hier voor 

julle staan twee gevangenes:  Jesus van Nasaret en Jesus Barabbas. 

Watter een van hierdie “verlossers”  kies julle? 

4. SKARE: Barabbas!  Barabbas! 

5. PILATUS: Maar wat moet ek doen met hierdie mens wat julle die Koning van die 

Jode noem? 

6. SKARE: Kruisig hom!  Kruisig hom!  

7. PILATUS: Maar hy is onskuldig! Herodes Antipas wou hom ook nie veroordeel 

nie. Kyk hoe lyk Hy? Ek het hom laat gésel. Kyk hoe het die soldate 

hom gemartel. ‘n Doringkroon op sy kop. Kyk die bloed!  ‘n Pers kleed. 

Is dit nie genoeg nie? Wil julle julle koning laat sterf? 

8. JUDAS: (ONTSTELD. BY HOMSELF) Nee! Dis nie wat ek wou gehad het nie!  

Kyk hoe lyk hy?  Ons het nooit ooreengekom dat Jesus só gemartel 

moet word nie. En Kajafas wat langs Pilatus staan, doen niks! 

9. KAJAFAS: (BY PILATUS)  Agbare Goewerneur, hierdie man is nie ons koning nie. 

Maar hy sê hy is die koning van die Jode. Dit maak hom ‘n rebel. Net 

die keiser kan konings aanstel. (OORGANG. POUSE)  



30 
 

1. KAJAFAS: (DREIGEND. AFGEMETE) Goewerneur, as u Hom vrylaat, is u nie ‘n 

vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as ‘n koning voorhou, is 

in opstand teen die keiser. 

2  PILATUS: (SAG, BY HOMSELF) As ek hom vrylaat, teken ek my eie 

doodsvonnis. Ek het al soveel keer met die Jode, en ook met die keiser 

gebots. Rebellie teen die keiser sal nie geduld word nie. (POUSE) 

 (HARD) Bring daardie bak met water hier. 

BYK: BAK MET WATER WORD GEBRING EN NEERGESIT. PILATUS 

WAS SY HANDE DAARIN. 

3. PILATUS: Ek wil geen deel aan die dood van hierdie onskuldige man hê nie. Voor 

julle almal was ek my hande in onskuld.  Neem hom en kruisig hom, 

maar weet dat julle daarvoor verantwoording sal moet doen. 

4. SKARE: Kruisig hom! 

(STEM UIT SKARE)  Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom! 

5. JUDAS: (ONTSTELD) Vyf dae gelede het hierdie selfde mense geskreeu: 

“Hosanna vir die  Seun van Dawid!”  Vandag skreeu hulle: “Kruisig 

hom!”  Daar lei hulle Hom nou weg. (POUSE. KERMEND) Wat het ek 

gedoen? Hom na so ‘n gruwelike dood toe gestuur … vir die prys van 

‘n slaaf! En ek kan nie my hande, soos Pilatus, in onskuld was 

nie…Hulle sal ewig besmet bly met … bloed – SY BLOED! 

6. SIMON: (BESORGD) Judas, my seun. Wat is verkeerd? 

7. JUDAS: (VERWONDERD) Pa? Waar kom Pa vandaan?  

8. SIMON: Ek het jou tydens die hele verhoor dopgehou. Ek kan sien jy is baie 

ontsteld.  
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1. JUDAS: (EMOSIONEEL) Hy was onskuldig, Pa; Hy het dit nie verdien nie. Kyk 

hoe bebloed strompel hy daar op weg na Kopbeenkoppie toe. Net soos 

‘n lam wat ter slagting gelei word.  (OORGANG. VRAEND)  Lam?  Wat 

het die Doper nou weer van die Lam gesê?   

2  JOHANNES: (DOEBLEER AS JOHANNES DIE DOPER UIT DIE VERLEDE. 

EFFENSE EGGO IN SY STEM.) 

 Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. 

