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Hierdie Passiespel waarin die Paasgebeure vanuit die perspektief van Pontius Pilatus en 

sy vrou, Claudia Procula, weergegee word, is die eerste keer in 1982 in die program 

Meesterdrama (SAUK) onder leiding van Robert Young uitgesaai. Dit is daarna verskeie 

kere op Goeie Vrydag herhaal en is ook deur  gemeentes tydens Paastyd opgevoer. 

Spelers en lidmate sal na die opvoering van hierdie ontroerende Passiespel nooit weer 

dieselfde oor Jesus Christus, die Offerkoning, of oor Pontius Pilatus en Claudia dink nie. 

Dit sal hulle ook weer met nuwe oë na die betekenis van die Paasgebeure laat kyk.  

Waar daar nie dramagroepe of fasiliteite vir opvoering in gemeentes bestaan nie, is al 

hierdie Bybeldramas ook ideaal vir gebruik deur kleingroepe soos Bybelstudiegroepe en 

ander diensgroepe in gemeentes. Dit kan dan as Leesteater aangebied word, of soos in 

‘n leeskringsituasie tuis gelees word, of daar kan na die CD daarvan geluister word, 

waarna gesprek daaroor gevoer word en/of Bybelstudies daaroor gedoen word. Dit laat 

die Bybelwêreld leef !   
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DIE OFFERKONING 

Tyd:  Die Donderdagaand en die Vrydag van die Paasnaweek waarop Jesus 

Christus gekruisig is. 

Plek en dekor:  'n Bovertrek in die Burg Antonia, die Romeinse vesting direk 

langs die Joodse tempelkompleks in Jerusalem. Vanaf die balkon van hierdie 

bovertrek kan die spelers neerkyk op die tempelplein waar die volksmassa (die 

gehoor) saamgedrom het tydens die verhoor van Jesus Christus.  

Daar moet dus vir die volgende voorsiening gemaak word:  

♦ Een speelruimte op die verhoog  wat groot genoeg is om 'n tafel, twee stoele, 'n   

Romeinse rusbank (divan) en 'n skryftafeltjie met 'n lamp te bevat. Die gehoor 

self  is 'n tweede speelruimte. 'n Aantal persone in Bybeldrag (of eietydse drag) 

vorm deel van die gehoor.  

♦ Een buitedeur plus 'n deur of boog wat lei na binnevertrekke plus 'n boog wat  

lei na die gehoor. 

♦ Twee balkonne (of denkbeeldige uitkykpunte). By Balkon 1 moet spelers in die    

rigting van die verhoor kan kyk en praat, maar ook op die Tempelplein en deel    

van die stad kan uitkyk. Balkon 2 moet op die binneplein (gehoor se kant toe)    

uitkyk waar nog ‘n deel van die skare vir die verhoor saamdrom. Die gehoor kry 

so die gevoel dat hulle deel is van die skare.  

♦ Op die tafel moet drie kruike, een of meer drinkbekers en een of meer bakke   

met vrugte (druiwe, dadels, olywe, rosyne) en/of plat, ronde Bybelse broodjies 

wees.  Ook 'n lamp. 

♦ 'n Waskom op 'n staander / klein tafeltjie, met 'n handdoek.   

♦ Op die skryftafeltjie moet outydse skryfbehoeftes wees, en 'n lamp.  

♦ Dit sal goed wees as daar ook êrens 'n prent of vaandel sigbaar kan wees   

waarop die Romeinse arend voorkom, want Pilatus verwys 'n paar keer na "die    

arend van Rome". ('n Voorbeeld van die Romeinse arend kan in die 1983-

vertaling van die Afrikaanse Bybel aan die begin van Die brief aan die 

ROMEINE" gekry word.) 
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                                            UITLEG VAN SPEELRUIMTE                                   

 
                           [  ♦♦♦ ]                                 (▲) 

             (Romeinse arend-embleem)      DEUR  B (na binnevertrekke)                    

                                  

(◄)← DEUR A ('n buitedeur)  

 

     ■  Skryftafeltjie met lamp en skryfbehoeftes 

                                                              

             ▬▬▬ Divan (Romeinse bank)                                          

                                                                                   Waskom en handdoek 

                                                                                            op staander 

                                                                                                     ↓  

            Tafel met 2 stoele, kruike, kos en lamp → ■■             ◙                       

                                                                                                                

                                                                       DEUR C (lei na gehoor)  →► 

[  ← ] BALKON 1 ( Kyk uit 

[  ← ] na buite en na gehoor)                           BALKON 2 (Kyk na gehoor)                                                         

[  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓]                                                       [ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ]     

                                                                      ↓↓↓ 

                                                     GEHOOR 

 

 

KARAKTERS 

   ♦  PONTIUS PILATUS – Goewerneur / Prokurator van Judea 

   ♦  CLAUDIA PROCULA – Pilatus se vrou 

   ♦  TRIBUUN LISIAS – 'n middeljarige leërowerste 

   ♦  CENTURION QUINTUS - 'n jonger Romeinse offisier 

    ♦ RAADSLID JOSEF VAN ARIMATEA - 'n welgestelde en invloedryke Jood,  

       aan die ouerige kant. 

   ♦  RABBI  NIKODEMUS - 'n Fariseër met die voorkoms en stem wat aan 'n  

       profeet laat dink. 

   ♦  Vir 'n opsionele mimiektoneel: 'n stil JESUS-figuur, JUDAS, 'n paar  

       DISSIPELS en 'n groepie SOLDATE (in Bybeldrag of in eietydse soldate- 

       Drag, indien verkies). 

   ♦  'N SANGKOOR EN/OF SPREEKKOOR EN GEMEENTESANG (opsioneel). 
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WENKE:  

1. Indien 'n gemeente hierdie Paasspel tydens die Paastyd in 'n kerkgebou 

opvoer, kan gepaste liedere as gemeentesang en koorsang, en selfs 'n 

spreekkoor bygewerk word om so die hele gemeente (ook die kinders) te 

betrek. Ook koordansers kan tussen tonele 'n waardevolle bydrae lewer.   

Dit is egter opsioneel, want die drama kan sonder hierdie effekte steeds 

ontroer. Indien die opvoering deur sang, musiek, spreekkoor of koordanse 

onderbreek word, moet dit verkieslik net by die oorgange tussen die 

verskillende toneeltjies geskied, anders kan dit die vloei van die dialoog, 

gedramatiseerde gebeure en dalk selfs ook die stemming, versteur. 

2. Waar 'n kerkraad dalk nie wil toelaat dat balkonne en uitgange op die 

liturgiese ruimte gebou word nie, of as dit nie prakties moontlik is nie, kan 

die "balkonne" denkbeeldig wees, maar die spelers moet vooraf die 

posisie van die balkonne ken en telkens vanaf die korrekte "balkon" speel. 

Die denkbeeldinge deure en balkonne werk heel goed. Die 

dramabediening van die NG “Gemeente Magalieskruin het dit met heelwat 

dramas suksesvol so toegepas.  

 

VIR KLEINGROEPGEBRUIK 

Waar daar nie dramagroepe of geskikte fasiliteite vir opvoering in gemeentes 

bestaan nie, kan al hierdie dramas steeds baie maklik in kleingroepe (selgroepe, 

jeuggroepe, Bybelstudie- en gespreksgroepe) as Leesteater of in 'n 

leeskringsituasie aangebied word, of daar kan na ‘n CD daarvan geluister 

word, waarna gesprek daaroor gevoer word. Aan die einde van elke drama word 

baie interessante gesprekstemas en Bybelstudiemateriaal voorsien. So kan 

sinvolle gesprekke en Bybelstudies rondom die verskillende karakters en die 

geloofs- en etiese temas wat in die dramas figureer, gevoer word. Dit is 'n 

opwindende, nuwe manier om die Bybelkarakters en die evangelieboodskap 

lewend en fris en nuut vir gelowiges aan te bied. 
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TONEEL 1 

[Pontius Pilatus stap rusteloos heen en weer, steek by Balkon  1  vas en 

staar speurend na buite.] 

PILATUS: (BEKOMMERD):  Waar bly hulle tog!  Hulle moes al lankal hier ge-  

   wees het! 

[Claudia verskyn by Deur A, agter] 

PILATUS (BLY): Claudia. Uiteindelik!  Dag, my vrou.  

[Omhels mekaar] 

Ai, ek is bly om jou te sien. Was al gek van bekommernis. 

CLAUDIA:                Jammer, Pontius.   

PILATUS:  Waar het julle ingekom? Ek het julle nie sien naderkom nie. 

CLAUDIA: Sommer agter. Ons het die Kedrondal vermy. Dit wemel 

daar weer van die spul Joodse pelgrims. 

PILATUS:  Maar waarom is julle nou eers hier? 

CLAUDIA (MOEG): Ek het die vertrek hierheen so lank moontlik uitgestel en so   

   lank moontlik by rusplekke vertoef.  Jy weet mos ek haat dit  

   om Jerusalem toe te kom. (SUG) Dié plek maak my klaar! 

PILATUS: Ek weet, Claudia.  

[Hy sit weer sy arms om haar, druk haar teen hom vas en praat oor (of verby)  

haar kop in die rigting van die gehoor.]  

Dis waarom ek dit so waardeer dat jy steeds bereid is om 

elke keer tydens groot Joodse feeste die vrede en sagte 

klimaat van Sesarea te verlaat en saam met my hierheen te 

kom. 

CLAUDIA: Ek kom net ter wille van jou, Pontius. Anders sou hierdie 

stad my nooit gesien het nie.  

[Sy draai weg en sak moeg op die rusbank neer.] 

Ek is moeg en dors. 

[Hy beweeg na die tafel toe en wys afwisselend na die drie kruike terwyl hy  

praat.]  

PILATUS: Wat verkies jy, wyn …of melk of … 
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CLAUDIA:  Nee, water asseblief. Gee my 'n hele kruik vol van 

Jerusalem se duurste en kosbaarste vog. 

[Pilatus tel die derde kruik op, skink water in 'n drinkbeker en neem dit al pratend  

na haar.]    

PILATUS: Is dit nodig om my daaraan te herinner? Jy skep tog nie 

behae daarin om my aan my neerlae met die Jode te 

herinner nie.  

CLAUDIA: Nee, my man. Daarvoor het ek jou te lief. Dis omdat ek 

besorg is oor jou, dat ek jou net daaraan wil herinner dat jy 

lig moet loop vir hierdie verstarde spul Jode. 

PILATUS (ONGEDULDIG): Ons het al voorheen daaroor … 

CLAUDIA (VINNIG): Ja, ek weet. Maar ons altwee weet ook dat jou loopbaan 

aan 'n draadjie hang. As hulle nog één keer oor jou 

hantering van sake by Vitellius of by die keiser gaan kla, is 

dit verby met jou!  En my verbintenis met die keiserlike 

familie gaan jou niks help nie. 