3. JUDAS: (VRAEND) Lam van God? Wat sonde wegneem? (POUSE) Dan moet 

Hy die offerlam wees – vlekkeloos, rein, onskuldig. Dis al hoe sondes 

weggeneem kan word…En EK het Hom verraai! Ek, Judas van 

Keriot… 

4. SIMON: Wat praat jy tog alles, Judas?  Kom saam met my huis toe. 

5. JUDAS: Nee, Abba. Ek moet sien wat aangaan. (HOOPVOL) Dalk vind hier tóg 

vandag ‘n wonder plaas – een groter as die opwekking van Lasarus.  

6. SIMON: Waarop hoop jy, Judas? 

7. JUDAS: Dalk… dalk red Hy Homself op die laaste minuut en bestyg die troon 

van Dawid… Dan het ek die regte ding gedoen. Hom gedwing om sy 

mag te gebruik om Homself te red… om sy koningskap te aanvaar…  

8. SIMON: Judas, kyk hoe lyk hy. Hy stort ineen onder die gewig van die 

dwarsbalk van die kruis wat hy nou moet dra. Moenie jouself mislei nie. 

Hy is NIE die Messias nie. Vergeet nou van daardie bedrieër en kom 

saam met my.  

9. JUDAS: Gaan Pa maar. Ek sal kom. Maar nie nou nie!  Ek moet sien wat met 

die Lam van God gebeur… 



32 
 

BYK: KORT STUKKIE DRAMATIESE PAASMUSIEK KRUISDOOF MET DIE 

STEM VAN JOHANNA 

1. JOHANNA: Judas? Judas Iskariot? Wat staan jy so … so verwese hier eenkant? 

Wat is verkeerd?  

2. JUDAS: (VERDWAAS) Johanna? Is dit jy? Dis so donker met daardie pikswart 

wolke bokant ons.  (ONTREDDERD)  Hy … Hy hang nou al ure aan 

die kruis. En Hy doen niks om homself te red nie. 

3. JOHANNA: Hy sal ook nie, Judas. Mense spot al die hele oggend met Hom. Sê 

dinge soos: “Ander kon Hy red, maar Homself kan Hy nie red nie. Kom 

af van die kruis, en ons sal in u glo.”  (OORGANG) 

(SORGSAAM) Neem ‘n slukkie van die suurmelk wat ek vir Moeder 

Maria gaan haal het. Toe, hier’s genoeg. Jy lyk sleg. Dalk voel jy dan 

beter. 

4. JUDAS: Niks sal my beter laat voel nie, vrou van Gusa. Niks nie, behalwe as Hy 

Homself red. Dan sal ek wéét dat Pa verkeerd was… dat Hy die ware 

Messias is wat die koninkryk van Dawid weer sal laat herrys. 

5. JOHANNA: Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, Judas. Hy het dit tog talle 

kere vir ons gesê. En Johannes het ons vroue by die kruis netnou 

daaraan herinner dat Hy ook herhaaldelik gesê het dat Hy gaan sterf. 

En gisteraand by julle Paasmaal het Hy gesê dat Hy na sy Vader gaan 

waar Hy vir ons plek gaan berei.   

6. JUDAS: Beteken dit dat Hy van die kruis af kán kom, maar nie wil nie? Is DIT 

hoe Hy die Lam van God is – as Offerlam? (POUSE) En EK het Hom 

oorgelewer. Ek, die Seun van die Verderf!  Ek hoort in die Hinnomdal 

waar die wurms krioel en die vure nie geblus word nie.   
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1. JOHANNA: (DEERNISVOL) Judas, my vriend, Hy het vanoggend nog die 

moordenaar aan die kruis langs Hom vergewe en gesê dat hy vandag 

saam met Hom in die paradys sal wees. En Hy het vir hulle wat Hom 

gekruisig het, gebid en gesê: “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie 

wat hulle doen nie.” (MET KLEM) Hy sal jou ook vergewe.  

2. JUDAS: Hy sal nie. Vir ‘n misrabele dertig silwerstukke het ek Hom verraai! Dis 

bloedgeld. Ek gaan dit vir Kajafas teruggee. Sommer NOU.  

3. JOHANNA: As dit jou beter sal laat voel, doen dit dan. (OORGANG) Maar ek moet 

nou die melk vir Moeder Maria neem. Sy het gelyk of sy ineen gaan 

stort. Sy praat niks. Het net een keer gesê: “Vader Simeon, die swaard 

sny deur my siel…”  

(OORGANG) Totsiens, Judas van Keriot. Mag God jou genadig wees. 

4. JUDAS: Vaarwel, vrou van Gusa. 

BYK:  RAMMELENDE DONDERWEER. STROMPELENDE VOETSTAPPE 

5 JUDAS: (ASEM JAAG) Bloedgeld. Dit brand my. Ek moet dit teruggee. Maar 

waarom bly dit so donker? Dis nog nie eers drie-uur nie. Waar’s die 

son? Steeds pikswart wolke bokant ons. Geen ligstraaltjie kan 

daardeur kom nie. Maar dit reën nie. Donkerte en donderweer - ‘n hele 

ruk al. Is dit die manier waarop God sy toorn wys? Soos in die woestyn 

en by Berg Sinai – destyds. 

BYK:  (STROMPEL STEEDS VOORT) 

6. JUDAS: Eindelik by die tempel. Daar’s dit darem lig. Die lampe brand. Pa staan 

by sy geldtafels. Maar hy is alleen. Niemand wil vandag geld wissel 

nie. Seker almal by die kruisiging.  

7. SIMON: (ROEP OP ‘N AFSTAND)  Judas! Kom hier, my seun. 
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1 JUDAS: (GEJAAGD TERWYL HY NADER BEWEEG) Waar’s hy, Pa? Waar’s 

Hoëpriester Kajafas? 

2. SIMON: (NADER) Dis byna drie-uur, Judas.  

3. JUDAS: Drie-uur? Die gebedsuur? 

4. SIMON: Ja, maar ook die uur waarop die Hoëpriester elke jaar die rituele 

Paaslam moet slag. Hoëpriester Kajafas sal nou by die Paaslam  wees 

wat al van 9 uur vanoggend af met ‘n tou aan die altaar vasgemaak is. 

5. JUDAS: (SOMBER) 9 uur? (DINK NA) Toe is die Lam van God ook aan die 

kruishout vasgespyker.   

6. SIMON: Dis so donker buite. Al van twaalf uur af. Ek hoop Hoëpriester Kajafas 

kan sien wat hy by die altaar doen. 

5. JUDAS: (GEJAAGD)  Ek moét hom sien. Ek gaan na hom toe. 

6. SIMON: (ONTSTELD) Wag, wag Judas! Jy kan hom nie nou steur nie. Presies 

om drie-uur moet die Paaslam sterf. En as die lam sterf, moet die 

Hoëpriester orent kom en sê: “Dit is volbring.” Dis heilige oomblikke 

daardie. Jy mag nie inmeng nie. Wag net nog ‘n paar oomblikke, dan is 

dit verby.  

BYK: GERAMMEL VAN ‘N AARDBEWING. ENKELE MANSTEMME GIL. 

DIE AARDBEWING  DOOF NA ‘N RUKKIE UIT. 

7. JUDAS: Die aarde skud en skeur. Die skepping protesteer … teen dit wat nou 

op Golgota gebeur. (KERMEND) En ek, Seun van die Verderf, het 

meegewerk daaraan. 

8. SIMON: (VERSTOM) Wat gaan nou daar aan? Kyk hoe verskrik storm Priester 

Joas wat die wierookoffers moes bring, by die Heilige uit.  
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1. JUDAS: Kyk, daar kom Hoëpriester Kajafas aan - met die tou waarmee die 

Paaslam aan die altaar vasgemaak was, in sy hand. Dit gly uit sy 

hand….val op die vloer. Waarheen stap hy nou?  (POUSE) Hy stap 

sowaar by die Heilige in.    

2  SIMON: Dalk wil hy gaan kyk waarom Priester Joas so verskrik daar uitgestorm 

het. Niemand anders sal dit waag om in die Heilige of Allerheiligste 

deel in te gaan as dit nie sy diensbeurt is nie.  