PILATUS (SUG): Miskien sal dit ‘n verlossing wees. (MET KLEM) Ek is 'n 

soldaat, nie 'n politikus nie. Ek moes nooit prokurator geword 

het nie! 

CLAUDIA: Ja, maar nou is jy dit wel. 

PILATUS: Ek sou dit nooit geword het as ek nie verlief geraak het op 'n 

meisie uit die keiserlike familie nie (WRANG LAGGIE) En 

nou sit ek opgesaal met 'n pos waarvoor ek nie opgelei of 

opgewasse is nie.   

CLAUDIA: Ek het volle vertroue in jou. Jy begin die land en die mense 

nou al ken. Jy sal nie weer dieselfde foute maak wat jy in die 

begin gemaak het nie. Jy sal ook nie weer in dieselfde 

strikke trap nie. 

PILATUS: Dis juis die probleem. Hierdie spul Jode met hulle verstarde 

tradisies en hulle onbegryplike god sal ek in der ewigheid nie 

kan verstaan nie.  
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[Pouse. Hy beweeg onrustig rond.] 

PILATUS (VERVOLG OPSTANDIG) Waarom het Tiberius my na hierdie uithoek 

van die ryk gestuur? Waarom het hy my opgesaal met die 

onmoontlikste nasie op aarde? 

CLAUDIA (SIMPATIEK): Ek dink dis omdat hy jou vertrou. En hy het jou nog 

verder tegemoet gekom deur my toe te laat om saam met 

jou hierheen te kom. Jy weet self dis nie beleid om 

prokurators se vroue saam met hulle te stuur nie. 

PILATUS (STUURS): As ek sonder jou hier moes wees, sou ek lankal van my 

verstand af geraak het. Ek sou die hele spul na hulle peetjie 

gestuur het. En vir Tiberius sou ek gesê het: Hou jou pos! 

CLAUDIA (KORT POUSE, DAN REALISTIES): Wel, ons is nou hier.  

[Sy staan op en beweeg na Balkon 1 waar sy na buite tuur.] 

Dis alweer die vooraand van die Joodse Pasga. Die stad 

krioel van suurgesig pelgrims en jy en jou Romeinse 

garnisoen gaan julle hande weer vol hê om orde te 

handhaaf. (DRAAI NA HOM) Kom ons probeer om ons 

verblyf hier in die praetorium in die Jode se "heilige stad" so 

aangenaam moontlik te maak. 

PILATUS (SINIES): Heilige stad! Stinkende stad sou 'n beter benaming gewees 

het. Ruik net die stank van die offers wat onophoudelik in die 

tempelvoorhof verbrand word. En almal hier in die Antonia-

vesting  moet dit elke oomblik van die dag verduur! 

CLAUDIA: Dis omdat die vesting so hoog geleë is en dit so vas teen die 

tempelkompleks staan.  

[Kyk weer peinsend na buite]  

Ek wonder waarom Herodes destyds die tempelkompleks en 

die militêre vesting so vas teen mekaar laat bou het. 

PILATUS (SUG): Dis maar om militêre redes.  

[Beweeg ook balkon toe.]  
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PILATUS (vervolg): Met 'n volk soos die Jode was dit noodsaaklik. Hulle is 'n  

   moeilike spul. Was dit nog altyd. Koppig, rebels! Jy sien mos  

   hulle wil nie rus en vrede hê nie.  

CLAUDIA: Ja. In die hele Romeinse Ryk is daar vooruitgang, maar hier, 

in Palestina, is net armoede, ellende en bitterheid!  

PILATUS: En ek moet net gedurig vure laat doodslaan. 

CLAUDIA (GELATE): Die plek is neerdrukkend.  Ek kan die stof, die hitte en die 

stank van offervure nog verdra, maar die mense! Hierdie 

hordes blindes, kreupeles en armes wat in die straatjies 

krioel, is verskriklik! 

PILATUS: En daarvoor kry die Romeine die skuld. (POUSE) Ek 

verstaan dit nie. Hulle skreeu gedurig om vryheid … wil tot 

elke prys hulle vryheid hê. So asof dit Rome is wat hulle 

strate bemors, hulle kinders laat honger ly en hulle siekes en 

bedelaars onversorgd laat.   

CLAUDIA (NADENKEND): Pontius, as ons eerlik wil wees, moet ons erken dat  

Rome dieselfde probleme het. Ons sien net altyd die mooi 

deel van Rome waar die rykes woon. Maar in die ou stad 

waarheen armes uit alle dele van die ryk deesdae stroom en 

oral plak, is toestande haglik. En dit wemel dáár ook van 

bedelaars, nie net hier nie. 

PILATUS: Ja, maar Tiberius sit nie met die probleem van mense wat 

nooit ophou kerm oor hulle verlore vryheid nie. (POUSE) Jy 

weet, Claudia, ek wonder wat sal gebeur as ons skielik hulle 

vryheid vir hulle gee? 

CLAUDIA (NUGTER): Dalk sal dit 'n goeie ding wees. Dalk bring groter vryheid 

ook groter verantwoordelikheid. 

PILATUS (SINIES): Moenie glo nie! (DRIFTIG) Die hele, verrotte bestel sal 

presies bly soos dit is. Die rykes is te gewoond daaraan om 

op die armes te trap. 
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CLAUDIA: Jy ken hulle beter as ek. Ek het nog altyd gevoel hoe minder 

ek van hulle weet, hoe beter. 

PILATUS: Ek het ook so gedink. Maar soms is dit goed om tussen hulle 

rond te beweeg.  

[Beweeg onrustig rond terwyl hy verder praat]. 

PILATUS:  Weet jy, drie dae gelede was ek in die tempelkompleks.  Ek  

is bly dat ek daar was, anders het ek 'n merkwaardige onder-

vinding misgeloop. 

[Claudia gaan sit weer op die bank]  

CLAUDIA:  Laat ek hoor. Jy maak my nou nuuskierig. 

PILATUS: Ek was verveeld nadat ek en Tribuun Lisias ons 

samesprekings afgehandel het. Jy was nog nie hier nie. Toe 

hy sê dat hy 'n draai in die tempelkompleks wil gaan maak - 

net om die Jode daaraan te herinner dat die arend van 

Rome [Wys na die arend-embleem] nie slaap nie - het ek 

besluit om saam te stap. 

CLAUDIA: Word Romeine dan daar toegelaat? 

PILATUS: Ja, maar net in die voorhof vir 'heidene', soos hulle ons 

noem. 

CLAUDIA: Ek wou nog altyd graag sien hoe dit van naderby lyk. Die 

tempel self is van hierdie kant af nogal 'n mooi gebou. Ek 

moet sê Herodes se bouwerke in hierdie land is 

indrukwekkend. 

PILATUS: Ja. Die tempel lyk selfs soos 'n godshuis. Maar as jy in die 

voorhof kom, wyk daardie illusie. (POUSE) Ek is seker hulle 

god het die wyk geneem toe dié spul hulle godshuis 

binnegetrek het. 

CLAUDIA:   Dis 'n lelike ding om te sê. 

PILATUS: Ek weet, maar dis waar! So 'n deurmekaarspul het ek in my 

lewe nog nie gesien nie. Dis blêrende skape en bokke en 

bulkende beeste. En hokke vol duiwe. En bo alles hoor jy 
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hoe die verkopers van offerdiere die goeie kwaliteite van 

hulle ware uitskreeu, terwyl die kopers luidkeels kibbel oor 

die pryse. Dis g'n heiligdom daardie nie. Dis 'n markplein. 

CLAUDIA (GESKOK): Ek kan dit nie glo nie. 

PILATUS: As ek dit nie met my eie oë gesien het nie, sou ek dit ook nie 

geglo het nie. 

CLAUDIA: Wat sou die mense besiel? 

[Pilatus beweeg weer na Balkon 1 toe en kyk uit na buite.] 

PILATUS: Tribuun Lisias ken die Jode goed. Hy sê hulle offerkultus is 

veel meer uitgebreid as ons s’n. Daar is glo soenoffers en 

sondofffers en skuldoffers en dankoffers en lofoffers en nog 

'n hele string ander offers. Die priesters stel 'n hele reeks 

eise waaraan elke offer moet voldoen. As jou offer nie aan 

die vereistes voldoen nie, word dit afgekeur, al was dit ook 

jou geliefde hanslam wat jy myle ver moeisaam met jou 

saamgedra het. En nou het die hoëpriester en die Joodse 

Raad, onder die voorwendsel dat hulle 'n diens lewer, die 

tempelvoorhof in 'n sakesentrum omskep. Glo my, na elke 

feestyd lag daardie skelms al die pad huis toe, want hulle is 

vrot van die geld! 

CLAUDIA (GESKOK): Maar dis verregande! Hulle besteel dan hulle eie god. Is 

hulle nie bang hulle word gestraf nie? 

PILATUS (SINIES): Glo jy werklik nog in gode? Tempels soos hierdie [wys na 

onder] en godsdiens is bedoel vir kinders of siniele ou mans 

– soos Tiberius - om hulle besig te hou in hulle laaste jare. 

Mense met verstand weet tog dat al hierdie dinge net 

storietjies is. 

CLAUDIA (ONSEKER): Ek weet darem nie, Pontius. Ek sal nie my gode so tart 

nie. Sê nou hulle neem wraak? 
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PILATUS: Hulle weet hulle is veilig. Ek het jou mos gesê dat geen god 

dit in dáárdie tempel sal uithou nie. Daar is nie eers één 

enkele beeld van hulle god in daardie tempel nie!  

CLAUDIA:  Maar jy het my vertel hulle sê hy is onsigbaar. 

PILATUS (SINIES): Ek dink hy is heeltemal afwesig. Dalk het hy nie net uit die 

tempel gewyk nie, maar sommer uit die hele land. 

(NADENKEND)  Hulle sê hy is al meer as vyftien eeue hulle 

god. (POUSE) Waarom hy hulle van alle volke gekies het, 

gaan my verstand te bowe. Ek het nog nooit so 'n 

vreugdelose volk op hierdie aarde gesien nie. 

CLAUDIA: Noudat jy dit sê tref dit my: dis waar. 'n Mens sien hulle 

omtrent nooit lag nie.  

PILATUS: Daar’s nie tyd vir lag nie, veral nie vir die Fariseërs nie. Hulle 

is té besig om seker te maak dat die volk tog nie een van 

hulle honderde – nee duisende - wette en bepalings oortree 

nie.  

CLAUDIA: Ai tog, ek is sommer moeg as ek net daaraan dink. En ek is 

nou honger ook. Kom ons eet iets terwyl ons gesels. 

PILATUS: Jammer, my vrou. Natuurlik sal jy honger wees na so 'n lang 

reis. Kom ons kry vir ons kos. 

[Hulle beweeg tafel toe en neem kos. Claudia beweeg weer terug bank toe, stut 

haar op haar linkerarm lê halfskuins op die divan terwyl sy peuselend gesels. 

Pilatus sit by die tafel en gesels al etende.] 

PILATUS:  Waar was ons nou weer? 

CLAUDIA:  By die Jode se baie wette. 

PILATUS: O ja. Lisias sê hulle het glo 613 godsdienstige wette. Dan is 

daar glo ook nog duisende godsdienstige tradisies wat uit 

die wette voortspruit. Dié wette beheer hulle hele lewe en die 

Fariseërs sorg dat dit gebeur. (POUSE) Dis waarom ek niks 

met hulle kan uitrig nie. Hulle is nie vatbaar vir veranderings 

of invloede van buite nie. 
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CLAUDIA: As hulle god in meer as vyftien eeue niks met hulle kon uitrig 

nie, sal  jy dit nie in 'n paar jaar regkry nie. 

PILATUS (PEINSEND): En tog, weet jy, het ek daardie dag in die tempel iemand 

ontmoet wat hulle wél regsien. 

CLAUDIA: Wie was dit? 

PILATUS: Ek ken hom nie. Dit was 'n lang, skraal, bruingebrande Jood. 

Met sy helder oë wat lyk of dit dwarsdeur jou kyk, lyk hy so 

anders dat mens hom dadelik raaksien. (POUSE) Daardie 

dag was die geldwisselaars die rumoerigste van almal in die 

tempel.  

CLAUDIA: Geldwisselaars? 

PILATUS: Ja. Die Joodse wet skryf voor dat elke Jood jaarliks tydens 

een van die hooffeeste 'n halfsikkel tempelbelasting moet 

betaal. 

CLAUDIA: Is dit waarom die geldwisselaars so bedrywig is? 

PILATUS: Ja, hulle maak glo vet winste. 

CLAUDIA: Wel, as hulle so traag is om tempelbelasting te betaal as wat 

hulle traag is om belasting aan die keiser te betaal, dan 

neem ek die leiers nie kwalik as hulle probeer om hulle 

skatkisgeld op dié manier aan te vul nie. 

PILATUS: Maar dis juis wat nie gebeur nie. Daardie kommissies en 

winste gaan na die Joodse godsdiensleiers se eie sakke toe. 

Die tempelskatkis ruik nie een penning daarvan nie! 

CLAUDIA (GESKOK):  Is jy seker jou inligting is korrek? 

PILATUS: Ek sal nie weer 'n fout maak oor enige saak wat die Jode se 

skatkis raak nie. Ek het eenkeer my les geleer. 

CLAUDIA: Ek kán dit nie glo nie. En om te dink dis daardie geld wat jy 

gebruik het om 'n waterleiding te bou sodat hierdie dorstige 

stad water kan hê.  En al wat jy daarvoor gekry het, was 

stank vir dank! (POUSE)  Ek word nou van vooraf kwaad as 

ek daaraan dink! 
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PILATUS: Skatkisgeld word glo aan hulle god gewy. Daarom mag dit 

nie vir enigiets anders gebruik word nie. 

CLAUDIA (VERONTWAARDIG): Behalwe om hulleself te verryk!  En dan is hulle 

boonop so skynheilig daaroor. (POUSE) Onthou jy nog 

daardie aaklige oproer? 

PILATUS (BITTER): Sal ek dit ooit vergeet?  Ek was dwaas genoeg om te dink 

dat hulle my op die hande sou dra omdat ek water 25 myl1 

ver na hierdie dorre stad gelei het. En toe kry ons stank vir 

dank! 

CLAUDIA: Dit was 'n lelike ding daardie. Hoeveel is dié dag dood? 

PILATUS: Kan nie onthou nie. Wil ook nie dink aan almal wat na elke 

oproer bly lê nie. (DRIFTIG)  Maar met so 'n rebelse volk kan 

jy nie anders nie. Jy moet hulle met 'n ysterhand regeer. 

CLAUDIA: Die keiser dink nie so nie. 

PILATUS (ONGEDULDIG): Ag, my eetlus is nou sommer heeltemal weg met al  

hierdie praatjies van jou.  

[Hy staan van die tafel af op en beweeg weer onrustig rond.]  

Ek wens Tiberius wil 'n keer kom kyk en self sien wat in 

hierdie land aangaan. 

CLAUDIA (PAAIEND): Jy sal moet leer om meer van 'n diplomaat en minder van 

'n soldaat te wees, my man. Jy het al verskeie waarskuwings 

gekry en Tiberius se geduld raak op. 

PILATUS (BARS WEER UIT):  Wat weet daardie seniele ou man wat werklik in 

Palestina gebeur?  

CLAUDIA (PAAI): Nie so hard nie. 

PILATUS: Hy sit in sy villa op Capri op sagte, goudgeborduurde sy- 

kussings en praat met gode wat nie bestaan nie. En dan wil 

hy aan my kom voorskryf hoe ek hierdie rebelse spul in toom 

moet hou!  (MET KLEM) Hierdie mense ken net een taal – 

die taal van geweld! 

                                                 
1
  Een Romeinse myl was ongeveer 1 4 75 meter lank. 
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CLAUDIA (PLEITEND): Probeer meer diplomaties wees, my man. Jy wéét dat 

hulle niks duld waarop die kop van die keiser voorkom nie. 

Nie hier in hulle heilige stad nie. Hulle sê dis keiserverering 

en die skending van hulle godsdiensvryheid. Vermy tog 

sulke insidente. En moet om liefdeswil nie weer aan hulle 

skatkisgeld raak nie – selfs al sou jy vir hulle die hele 

Romeinse Ryk daarmee kon koop! 

PILATUS (OPGEWERK): Ek soek nie moeilikheid nie, maar hulle moet my ook 

nie soek nie.  (POUSE) 

CLAUDIA (SAGTER): Ek vrees hierdie Joodse feeste. 

PILATUS: Ek ook. Daar is altyd moeilikheid – veral tydens die Paas- 

fees. Seker omdat hulle dan hulle verlossing uit Egipte ge-

denk. (SINIES) Dink seker hulle is nou weer in "Egipte".  

[Claudia staan op en beweeg weer onrustig in die rigting van Balkon 1. Sy 

kyk uit na buite.] 

CLAUDIA (RIL): Ek kry skielik koud.  

[Kruis haar arms en vryf die bo-arms koulik.]  

Waarom is dit so stil? 'n Mens sien geen sterfling beweeg 

nie.  Dis amper … onheilspellend. 

PILATUS: Dis die vooraand van die Joodse Pasga, my vrou. Baie van  

die Jode is nou in hulle huise besig met die paasmaal. 

CLAUDIA: Maar dit voel vanjaar vir my anders. Iets is anders.  Ek weet 

nie wat nie. Ek voel … bang. 

PILATUS:  Jy’s gespanne omdat jy weet hoeveel op die spel is. Ons het  

al 'n paar groot oproere beleef, ek het 'n paar dom flaters be-

gaan en is al twee keer by die keiser aangekla oor my hante-

ring van die Jode. Heelwat mense is ook dood. Natuurlik sal 

jy bang wees. Maar ek beloof jou ek sal versigtiger wees. 

CLAUDIA: Jy moet sorg dat jy veral die Joodse leiers nie weer kwaad  

maak nie. 
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PILATUS (MET KLEM): Ter wille van jou sal ek liewer die Joodse 

leiers probeer paai as om téén hulle te werk. (POUSE)  

En ná die insident van nou die dag by die tempel, doen ek 

dit met 'n lekker hart. 

CLAUDIA: Jy verwys kort-kort daarna, maar jy kom nie sover om my te 

vertel nie. 

PILATUS: Die man van wie ek gepraat het, het daar ingekom terwyl 

ons daar gestaan het. Daar was 'n paar manne saam met 

hom - almal bruingebrand en effens armoedig geklee. Hulle 

het gelyk na arbeiders – mense wat lang ure in die wind en 

weer deurbring. En tog … hy het daar gestaan soos 'n 

koning, soos iemand met gesag.  

[Bly  weer stil en staar peinsend voor hom.] 

CLAUDIA   (POR HOM AAN): Ja, en toe? 

PILATUS  (SKRIK OP UIT SY MYMERING): O ja. Hy't die houding van 

'n man met gesag gehad. En tog … My eerste indruk was 

dat die man hartseer was, veral toe sy oë oor diere gedwaal 

het. Maar toe sy oë op die geldwisselaars en handelaars val, 

het sy gesig verander. Ek kon sien hy was kwaad. Hy het 

stadig in hulle rigting gestap. In sy hand was 'n sweep. 

Skielik het dit stil geword in die voorhof. Selfs die duiwe en 

diere het stil geword. 

CLAUDIA (SKEPTIES) Die offerdiere? 

PILATUS: Ja. Toe praat hy. En hy keer die tafels van die geldwisse-

laars om, en hy jaag die diere en handelaars uit. Toe hy 

klaar was, het hy daar gestaan: trots en fier … soos 'n 

koning. En skielik het daar 'n rustigheid oor die tempel 

neergedaal. Ek wou by Lisias weet wat Hy gesê het. Dit was 

iets soos dat hulle van sy Vader se huis van gebed 'n 

rowerspelonk gemaak het. Toe ek weer kyk, was hy weg. 

CLAUDIA:  Wat ‘n vreemde verhaal. Het jy nie gevra wie hy was nie? 
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PILATUS: Lisias het gevra., maar jy weet mos die Jode hou hulle dom 

as ons soldate hulle iets vra, veral as iets gebeur het wat net 

na 'n opstandjie ruik. Al wat hy uit hulle kon kry, was dat die 

man se naam Jesus is. 

CLAUDIA:  Jesus?  (NADENKEND) Ek wonder. 

[Sy staan op, loop geselsend tafel toe, neem weer 'n happie en peusel 

nadenkend daaraan terwyl hulle verder praat.] 

PILATUS:  Wat wonder jy?  

CLAUDIA: Of hy nie dalk die profeet is oor wie my Joodse slavin, 

Miriam, so gaande is nie. Hy doen glo baie wonders. 

PILATUS:  Wat weet jy van die man? 

CLAUDIA: Eintlik niks. Ek moet erken dat ek nie genoeg belang gestel 

het om haar uit te vra nie. Ek het tog geen belang by die 

Joodse profete nie. 

PILATUS: Ek het nie die indruk gekry dat hy 'n profeet is nie. Joodse 

profete loop mos met ruwe velklere in die woestyn rond. Wie 

was daardie een nou weer wat so 'n paar jaar gelede deur 

Herodes Antipas onthoof is? 

CLAUDIA: Iets soos “die Doper”. Ek het ook maar net van die aaklige 

onthoofding  gehoor. (GRIL) Stel tog nie in sulke gru-verhale 

belang nie. Kom ons praat oor iets anders. 