3. JUDAS: Kajafas is terug. Baie gou. Kyk hoe strompel hy daar uit. Doodsbleek.  

4. SIMON:  (BESORG) Agbare Hoëpriester, wat is verkeerd?  Kan ons help? 

5. KAJAFAS:  (STOTTEREND) Die voorhangsel… die gordyn tussen die Heilige en 

Allerheiligste het geskeur. Middeldeur. Van bo na onder. Die skeiding 

tussen die heilige God en die sondaarmense is weggeneem.  

6. JUDAS: (AAN KAJAFAS) Agbare Hoëpriester, hier is die dertig silwerstukke - 

die bloedgeld … vir die Lam van God. Ek, die seun van Ghi-Hinnom, 

wil dit nie hê nie.   

7. KAJAFAS:  (VERERG) Wat praat jy alles? Ek wil ook nie die geld hê nie, Judas. 

Bloedgeld kan niemand gebruik nie – veral nie in die tempel nie. Jy het 

dit verdien deur jou deel van die ooreenkoms na te kom. Hou dit. 

8. JUDAS: Ek het ‘n onskuldige man verraai.  

9. KAJAFAS: (KORTAF) Dis jou saak. Nie myne nie. 

10. JUDAS: (GOOI DIE GELD OP DIE VLOER NEER) Ek gooi dit in die heiligdom.  

Volgens die Wet van Moses word ons ooreenkoms daarmee 

gekanselleer, Agbare Hoëpriester. Ek groet u. Ook vir u, Abba. 
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1. SIMON: (VERDWAAS) Die skeiding is weggeneem? Deur die Lam van God wat 

op Golgota sy taak volbring het  -  op dieselfde moment waarop  die 

Paaslam in die tempel gesterf het. Waarom sien ek dit nou eers in? 

Was ek al die tyd blind? 

BYK:  VOETSTAPPE OP PLAVEISEL SOOS JUDAS VINNIG WEGSTAP. 

2  SIMON: (VERDWAAS) Waarheen gaan Judas nou?   

3. KAJAFAS:  (KORTAF) Weet nie. Waar’s die tou? 

4. SIMON:  Watter tou? 

5. KAJAFAS: Die altaartou waarmee die Paaslam vasgemaak was? 

6. SIMON: U het dit laat val. Daar, op die vloer.  (VERWONDERD) Maar waar is 

dit nou?   

7. KAJAFAS: Dalk het Judas dit geneem. ? As hy dit het, het hy dit wat heilig is nou 

met sy vuil hande besoedel.  

8. SIMON: Wat sou hy daarmee wil maak? 

9. KAJAFAS: G’n mens weet nie. Daai seun van jou lyk vir my baie deurmekaar, 

Simon. Praat in een asem van die Lam van God en die Hinnomdal.  

10. SIMON: Die Hinnomdal?  Plek van die verderf? (HEWIG ONTSTELD) Ag nee!  

BYK: HY HARDLOOP OP DIE PLAVEISEL BY DIE TEMPEL UIT.  

KRUISDOOF MET JUDAS SE GEJAAGDE ASEMHALING EN SY  

VOETSTAPPE OP GRUIS. VOËLTJIES SING. 

11.JUDAS: Die Lam van God het vandag helse smarte verduur. Aan ‘n ruwe 

houtkruis. Ek, Judas van Keriot, verdien niks beter nie. Waar’s daardie 

droë boom? Die een op die krans bokant die Plek van die verderf. 

Daar!   

12. JOHANNA: (ROEP ‘N ENTJIE WEG)  Judas!  Judas Iskariot. Wag vir my. 
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1. SIMON: (ASEM JAAG) Vrou, wie is jy? Ken jy my seun? 

2. JOHANNA: (ASEM JAAG OOK) Ek ken Judas goed. Ek is Johanna, die vrou van 

Gusa. Was albei dissipels van Jesus. 