TONEEL 2 

['n Klop aan die deur.] 

PILATUS:  Wie sal dit wees? Dis al laat. 

[Stap na deur A en maak oop.] 

PILATUS  (VERBAAS): Tribuun Lisias!  Kom binne. 

[Lisias verskyn.]   

PILATUS:  Ek neem aan dis belangrik. 

LISIAS:  Ja, U Edele. Dit is. 

PILATUS:      Laat ek hoor. 
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LISIAS:               U Edele, daar het netnou 'n Joodse afvaardiging by die 

soldatekwartiere opgedaag met die versoek dat die 

tempelwag versterkings aanvra om 'n oproermaker te gaan 

aankeer. 

PILATUS:  Waar is die oproermaker? 

LISIAS: Glo êrens in die omgewing van die Olyfberg – dalk in die 

Tuin van Getsémane. 

PILATUS:  Hoeveel manne het hulle nodig? 

LISIAS: U Edele, dit klink belaglik, maar hulle vra 'n hele kohort 

Romeinse soldate aan. 

PILATUS (BARS UIT): Is hulle mal? Seshonderd soldate plus hulle eie tempel-

wag om één oproermaker aan te keer? 

LISIAS: Dis blykbaar nie so eenvoudig as wat dit lyk nie, my heer.  

PILATUS: Hoe so? 

LISIAS: Die groot kamp van die Galileërs is in die Kedrondal. Daar is 

vanjaar duisende van hulle en die oproermaker is self 'n 

Galileër. U ken die Galileërs - 'n klomp vuurvreters soos min.  

PILATUS (WRANG): Dit weet ek maar alte goed. 

LISIAS: U onderonsie met hulle was maar klein in vergelyking met 

wat by Seforis gebeur het, U Edele. 'n Klompie jare gelede 

moes Rome tweeduisend van hulle kruisig na 'n oproer by 

Seforis. En dit het nie hulle vryheidstrewe gedemp nie. Hulle 

laat hulle deur niks keer as hulle in opstand is nie. Tydens 

Joodse feeste vlam die vryheidsvure juis altyd hoër op as 

ander tye. 

PILATUS (POUSE, NADENKEND): Jy sê hy is vermoedelik op die Olyfberg of in  

   die Tuin van Getsémane? 

LISIAS: Dit is my inligting, U Edele. Die Kedrondal lê vlak teen dié 

gebied. Dit mag dalk op 'n konfrontasie met die Galilese 

pelgrims uitloop.  En daar is vanjaar duisende van hulle.  
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PILATUS: [Hy loop onrustig heen en weer terwyl hy dink. Steek dan vas en sê 

 beslis]: Tribuun Lisias, ek wil nie vanjaar weer moeilikheid hê nie. 

Voer asseblief self hierdie kohort aan en help die tempelwag 

om hulle oproermaker aan te keer. Sonder geweld. 

LISIAS:  Ja, my heer.   

PILATUS: Ons gaan nou slaap, maar jy kan my enige tyd kom wakker 

maak as dit nodig is. 

LISIAS: Ek glo nie dit sal nodig wees nie, my heer. Dit klink na 'n 

saak vir die Joodse Raad. U kan rustig slaap. Goeienag. 

[Lisias af.] 

CLAUDIA (ONRUSTIG): Ek hoop nie dis die voorspel tot onheil nie. 

PILATUS (GERUSSTELLEND): Moenie bekommerd wees nie. Dit klink na 'n  

   onbelangrike insident. Kom ons gaan slaap. Môre sal jy  

   beter voel. 

[Pilatus en Claudia stap saam by Deur B uit om te gaan slaap. 

Gemeentesang of koorsang of koordanse of 'n musiektussenspel kan nou 

tydsverloop suggereer.] 

 

TONEEL 3 

[Verhoogligte dof. Byklanke: die getjirp van voëltjies wat vroegoggend aandui. 

Pilatus is alleen in die vertrek. Hy steek 'n lamp aan.  Ligte verhelder.  Vee moeg 

oor sy oë. Stap na waskom, spat water teen sy oë en droog dit af. 'n Klop aan die 

deur. Pilatus maak oop en nooi Lisias en Quintus binne.] 

PILATUS  (FRONSEND):  Tribuun  Lisias,  Centurio Quintus. Wat  bring  julle  so     

vroeg in die oggend hierheen? Die son is nog nie eers op 

nie. 

LISIAS EN QUINTUS:Goeiemôre, U Edele.  

PILATUS:  Ek hoop nie daar is weer moeilikheid nie. 

LISIAS: Nee, U Edele. Ons wou net so vroeg moontlik kom  

rapporteer oor gisteraand, sodat u nie onvoorbereid is as die 

Joodse Raad met die gevangene hier opdaag nie. 
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PILATUS:  O, is hy toe aangekeer. 

LISIAS:  Ja, U Edele. 

PILATUS: Hy het hom seker verset.  Is dit waarom die Joodse Raad op 

pad is hierheen? Die Jode wil seker weer hê Rome moet 

nou hulle vuilwerk doen en hom as 'n rebel veroordeel. 

LISIAS: Nee, U Edele. Die man het hom nie verset nie. Dit was die 

vreemdste arrestasie wat ek nog beleef het.  

PILATUS:  Hoe so? 

LISIAS:  Die oproermaker is Jesus van Nasaret, die man wat vier dae  

   gelede die handelaars uit die tempel gedryf het.   

PILATUS: Wat? (POUSE) Maar dan is dit mos 'n suiwer Joodse 

godsdienstige saak. Ek het niks daarmee te doen nie.  

LISIAS: Ek is nie so seker daarvan nie, my heer. 

PILATUS: As die … die Jesus die spul Joodse leiers se valsheid aan 

die kaak stel, kan hulle mos nie van my verwag om hom te 

straf nie. Laat hulle hom self verhoor! 

LISIAS:  Dit is reeds gedoen, my heer.  

PILATUS: Wat?  Dis nog nie eers behoorlik dag nie! Volgens hulle eie 

wette is so 'n verhoor onwettig. Dit kon net verlede nag 

gewees het en ek weet goed dat hulle wette bepaal dat die 

sittings van die Joodse Raad net in die dag en in die 

tempelsale gehou mag word.  

LISIAS: Die gevangene is twee keer vannag verhoor en veroordeel. 

Hulle is nou op pad na die tempel, maar die amptelike 

verhoor wat nou gaan plaasvind, is net vir die skyn - 'n blote 

formaliteit. Hulle gaan net die beslissing van vannag se twee 

verhore bekragtig. 

PILATUS: Ek kan dit nie glo nie! Aan die een kant kom hulle die letter 

van die wet tot in die fynste besonderhede na, maar aan die 

ander kant verkrag hulle die gees daarvan. (POUSE)  Maar 

waarom twee verhore? 
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LISIAS: U Edele, ek het u opdrag uitgevoer en hulle gehelp om die 

Galileër in hegtenis te neem. Daarna het ek my soldate 

onttrek en Centurio Quintus opdrag gegee om met sy 

honderd man in die nabyheid te  bly. Ek sal u eers vertel wat 

in Getsémane gebeur het. 

PILATUS:  Laat ek hoor. 

[MIMIEK (opsioneel) TERWYL LISIAS VERTEL: Romeinse soldate met 

knuppels en speelgoed-  of kartonswaarde, sommige met fakkels in hulle hande 

kom van agter en by die sydeure  in, beweeg in die  gange tussen die gehoor 

vorentoe en maak of hulle soek. (Die fakkels kan brandende flitse wees met 'n 

'vlam' van rooi of oranje of geel papier aan die voorpunt vasgeheg om soos 'n 

fakkelvlam te lyk.) 'n Paar neem stelling langs die mure in - soos soldate wat 

wagstaan. 

LISIAS: Ons was goed bewapen met knuppels en kortswaarde. Dit 

bly maar die beste wapens vir massa-oproere. Omdat ons 

gedink het dat ons dalk in die donker na 'n voortvlugtige sal 

moet soek, het ons ook fakkels saamgeneem.  

[MIMIEK (vervolg, steeds opsioneel). Eenkant op die verhoog of op 'n tweede  

speelruimte, verskyn die stil figuur van Jesus en 'n paar verwarde, slaperige  

dissipels, as silhoeëtte teen 'n skoon agtermuur. 'n Lig wat tussen hulle en die 

muur skyn, kan die silhoeëtte beter laat uitstaan. 'n Paar van die soldate loop  

saam met Judas na waar Jesus fier en regop staan. Judas soen Jesus en hulle  

praat geluidloos terwyl Lisias sy storie verder vertel.]  

LISIAS: By die Joodse tempelpolisie wat Hom moes arresteer, was 

daar 'n man wat hulle Judas genoem het. Hy het ons reguit 

na 'n afgesonderde plek in die tuin van Getsémane geneem. 

Daar het Jesus ons ingewag.  Later het ek gehoor dat 

hierdie Judas wat hom uitgewys het, een van sy dissipels 

was.  

PILATUS:  Het die gevangene hom verset? 
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QUINTUS: Nee, Hy het nie in die minste weerstand gebied nie. Judas 

het na hom gestap en hom gesoen en dit het ons heeltemal 

verwar. 'n Mens soen tog nie iemand wat jy verraai nie. 

PILATUS:  En hoe het die Galileër gereageer? 

LISIAS: Hy het vir Judas gevra: “Judas, verraai jy die Seun van die 

mens met 'n soen?” Toe kom hy na ons en vra ons na wie 

ons soek. Toe ons sê ons soek Jesus van Nasaret, 

antwoord hy kalm: “Dit is ek.” Toe het hy homself aan die 

tempelpolisie oorgegee. 

[Steeds opsioneel: As Jesus saam met die soldate wegstap, een aan elke kant 

van Hom, spat die dissipels uitmekaar en vlug met die gange 

af en by die buitedeure uit. Soos wat die verhaal verder 

ontplooi, beweeg 'n klompie van die soldate ook  uit, maar 'n  

klompie bly langs die symure "wagstaan". Skakel fakkels af]. 

PILATUS: Hierdie man lyk nie vir my na 'n oproermaker of rebel nie. 

LISIAS: Nee, my heer.  Daar was ook niks uitdagends in sy houding 

nie – net 'n kalme vorstelikheid. Dit is iets wat u ook opgeval 

het dié dag in die tempel. 

PILATUS (PEINSEND): Ja, hy het die indruk van 'n leier gegee. As só 'n man 

skielik as Messias van die Jode begin optree, sal Rome sy 

hande vol hê, want hierdie man is 'n natuurlike leier. Sy volk 

sal hom blindelings volg. 

LISIAS: Daar was lank praatjies onder die Jode dat Hy die 

langverwagte Messias, die Verlosser van die Jode is, maar 

vyf dae gelede het hyself daardie verwagting die nek 

ingeslaan. 

PILATUS:  Hoe so? 

QUINTUS:  Dit was die dag na die Joodse sabbat. Ons het 'n groot, 

juigende skare opgemerk en het nader gegaan om te sien of 

dit  weer 'n  oproer  is.  Toe sien ons  hom  op die  rug van 'n  
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donkie. Die mense was histeries van opwinding. Hulle het 

palmtakke oor hom gewaai, hulle klere uitgetrek en voor 

hom oopgegooi – soos voor 'n koning. En hulle het 

geskreeu. Ek hoor daardie gejuig en uitroepe van die skare 

nou nog: 

[Byklanke van 'n gedruis van 'n skare. Dit moet sag genoeg wees dat die 

stemme uit die gehoor hoorbaar sal kan wees].  

'N STEM UIT DIE GEHOOR ROEP: Hosanna vir die Seun van Dawid.  

'N TWEEDE STEM UIT DIE GEHOOR: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van 

die Vader!” 

NOG STEMME ROEP (dalk ook oor die luidspreker met die gedruis van 'n skare 

op die agtergrond):  Hosanna vir die Seun van Dawid! 

Hosanna in die hoogste hemele! 

(Die gedruis swel uit, en sterf dan weg.) 

PILATUS (MOEG): Wéér een van daardie ewige Messias-oproere. 

QUINTUS:  Ons was bekommerd, my heer, want dit was duidelik dat die  

   volk hom daardie dag tot koning wou kroon. Maar hy was nie  

   daarvoor te vinde nie. 

PILATUS:  Is jy seker daarvan? 

QUINTUS: Ja, baie seker. Hy het vreemd opgetree. Eintlik was alles 

baie vreemd. Daar was Fariseërs en owerstes wat hom 

woedend beveel het om die skare tot orde te roep, maar hy 

het hom nie aan hulle gesteur nie. Hy het geantwoord: “As 

hulle swyg, sal die klippe uitroep.” 

PILATUS:  Wat sou hy daarmee bedoel het? 

QUINTUS: Ek weet nie, my heer. Ons het gedink dat hy daarmee sê dat 

hy die Messias is, maar in die lig van wat verder gebeur het, 

was hierdie antwoord vir ons onverstaanbaar. Hy was 

duidelik nie 'n oproermaker nie en het geweier om hulle 

koning te word. 

PILATUS: Is julle seker daarvan? 
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QUINTUS: Ja, my heer.  Ons het al die tyd saam met die skare beweeg. 

Toe ons deur die Kedrondal gaan, het die Galileër opgekyk 

na die stadsmure. Die skare het vol verwagting tot stilstand 

gekom. Dalk het hulle gedink dat hy hom toe gewillig sou 

verklaar om tot koning gekroon te word. Dit het doodstil 

geword.  

[Quintus bly stil en staar peinsend voor hom uit. Pilatus is totaal vergete.] 

PILATUS: En toe? 

QUINTUS: Dit … dit was alles so vreemd. Geen triomftog van 'n koning 

nie. Daar was geen vreugde by Hom nie, net weemoed. Toe 

sy oë oor die tempel op die Tempelberg dwaal, het hy … 

gehuil. 

PILATUS (VERWONDERD): Gehuil? 

QUINTUS:  Ja. En toe sê Hy met 'n stem wat ver oor die Kedrondal dra:  

HOL MIKROFOONSTEM, OF DALK 'N SPREEKKOOR: “Jerusalem, o 

Jerusalem, daar sal dae kom wat jou vyande skanse rondom 

jou sal opwerp en jou sal omsingel en van alle kante sal 

insluit. En hulle sal jou kinders teen die grond verpletter. 

Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat nie.” 

PILATUS:  Hoe het die skare daarop gereageer? 

QUINTUS: Hulle was verslae. Toe het daar 'n gemor begin opklink. 

Mense wat pas gejuig en gelag het, het skielik kwaad gelyk.  

PILATUS: Hoe werk dié mense se koppe tog? (MINAGTEND) Verbeel 

jou, 'n bevryder op 'n pakdier, 'n huilende Messias op 'n 

donkie! 

QUINTUS: Ek het ook so gedink, my heer. Maar een van hulle 

skrifgeleerdes het my daarop gewys dat een van hulle groot 

profete eeue gelede voorspel het dat die Jode se Messias 

op 'n jong eselsvul die heilige stad sal binnery. Dit is glo 

hierdie profesie wat die skare laat dink het dat hulle groot 

dag van bevryding aangebreek het. En toe kom daar niks 
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van hulle verwagtings nie. Hulle is teleurgesteld terug na 

hulle huise en tente toe. 

PILATUS: Dit klink nie vir my of hierdie Jesus enige gevaar vir Rome 

inhou nie.  

PILATUS:  'n Onrusstoker en rebel is hy beslis nie. 

LISIAS: Ja. En hy was deurentyd kalm. Maar toe die tempelpolisie 

hom wou arresteer, het een van sy volgelinge 'n swaard 

gegryp en Malgus, die dienaar van die hoëpriester, se oor 

afgekap. 

PILATUS (ONTSTELD): Ag nee! Nou is dit gewapende verset. Nou word dit my 

saak. En dit is presies wat daardie slinkse jakkalse wil hê – 

dat ek hulle vuilwerk moet doen! 

LISIAS (HUIWERIG):  Tog nie, my heer. 

PILATUS:  Waarom sê jy so? 

LISIAS (AARSELEND: Ek huiwer om verder te praat, want u sal my nie glo nie. 

PILATUS:  Hoe so? 

LISIAS: Die Galileër moet beslis 'n soort profeet, of dalk 'n towenaar 

wees, anders kan ek dit nie verklaar nie. Hy het dadelik die 

oor weer teen Malchus se kop vasgedruk … en daar was 

geen teken dat dit ooit af was nie. 

PILATUS (ERGERLIK):  Jy verwag tog nie dat ek dit moet glo nie? 

LISIAS: Ek sou u ook nie geglo het as u my dit vertel het nie, maar 

ek het dit met my eie oë gesien. 

PILATUS (MET 'N MINAGTENDE SNORK): Oëverblindery. Dis wat dit was. 

Sommer toorkunsies. (POUSE)  En toe? 

LISIAS: Omdat ek oortuig was dat hierdie man nie moeilikheid sou 

maak  nie, het ek die kohort soldate teruggestuur kamp toe 

en Quintus en sy honderd man daar gelos. Die res van die 

verhaal kan Centurio Quintus u vertel. 

[Laaste soldate beweeg af.] 
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PILATUS:  Laat ek jou storie hoor, Centurio. 

QUINTUS: U Edele, die stoet is daarna na die huis van die oud-

hoëpriester, Annas, toe.  

PILATUS (FRONSEND): Om wat daar te maak?  Rome het hom al jare gelede 

as hoëpriester afgesit en hy het geen mag nie. (POUSE. 

NADENKEND) Nee, laat ek eerlik wees. Hy hét nog mag. In 

werklikheid sit hy nog stewig in die hoëpriesterlike stoel. 

Hierdie swakkeling van 'n skoonseun van hom, Kajafas, wat 

tans hoëpriester is, is net sy lakei! 

QUINTUS: U is reg, my heer. Dit was duidelik dat Annas steeds die 

invloedrykste man in Jerusalem is. Die eintlike verhoor het in 

sy paleis plaasgevind, laat in die nag. Hy het die Galileër 

indringend uitgevra oor sy leer en oor sy dissipels.  

PILATUS: Hoe weet jy dit?  Jy, as Romein, is tog sekerlik nie by die 

verhoor toegelaat nie. 

QUINTUS: Nee, ons is nie. Maar ek het in die skadu van 'n boom digby  

'n oop venster gestaan en het alles gesien en gehoor.  

PILATUS: Nou goed. Vertel verder. 

QUINTUS: Oor sy dissipels wou die Galileër nie praat nie, maar oor sy 

leer het hy net gesê: “Julle het my self gehoor. Julle weet 

goed wat my leer is.”  Toe slaan een van Annas se dienaars 

hom in die gesig en sê: “Antwoord u die hoëpriester so?” 

PILATUS: Die man het Annas seker nie as hoëpriester erken nie. 

Tereg ook, want hy is dit nie meer nie. Daarom het hy hom 

ook nie op sy amptelike titel aangespreek nie. 

QUINTUS: Dis duidelik dat dié man geen swakkeling is nie, my heer. En 

hy ken die Joodse wette. Hy het dadelik geëis dat hy 

behoorlik verhoor word, aangesien iemand nie geslaan mag 

word sonder dat hy behoorlik verhoor en skuldig bevind is 

nie. Annas was toe in 'n groot verleentheid, want die hele 

verhoor in sy huis, en dit nogal in die nag, was onwettig.  
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PILATUS: Hoe het Annas toe uit dié penarie gekom? 

QUINTUS: Hy het  beveel dat die Galileër direk na Kajafas toe gestuur 

moes word. 

PILATUS: Maar waarom het hulle nie tot vanoggend gewag nie? Die 

tweede verhoor was ook tydmors, want dit was net so 

onwettig as die eerste. 

QUINTUS: Dit was duidelik dat hulle haastig was, my heer. Hulle wou 

hom verhoor en veroordeel hê voordat die volk behoorlik 

wakker is en kans kry om goed oor die saak te dink. Die 

Galileër het blykbaar nog steeds 'n groot aanhang onder die 

gewone mense en ek dink die Joodse Raad is bang 

daarvoor. 

 

TONEEL 4 

['n Klop aan die deur. Pilatus wys met 'n handgebaar vir Lisias om oop te 

maak. Lisias maak die buitedeur (Deur A) oop en praat sag na buite. Draai 

terug na Pilatus.] 

LISIAS: U Edele, hier is twee lede van die Joodse Raad wat u 

dringend wil spreek. 

PILATUS:  Het hulle gesê waaroor? 

LISIAS:  Nee, my heer.  

PILATUS:  Wie is hulle? 

LISIAS:  Rabbi Nikodemus en Raadslid Josef van Arimatea. 

PILATUS: Vir Raadslid Josef ken ek goed. Hy is een van die manne 

wat die Sanhedrin by my verteenwoordig. Goed, laat hulle 

inkom. (Keer hom haastig.) Maar wag eers. Is daar nog iets 

wat ons moet bespreek? 

LISIAS:  Nee, u Edele.  

PILATUS:  Dan kan julle maar gaan.  

LISIA EN QUINTUS:  Ons groet u.  
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[Pilatus groet met 'n handgebaar. Lisias laat Nikodemus en Josef binnekom.  

Lisias en Quintus af.] 

PILATUS (praat bekommerd eenkant, by homself):  Dit kan net moeilikheid   

    beteken.  Dis  al  wat ek elke keer hier in Jerusalem  

   ondervind.  