3. SIMON: Sien jy hom? Waar’s hy? 

4. JOHANNA: Ek het hom by die tempel sien uitstrompel met ‘n tou in sy hand. Is al 

die hele dag bekommerd oor hom. (POUSE. GEJAAGDE ASEMS) 

Hier’s hy.  Agter die olyfboom. Daar links. By die droë boom bo die 

afgrond by die Hinnomdal. Hy klim in die boom – tou om die nek. Haak 

dit aan ‘n tak.  (SY GIL HARD)  Nee, Judas! Nee! 

5. SIMON: Te laat! Hy’t gespring. Kom, vrou van Gusa. (ASEMS JAAG. 

HARDLOOP ENKELE TREË.) Ons moet hom red! Help my. Hou aan 

hierdie tak vas. Hou my hand vas. Ek sal oorbuig en hom terugtrek – 

weg van die afgrond af. 

BYK: ‘N DROË BOOMTAK SKEUR EN BREEK  AF.  

6. SIMON: (MET AFGRYSE) Hy val! Af in die Hinnomdal! (KERMEND) Nee... 

Nee! Nie dit nie! My seun, Judas. Judas, my seun! …Wat het ek 

gedoen?     

7. JOHANNA: (‘N ROU KREET) Waarom? Waarom Judas? (POUSE) 

(EMOSIONEEL) Dit was so onnodig…. so onnodig. Die Lam van God 

het ook vir jou gesterf.  

8. SIMON: (SKOR, SMEKEND) Barmhartige God, dit moes EK gewees het.  

Hy het berou gehad. Wees hom genadig… 

EINDE 
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BYBELSTUDIE RONDOM 
 

JUDAS VAN KERIOT 
 
Dui deurgaans aan watter inligting in die drama uit die Bybel kom, watter op 
agtergrondstudie berus, wat fantasie is en waarom dit nodig was. 

1. Waarom Judas van Keriot? Wat is die verband tussen Keriot en Iskariot? 
(Joh. 6:71.) Judas was die enigste dissipel wat uit Judea afkomstig was. 
Waarom het die Judeërs op die Galileërs neergesien? 

2. Was Simon regtig Judas se pa se naam? (Joh. 6:71) Wat beteken Abba? 
3. Was Simon regtig ‘n Sadduseër en geldwisselaar? Watter doel dien hierdie 

stukkie inligting in die drama? 
4. Waarom gaan reël Matteus in Kapernaum by tollenaars vir ‘n eetmaal ter ere 

van Jesus?  (Mark. 2:15-17; Matt. 9:9 e.v.) 
5. Kapernaum is “Jesus se eie stad” of “sy tuisdorp” genoem. (Matt. 9:1) Hy is 

tog nie daar gebore nie en het ook nie daar grootgeword nie. Noem enkele 
groot gebeurtenisse wat in Jesus se tyd daar plaasgevind het.  (Mark. 1:21; 
en 29-33) Luk 6:6; Mark 2:3 (in hierdie huis het Jesus gewoon) Matt 8:5 e.v.; 
Joh. 4:46; Mark. 5:41. Kapernaum was die enigste plek waar dit vir Hom 
nodig was om vanaf ‘n skuit te preek. Waarom? 

6. Wat sê Jesus van hierdie stad (Matt. 11:23-24) Waarom? Is daardie profesie 
vervul? 

7. Waarom was geldwisselaars en duiweverkopers en veeverkopers in die 
tempel nodig? Waarom sê Jesus dan dat die sakemanne van die tempel ‘n 
rowerspelonk gemaak het? (Luk. 19:45-46)  

8. Wat sê dit vir ons dat die offer wat by baba Jesus se wyding en Maria se 
reininging gebring is, twee duiwe was en nie ‘n lam nie? (Luk 2:22-24. Lev. 
13:8) 

9. Wie was Judas die Galileër na wie Simon verwys? Wat het van hom en sy 
volgelinge geword?  

10. Waarom was dit vir Jode in die Romeinse tyd gevaarlik om lid van die 
Seloteparty te wees en met dolke of kortswaarde rond te loop? Waarvan kan 
ons aflei dat Petrus en Simon Selotis (die Yweraar) aan dié party behoort het?  