JOSEF:  Shalom. Vrede vir die goewerneur. 

NIKODEMUS: Shalom, U Edele. 

PILATUS: Pilatus groet u. (POUSE, DAN VRAEND) U besoek my 

vroeg in die oggend? 

JOSEF (HAASTIG, HALF ANGSTIG): U Edele, dis 'n belangrike saak en ons het 

min tyd. Ons is nie hier in amptelike hoedanigheid nie. Ons 

is hier om by u te kom pleit dat u tog nie vandag 'n 

onskuldige man sal laat kruisig nie. 

PILATUS (ONTHUTS): Kruisig? Waarom sê jy dit, Josef van Arimatea? Daar is 

tog nie sprake daarvan nie!  

JOSEF: Die Joodse leiers soek Jesus van Nasaret se bloed. Hulle 

sal met niks minder as die skanddood aan 'n kruis tevrede 

wees nie. 

PILATUS (VERERG): Maar dis absoluut belaglik! Pontius Pilatus is nie hulle lakei  

nie. Ek is die verteenwoordiger van Rome. [Wys na die 

Romeinse arend-embleem.]  En Rome verdraai nie die reg 

nie. Julle beledig my om met so 'n versoek na my te kom. 

JOSEF: Ons vra om verskoning, U Edele. Ons besef dis voorbarig, 

maar ons kommer…ons liefde...en ons…skuld het ons hier-

heen gedryf. 

PILATUS:  Skuld? Waaraan het julle skuld? 

NIKODEMUS: Ons was swakkelinge, U Edele. Ek was sy enigste vriend 

onder die Fariseërs. 

JOSEF: En in die Sanhedrin was ons sy enigste twee vriende, maar 

in die geheim. Nie een van ons het die moed gehad om Hom 

openlik te verdedig nie. 
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NIKODEMUS: Ek het Hom wel besoek, maar in die geheim, laat in die nag. 

Ek wéét dat Hy die Messias, die Gesalfde van God is.  Tog 

het ek Hom in die steek gelaat. (POUSE)  Maar nou wil ons 

iets vir Hom probeer doen … as dit nie te laat is nie. 

(PLEITEND)  U is die enigste wat nou nog iets kan doen. 

Red Hom, U Edele, asseblief! 

PILATUS (DINK EERS. DRAAI NA NIKODEMUS): Rabbi Nikodemus, ek ken u 

nie. Maar vir Josef van Arimatea  ken ek goed. Dis vir my 

moeilik om te glo dat hy 'n swakkeling is. (AAN JOSEF) 

Josef, waarom handel jy hier soos 'n swakkeling - jy wat jou 

man altyd so goed kan staan en jou saak so duidelik kan 

stel? Jy het soveel invloed. As jy glo dat die Galileër 

onskuldig is, waarom verdedig jy Hom dan nie? 

JOSEF: Die Sanhedrin is genadeloos, my heer. Almal is bang vir 

hulle. Ons is bang, Jesus se dissipels is bang. Een van hulle 

het Hom verraai en sy vurigste volgeling, Petrus, het Hom 

vannag verloën. Ek was by toe dit gebeur het. 

PILATUS (ERGERLIK, ONBEGRYPEND): En julle noem hom 'n Messias? 

Watter soort redder kan hy tog wees? 'n Huilende koning op 

'n donkie! 'n Leier met net 'n handjievol volgelinge wat by die 

eerste teken van gevaar uitmekaar spat! Is dit julle idee van 

'n Messias?  

NIKODEMUS (STADIG, NADENKEND): Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld 

nie, my heer. Dit is al wat ek weet. Hy het die afgelope drie 

jaar met talle gelykenisse vir ons probeer verduidelik wat die 

aard van sy koninkryk is, maar ons het nie altyd verstaan 

nie. Na sy eerste openbare optrede het die Fariseërs my 

gestuur om te gaan spioeneer en verslag aan hulle te doen 

oor die suiwerheid van sy leer. Sy leringe was anders. 

PILATUS:   Anders?  Hoe anders?  
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NIKODEMUS: Hy het ons geleer soos ... soos een wat gesag het, nie soos 

ons nie. Hy het steeds die ou leer verkondig, maar op 'n 

nuwe manier.  

JOSEF: Hy het ons geleer dat God liefde is. Dat God se Wet nog 

altyd 'n liefdeswet was, maar dat ons daarvan 'n juk gemaak 

het wat swaar op die nekke van die volk rus. So swaar dat 

hulle daaronder struikel en val … 

[Die gedruis van 'n skare mense wat naderkom, word hoorbaar en word 

geleidelik harder. Nikodemus en Josef beweeg na Balkon 2 toe en kyk af op 

die gehoor.] 

NIKODEMUS: Hier kom hulle, U Edele. Toe die sitting van die Sanhedrin in 

die tempelsale begin het, het ons weggeglip en hierheen 

gekom.  

(SMEKEND) Doen tog iets …asseblief!  

JOSEF (GELATE): Dis te laat.   

[Die gedruis van die skare word harder. Pilatus beweeg ook na  Balkon  2  

toe en kyk ook af op die gehoor.] 

PILATUS: Hier is hulle nou. [Wys na onder, in die rigting van die 

gehoor.] Hordes van hulle!  Ek sal moet afgaan en hoor wat 

hulle te sê het.  

[Hy draai na Josef en Nikodemus toe]:  Bly hier totdat ek weg is. Julle kan later  

   afkom. Moenie dat hulle julle hier sien nie. Dit sal lyk of ons  

   gekonkel het. Netnou word ek nog daarvan beskuldig dat ek  

   'n korrupte regter is. Ek groet julle. 

[Pilatus af by Deur C wat na die gehoor lei.  Gaan sit op 'n onopvallende 

plek in die gehoor.] 

 

 

 

 

 



 

 

30 

TONEEL 5 

[Claudia kom vanuit Deur B die vertrek binne en steek verbaas vas toe sy 

vir Josef en Nikodemus sien.] 

CLAUDIA (VERBAAS): Raadslid Josef. Wat 'n verrassing! Ek het nie verwag om  

   so vroeg  in die oggend 'n vername lid van die Joodse Raad  

in die praetorium te sien nie – en dit nogal direk voor julle 

groot fees! 

JOSEF:  Shalom, edele vrou.  

CLAUDIA:  Gegroet, Raadslid Josef. En wie is saam met u? 

JOSEF:  Rabbi Nikodemus. Hy is ook 'n lid van die Raad. 

NIKODEMUS: Vrede vir u. 

CLAUDIA: Vrede, Rabbi. Die goewerneur is nie hier nie. Wag u vir 

hom? 

JOSEF:  Ons het die goewerneur kom spreek. 

CLAUDIA: Dit moet 'n baie ernstige saak wees as julle bereid is om op 

so 'n dag julle reinheidswette te oortree en onder die dak van 

'n onbesnedene in te kom. 

JOSEF: Dit is, edele vrou. Hulle wil ons Meester laat kruisig. 

CLAUDIA (ONTSTELD): Kruisig? Wie is hierdie 'meester' van julle en waarom wil 

hulle hom laat kruisig? 

JOSEF: Hy is ons groot Profeet, Jesus van Nasaret. 

[Nikodemus beweeg na Balkon 2 toe en kyk uit na buite.] 

NIKODEMUS:  U kan Hom hier van die balkon af duidelik sien. Kyk, daar 

staan Hy. 

CLAUDIA: [Kom nader en kyk.]    Waar? 

[Hy beduie in die rigting waar Pilatus (onsigbaar vir die gehoor) onder in die 

gehoor sit.] 

NIKODEMUS:   Die geboeide man tussen die twee tempelwagte – dáár op 

die plaveisel voor die goewerneur. 

CLAUDIA (GESKOK):  Dit kan nie wees nie. Dis HY! 

JOSEF: U lyk ontsteld. Wat is verkeerd? 
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CLAUDIA: Dit is die man van wie ek verlede nag gedroom het. 

JOSEF (VERWONDERD):  U het van Hom gedroom? 

CLAUDIA: Ek het verlede nag baie gely om sy ontwil. 

[Sy beweeg haastig na die skryftafeltjie toe en begin skryf terwyl sy praat.] 

CLAUDIA: Ek moet dadelik 'n boodskap na my man toe stuur. Hy mag 

nie hierdie regverdige man veroordeel nie. 

JOSEF (TERSYDE VERWONDERD AAN NIKODEMUS): Sy het gedroom? Sy, 

Pilatus se vrou? Ek kan dit nie glo nie. Prys die Heer!  

NIKODEMUS (OPGEWONDE, HOOPVOL): Dis 'n wonderwerk – 'n ingrype van 

God self! 

CLAUDIA [Oorhandig die brief aan Josef]:  Neem hierdie boodskap en gee dit  

aan die goewerneur. Dadelik. (DRINGEND) Asseblief, dis 

belangrik!   

[Albei beweeg na Deur C toe, maar sy keer haastig]. 

CLAUDIA: Nee, nie albei nie. Net een. En moenie die boodskap self 

oorhandig nie. Gee dit aan my hofdame of ‘n Romeinse wag. 

(POUSE) Ek is bang. En ek verstaan nie wat daar onder 

aangaan nie. Ek wil nie nou alleen wees nie. En ek wil – 

nee, ek moét weet wat daaronder aangaan. 

JOSEF: Ek sal die boodskap neem. En ek sal liewer buite-om gaan.  

Bly by haar, Nikodemus. 

CLAUDIA: Dankie, Raadslid Josef. Ek groet u. 

[Josef af by deur A.] 

CLAUDIA (AAN NIKODEMUS): Dankie dat u bly.  

[Sy beweeg na Balkon 2 toe. Hulle kyk nou uit op die rumoerige skare 

(gehoor) sowel as die denkbeeldige plaveisel waar die gehoor plaasvind.] 

CLAUDIA: Kom, kom kyk saam met my. Dalk sal u beter as ek verstaan 

wat daaronder gebeur.  Wat maak daardie man hier? En 

waarom lyk die skare so … rumoerig? 
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[Nikodemus beweeg na die balkon toe. Hy staan half verskuild agter haar 

terwyl hy uitkyk. Staan dan verder terug om seker te maak dat hy nie van 

buite af gesien kan word nie.] 

NIKODEMUS: Ek was by albei die verhore in die nag. Hulle het ons 

Meester reeds vannag verhoor en veroordeel. Hierdie sitting 

is maar net vir die skyn - om aan ons wette en aan julle 

wette te voldoen. 

CLAUDIA: Waaroor gaan dit? 

NIKODEMUS: Hulle het drie hoofaanklagte teen Hom gehad. 

CLAUDIA: [Draai na Nikodemus toe] Wat was die aanklagte? 

NIKODEMUS: Hulle sê Hy verlei die volk met valse leringe, onder andere 

dat Hy die Seun van God is, Hy verbied dat aan die keiser 

belasting betaal word, en Hy maak daarop aanspraak dat Hy 

die Christus, die koning van die Jode is. 

CLAUDIA: Is dit so? 

NIKODEMUS: Die aanklagte is vals of verdraaid. Veral die eerste twee 

aanklagte sal nie stand hou voor getuies nie en die 

belastingklag is buitendien belaglik. Net drie dae gelede het 

hulle die belastingstrik vir Hom gestel. Hulle was woedend 

omdat Hy die vorige dag die handelaars met hulle diere en 

geldwisselaars uit die tempel gedryf het. Hy het hulle 

belaglik gemaak en hulle valsheid en gierigheid aan die kaak 

gestel. Toe het hulle besluit: solank Hy lewe, het hulle geen 

gesag en geen invloed onder die volk nie. Hulle sal ook nie 

kan voortgaan met hulle uitbuiting van die armes nie. 

CLAUDIA: Maar hoe, dink hulle, gaan hulle dit regkry om 'n onskuldige 

man te laat kruisig?   

NIKODEMUS: Hulle het gereeld met strikvrae na Hom gekom. Die regte 

spioen was altyd op die regte tyd op die regte plek. Maar 

hulle kon Hom nooit op één verkeerde woord betrap nie. 

CLAUDIA: Maar dan het hulle tog nie 'n saak nie. 
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NIKODEMUS: Hulle was slim, edele vrou. Hulle het spioene van die 

Fariseërs en 'n aantal Herodiane na Hom gestuur. U weet 

self dat die Fariseërs teenstanders van die Romeinse staat 

is en dat die Herodiane die Romeine ondersteun. Toe kom 

hulle na Hom met die strikvraag: “Moet daar aan die keiser 

belasting betaal word?” 

CLAUDIA: Ek begryp. Sê Hy nee, kon die Herodiane Hom gaan aankla 

as opstoker teen die keiser. 

NIKODEMUS: Reg. En sê Hy ja, kon die Jode Hom aankla dat Hy Hom 

teen die koningskap van God verset en dus die dood skuldig 

is. 

CLAUDIA: En wat het Hy geantwoord? 

NIKODEMUS: Dit was meesterlik. Hy het 'n penning geneem, dit vir hulle 

gewys en gevra wie se beeld op die muntstuk is. 

CLAUDIA: Natuurlik!  Dit was die keiser s’n. Die Jode gebruik ook die 

keiser se munte en wie die keiser se munte gebruik, is 

onderdane van die keiser. 

NIKODEMUS: Reg. Toe sê Hy: “Betaal aan die keiser wat die keiser 

toekom, en aan God wat God toekom.” 

CLAUDIA: Is daar mense wat dit sal getuig? 

NIKODEMUS: Ja, baie. Daarom bekommer ek my nie oor hierdie klag nie. 

Ook nie oor die eerste een nie. Hy het wel gesê dat Hy die 

Seun van God is. Hy het God ook dikwels “My Vader” 

genoem, maar dit is 'n suiwer Joodse godsdienstige 

aangeleentheid. Selfs al sou die Jode die doodstraf daaroor 

uitspreek, sal hulle dit nie kan voltrek nie, omdat u man dit 

nie sal bekragtig nie. Dit val buite sy jurisdiksie. 

CLAUDIA: Maar wat is dan die probleem? 

NIKODEMUS: Die laaste aanklag. Sy prediking het byna altyd gesentreeer 

om die gedagte van die koninkryk. En Hyself is die koning 

van daardie ryk – die Gesalfde van God, die Messias.  As Hy 
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daaroor uitgevra word, sal Hy dit nie ontken nie. Die Joodse 

leiers weet dit en daarmee gaan hulle druk op die prokurator 

uitoefen. 

CLAUDIA: Hoe? Ek verstaan nie. 

NIKODEMUS: 'n Man wat daarop aanspraak maak dat Hy die koning van 

die Jode is, word tog beskou as 'n vyand van die staat en 

van die keiser. As Pilatus Hom nie op grond van hierdie klag 

veroordeel nie, kies hy eintlik kant teen die keiser. Spreek hy 

Jesus vry, kla hulle u man by die keiser aan van verraad 

teen Rome. 

CLAUDIA (ONTSTELD): Nee, tog nie dit nie! 

NIKODEMUS: Ja, edele vrou. 

CLAUDIA: Waarom vertel u my hierdie dinge? 

NIKODEMUS: Omdat ek wil hê dat u moet verstaan dat u man Hom dalk 

tóg sal veroordeel. Ek bid dat hy die moed en integriteit sal 

hê om Hom vry te spreek, maar weet nie hoe hy dit kan 

doen sonder om homself te benadeel nie. 

CLAUDIA (ONTSTELD):  Wat 'n diaboliese komplot! 

NIKODEMUS (BITTER): Handlangers van Beëlsebul, dit is wat ons is, elkeen 

van ons. En ek was een van hulle! 

 

TONEEL 6  [Gemeentesang of 'n kort koordans met Paasmusiek om tydsverloop  

aan te dui.] 

[Pilatus op by Deur C. Rabbi Nikodemus tree terug, maar gaan nog nie af 

nie.] 

CLAUDIA (ANGSTIG):  Jy’s gou terug. Wat het daaronder gebeur? 

PILATUS: Ek het betyds daaraan gedink dat hy 'n Galileër is en 

daarom val hy onder Herodes Antipas. Dié jakkals is juis nou 

hier in Jerusalem vir die Pasga. Ek het hom toe na die 

Herodes-paleis gestuur en die saak is hopelik nou uit my 

hande. 
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[Sak moeg op die bank neer.] 

PILATUS (SUG): Ai tog, wat 'n dag!  

CLAUDIA: Rabbi Nikodemus het my vertel van die drie aanklagte. Is 

een van die klagte steeds dat hy sê dat hy die koning van 

die Jode is? 

PILATUS: Ja. 

CLAUDIA: Besef jy wat die implikasies daarvan is? 

PILATUS: Ja, ten volle. 

CLAUDIA (DRINGEND)  Wat gaan jy doen, my man? 

[Dis duidelik dat Pilatus en Claudia van Nikodemus vergeet het. Nikodemus  

beweeg stil na die buitedeur en gaan uit.] 

PILATUS: Wat dink jy? 

CLAUDIA: Onttrek jou aan die saak. Weier om dit aan te hoor! 

PILATUS: Dis mos wat ek gedoen het. Hy's nou in Herodes se hande. 

CLAUDIA: En as Antipas hom na jou toe terugstuur? 

PILATUS: Dan kyk ons maar hoe die saak verder ontwikkel. 

CLAUDIA (ONTSTELD): Nee! 

PILATUS: Wil jy hê ek moet hom vryspreek? 

CLAUDIA (PLEITEND): Ek wil hê dat jy reg moet laat geskied. Jy durf 'n 

regverdige man nie onskuldig die aaklige kruisdood laat sterf 

nie! (POUSE) Ek het laasnag bitter gely om sy ontwil… 

PILATUS (ONTSTELD): Besef jy wat jy van my vra?  My loopbaan, ons toekoms 

saam, ons liefde?  Jy wil hê ek moet dit alles op die spel 

plaas en dit ter wille van hierdie … hierdie onbekende Jood? 

CLAUDIA: Ek weet wat ek vra. 

[Pilatus staan op en kyk Claudia reg in die oë as hulle argumenteer.] 

PILATUS: Gisteraand het jy gepleit dat ek die Joodse leiers hulle sin 

moet gee, dat ek tot elke prys konfrontasie moet vermy.  

Vandag vra jy dat ek my toekoms, dalk my  lewe  op die spel 

moet plaas en dit ter wille van … HOM! 

CLAUDIA: Al wat ek vra, is dat jy 'n regverdige regter moet wees. 
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[Pilatus beweeg onrustig, nadenkend heen en weer. Steek dan vas en kyk  

Claudia weer in die oë.)    

PILATUS:  Miskien is die keiser tog reg. 

CLAUDIA: Waarvan praat jy nou? 

PILATUS: Miskien is dit beter dat regters se vrouens in Rome moet bly 

terwyl hulle mans in die uithoeke van die ryk werk.  Met jou 

inmengery in hierdie saak, krap jy alles deurmekaar.   

CLAUDIA: Is jy ernstig, Pontius?  

PILATUS (BEROUVOL): Ek is jammer, Claudia. Jy is reg. Ek belowe jou dat ek 

die reg van Rome nie sal verdraai nie [Wys na die arend.]  

Ek sal my amp nie oneer aandoen nie. 

CLAUDIA (VERLIG): Dankie, my man. Baie dankie! 

[Ligte verdof. Musiekbrug om tydsverloop te suggereer.  Pilatus en Claudia 

sit albei op die bank as die  musiek ophou en ligte verhelder.] 

 

 

TONEEL 7 

[Lisias verskyn weer op die toneel. Lisias kug hard in die opening by Deur 

A. Pilatus staan op.) 

PILATUS:  A, Tribuun Lisias, het jy enige nuus? 

LISIAS: [Kom nader] Die Nasarener is weer teruggestuur na u toe, U Edele.  

Herodes Antipas sê dat hy geen skuld in die man vind nie. 

Die gevangene het buitendien geweier om 'n woord te praat. 

Die Joodse leiers dring aan op die kruisdood en koning 

Herodes sê net u kan so 'n straf magtig. 

PILATUS: Daardie jakkals onthou dit net as dit hom pas. Toe hy die 

Doper se kop laat afkap het, het hy dit gerieflik vergeet! 

(OORGANG) Maar kon hy hulle nie gepaai het en 'n ander 

straf opgelê het nie? 
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LISIAS: Ek het die indruk gekry dat Herodes bang was vir die 

gevangene. 

PILATUS:  Bang? Waarom sou Antipas vir hom bang wees? 

LISIAS: Ek kon dit ook nie begryp nie, maar een van sy dienaars het 

langs my gestaan. Hy het my vertel dat die koning in 

doodsangs gelewe het sedert die Galileër in die openbaar 

begin optree het en wonderwerke begin doen het. 

PILATUS:  Dis tog verspot.  

LISIAS: Die dienaar sê Herodes het vas geglo dat hierdie Jesus die 

profeet Johannes die Doper is wat uit die dood opgestaan 

het om wraak te neem omdat hy hom laat onthoof het.  

PILATUS:  Wie sou kon dink dat dié ou aartsskelm 'n gewete het! 

LISIAS:  Dis eerder 'n bygelowige angs as 'n gewete, my heer. 

PILATUS:  Hoe so? 

LISIAS: U ken mos die ou bygelofie dat iemand wat vermoor is, in 'n 

ander gedaante met towerkragte terugkeer om sy dood te 

wreek. Herodes het opgetree soos iemand wat so iets vrees. 