11. Hoekom het hulle gedink hulle twee swaarde sal genoeg wees vir die oorlog 
teen die Romeine? 

12. Was Judas die beursdraer van die dissipelgroep? Is dit waar dat hy van die 
geld gesteel het? (Joh. 12:6) Hoe het hy homself in die drama geregverdig? 

13. Watter drie vroue word by name genoem as vrouedissipels van Jesus (Luk 
8:1-3). Waarom, dink jy, het slegs Lukas, die Griek, in sy evangelie van hulle 
melding gemaak? Wat weet ons van Johanna? Waarom is juis sy (en nie 
Maria Magdalena of Susanna nie) gebruik as belangrike vrouekarakter in die 
drama? Is daar enige aanduidings in die Skrif dat Maria Magdalena ‘n 
prostituut was? Hoe het sy en Johanna volgelinge van Jesus geword? 

14. Waarom het Johannes die Doper Antipas en Herodias so skerp veroordeel? 
Waarom was hulle “huwelik” onwettig en het hulle eintlik “in sonde” gelewe?  

15. Was die dissipels se drome oor die hoë poste wat hulle in Jesus se koninkryk 
sal beklee, Bybels? (Matt. 20:20 e.v.) 

16. Hoe vergelyk Johannes die Koninkryk van Jesus met die aardse koninkryk 
waarvan die ander dissipels droom? (Matt. 5) 
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17. Watter gebeure en woorde van Jesus het Judas al hoe meer laat twyfel of 
Jesus werklik die Messias is? 

18. Waarom was Judas so geskok oor Jesus wat Jerusalem op ‘n donkie binnery 
en huil? Watter verband het dit met Sag. 9:9? 

19. Waarom het baie van die volk Jesus die rug begin toekeer na die gebeure by 
die intog in Jerusalem? Hoeveel dae voor sy dood was dit? 

20. Waarom was dit vreemd dat die Fariseërs, Sadduseërs en Herodiane die 
laaste week van Jesus se lewe saamgespan het om Jesus dood te kry? Wat 
was die hoofredes vir hulle haat teen Jesus? 

21. Waarom was dit nodig dat Judas Jesus moes verraai? Almal het Hom tog 
geken en dit was nie moeilik om Hom uit te ken nie. 

22.  Waarom sê Simon vir Judas dat hulle nie kannibale is nie? (Joh. 6:50-59) 
23.  Jesus gebruik verskillende terme om oor die lewe na die dood te praat. Wat 

is die verskil tussen die hel, die verderf, uitsmyting in die “buitenste 
duisternis”?  (Dink aan gehenna, ghi-Hinnom, sjeool, hades. Hoe het die Jode 
die doderyk gesien?) 

24. Watter dreigement van die Jode dwing Pilatus om Jesus aan hulle oor te gee 
om gekruisig te word?  Waarom was die dreigement so effektief? (Joh. 19:12) 

25. Hoe weet ons dat Judas bitter berou gehad het dat hy ‘n onskuldige man na 
sy dood toe gestuur het? (Matt. 27:3 e.v.) 

26. Wat bereik Judas deur die 30 silwerstukke in die tempel te gaan neergooi? 
27. Hoe is Jesus se dood presies om 3 uur die middag en sy sterwenswoorde ‘n 

vervulling van die rituele Paaslam wat van 9 uur die oggend tot 3 uur die 
middag aan die altaar vasgemaak was en toe as Paaslam geoffer is? 

28. Wat sê die tempelvoorhangsel wat geskeur het presies toe Jesus gesterf het? 
29. Waarom kies Judas in die drama die boom langs die afgrond by die 

Hinnomdal as plek vir sy selfmoord? 
30. Daar is twee weergawes in die Bybel van Judas se selfmoord en dit verskil. 

Hoe word dit in die drama bymekaargebring? 
31. Wat sê Simon se slotwoorde in die drama vir ons? (“Barmhartige God, dit 

moes EK gewees het. Hy het berou gehad. Wees hom genadig…”) 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  