Hy het die Galileër eers versigtig uitgelok om 'n wonderwerk 

of twee te doen, maar die gevangene het soos 'n standbeeld 

gestaan, nie 'n woord gesê nie en geweier om enige 

toorkunsies te doen.  Herodes het later moed geskep, 

miskien omdat die rooiwyn wat hy glo deesdae al vroeg  

begin drink, teen daardie tyd sy werk begin doen het. Toe hy 

tot die gevolgtrekking gekom het dat hierdie man beslis nie 

die Doper is nie, het hy beveel dat hulle hom die wit 

kandidaatskleed moet aantrek. Daarna het hulle hom 

geslaan en na u toe teruggestuur. 

PILATUS:  Die Romeinse kandidaatskleed? 

LISIAS: Ja, ek dink hulle het daarmee spottend te kenne gegee dat 

die Galileër na 'n amp streef wat hy nooit sal beklee nie – die 

koningsamp! 
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[Die gedruis van die terugkerende skare buite word weer hoorbaar en swel uit 

soos hulle naderkom.] 

PILATUS (BEDRUK):  Ek sal moet gaan. 

[Pilatus af by Deur C. Gaan sit weer op 'n onopvallende plek  in die gehoor.] 

 

 

 

TONEEL 8 

[Nikodemus verskyn by Deur A. Hy steek huiwerig vas.] 

CLAUDIA:  A, Rabbi Nikodemus. Ek het gewonder wat van u geword  

  het. 

NIKODEMUS:  U en die goewerneur was met 'n persoonlike gesprek besig. 

Daarom het ek maar buite gewag. Het ook gehoop Josef 

kom gou terug.  

[Josef verskyn nou ook in deuropening A.] 

NIKODEMUS:  A, daar is hy nou! 

CLAUDIA: Ek is bly u is hier. Kom asseblief nader, en help my om te 

verstaan wat daaronder aangaan. 

[Hulle gaan staan weer onopsigtelik half skuins agter haar by Balkon 2. 

Saam kyk hulle na buite.] 

NIKODEMUS (PEINSEND):  Dis vreemd.  Hier staan ons,  twee  Joodse Skrif- 

geleerdes, op een van ons allerheiligste feesdae, in die huis 

van 'n onbesnedene met 'n vreemde vrou en gesels. 

Ongehoord in Israel!  En tog … voel dit reg… so asof alle 

bande en skeidslyne vandag wegval –  tussen ons en u, 

Jood en heiden, man en vrou … Is dit omdat ons dieselfde 

vrese deel? 

CLAUDIA: Ek weet nie, Raadslid Josef. Ek weet niks meer nie. Vandag 

is ek dom! 

[Claudia tuur weer angstig na onder toe.] 
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CLAUDIA: Kyk daar. Wat gaan daaronder aan? (MOEDELOOS)  Ek 

wens ek het meer van julle gewoontes en regsprosedures 

geweet! 

JOSEF: Die goewerneur gaan weer alleen saam met ons Meester 

die hofsaal binne. 

CLAUDIA: Maar waarom gaan die lede van die Sanhedrin nie saam 

nie? 

JOSEF: Die ritueel van die seremoniële paaslam wat by die tempel 

geslag moet word, lê nog voor. Hulle mag hulle nie 

verontreinig deur onder die dak van 'n onbesnedene in te 

gaan nie en die hofsaal is Romeinse besit. 

CLAUDIA (LAG SNEDIG EN BITTER): Dis om van te skreeu! Die heilige, 

onbevlektes wil hulleself nie met heidene besoedel nie, maar 

hulle hande is bevlek met onskuldige bloed en hulle harte is 

swart van die haat en nyd.  

[Sy draai na Nikodemus toe): Rabbi Nikodemus, ek kon nog nooit hierdie  

   paaslam van julle begryp nie. Wat is die betekenis daarvan? 

NIKODEMUS: Edele vrou … 

CLAUDIA (VAL HOM IN DIE REDE): Wag! Wat gebeur nou daaronder? Kyk, kyk  

 daar. Daar is nou nog 'n geboeide man.  

   [Hulle tuur saam na onder]:   

JOSEF: Dit lyk asof die goewerneur die skare voor 'n keuse stel. 

(POUSE) Ja, nou weet ek. Dis die gewoonte van die 

goewerneur om as gebaar van welwillendheid elke jaar 

tydens die pasga een Joodse gevangene vry te laat. Dalk 

hoop u man dat hulle Jesus van Nasaret sal kies. 

["Skare" (individue met Bybeldrag - of eietydse drag- in die gehoor) begin skreeu. 

"Barabbas! Barabbas!"  Die klank kan met elektroniese toerusting versterk word. 

Die geskreeu hou op.] 

CLAUDIA:  Wie is die ander man?  Ek kon nie hoor wat hulle skreeu nie. 

NIKODEMUS:   Wag, luister. Daar skree hulle weer.  
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[Die geskreeu van die skare swel weer uit. Hulle luister gespanne. ]  

NIKODEMUS:  Hulle skreeu BARABBAS! (VERBYSTERD) Hulle kies 

Barabbas bo Jesus! 

[Die geskreeu van die skare bedaar.] 

CLAUDIA (HEES):  Wie is hierdie Barabbas? 

JOSEF: [Skud sy kop soos in 'n dwaal.] Hy is die seun van Abbas. 

Sommige mense het hom ook Jesus genoem: Jesus, seun 

van Abbas. Seker omdat sommige hom as hulle verlosser uit 

die hand van die Romeine wou sien. Hy het in opstand 

gekom teen die owerheid en 'n moord gepleeg. Voorheen 

was hy ook 'n rower, 'n man wat geweld gebruik het in sy 

poging om die Romeinse bewind met bloed en geweld 

omver te werp.    

[Die geskreeu van die skare word weer hoorbaar.]   

'N STEM UIT DIE GEHOOR:  Kruisig hom.  Kruisig hom!  

[Nog stemme uit die gehoor sluit by die eerste stem aan. Die kreet word dan deur 

die luidspreker versterk. Meer mense in die gehoor skreeu nou saam met die  

skare oor die luidspreker. "Kruisig Hom. Laat sy bloed op ons en op ons kinders  

 kom." Dit laat die gehoor voel of hulle deel van die skare is wat Barabbas bo 

Jesus verkies.] 

CLAUDIA (ONTSTELD): Van wie praat hulle ? Wie wil hulle kruisig ? 

NIKODEMUS:  Hulle kies Jesus, die seun van Abbas.  En eis dat Jesus, die 

Seun van God, gekruisig word.  

CLAUDIA (RIL):  Rabbi, is julle god dan 'n god van haat en geweld? 

NIKODEMUS:  Waarom vra u dit? 

CLAUDIA:    'n Volk is tog soos sy god is. Die baie bloedige offers wat 

julle voortdurend moet bring om julle god tevrede te stel, laat 

my dink dat hy 'n god van geweld en bloed moet wees. En 

hierdie dinge wat hulle daarbuite skreeu…  

(Skud haar kop onbegrypend.) 
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NIKODEMUS:  Nee, edele vrou. Ons God is 'n God van liefde. Jesus van 

Nasaret het my dit geleer, daardie nag toe ek Hom in die  

geheim besoek het. Daardie nag het Hy vir my gesê: “So lief 

het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee 

het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, 

maar die ewige lewe sal hê.” 

CLAUDIA: Maar as hy 'n god van liefde is, hoe rym dit met al hierdie 

bloedige offers?  

NIKODEMUS:  Ons God is 'n heilige God. Hy haat die sonde, maar het die 

sondaar lief. Die straf op die sonde is die dood. Maar omdat 

Hy ons liefhet, wil Hy nie hê dat ons die ewige dood, die 

sondedood, moet sterf nie. Daarom die offerdiens. Iemand 

moet die straf dra. Iemand moet vir ons sondes sterf. As die 

lam in ons plek sterf, gaan die doodsengel by ons verby. Dit 

is ook die betekenis van die paaslam. Elke jaar as ons die 

pasga vier, dink ons terug aan daardie nag in Egipte toe die 

doodsengel by ons deure verbygegaan het. 

CLAUDIA (HOOPVOL): Maar sal julle god in sy liefde dan nie weer vandag 'n 

wonder laat gebeur nie? Dit is mos die dag waarop die 

doodsengel verbygegaan het. 

NIKODEMUS:  Ek weet nie, edele vrou. Die afgelope tyd het Jesus snaakse 

dinge begin praat. Hy het gesê dat die Hy die Goeie Herder 

is wat sy lewe aflê vir sy skape.  

JOSEF: Ja, Hy het gepraat asof hy vrywillig gaan sterf, asof hy 'n 

taak het om op aarde te volbring … Nee, ek weet nie … 

[Pilatus kom by Deur C op, maar hulle gewaar hom nie] 

CLAUDIA:  Sou hy dan vooraf geweet het dat hy gaan sterf? 

NIKODEMUS:  Niemand wou sy woorde ernstig opneem nie, maar hy het 

beslis  gesê dat Hy sy lewe vrywillig vir sy skape aflê. 

PILATUS (NADENKEND):  Dit rym met sy optrede tydens die verhoor. 

CLAUDIA: (VERBAAS): O, Pontius, ek het jou nie sien terugkom nie. 
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PILATUS (MOEG):  Dis verby, Claudia.  (POUSE)   Ek het alles gedoen wat ek  

kon. Ek het hom selfs laat  gésel – nie net die veertig houe 

wat die Joodse wet toelaat nie, maar 'n wrede, Romeinse 

géseling deur my eie soldate. Ek het gehoop hulle sou dit as 

'n groot genoeg straf aanvaar. Maar hulle het nie. Ek het die 

soldate nie gekeer toe hulle die "koning van die Jode" 

spottend 'n purperkleed aangetrek het en 'n doringkroon op 

sy kop gesit het nie. (POUSE. PEINSEND) Ja, die kandidaat 

was toe tóg 'n koning - 'n spotkoning!  (SUG MOEG): Ek het 

gehoop sy lyding sou hulle harte versag, maar hulle haat het 

geseëvier. Om alles te kroon, het hy nie die laaste klag 

ontken nie. 

NIKODEMUS (TERSYDE):  Ek het dit verwag. 

PILATUS: Toe ek hom vra of hy 'n koning is, het hy geantwoord: “U sê 

dit. Maar my koningskap is nie van hierdie wêreld nie.” 

Verder wou Hy niks sê nie. Ek het later moedeloos 

uitgeroep: “Waarom verdedig u nie uself nie? Weet u nie dat 

ek die mag het om u te laat kruisig nie?”  Hy het my vas in 

die oë gekyk en geantwoord: “U sou geen mag oor my hê as 

dit u nie van Bo gegee is nie.” 

CLAUDIA:  Wat sou hy daarmee bedoel het? 

PILATUS:  Dat ek net 'n instrument in die hand van sy god is. 

CLAUDIA (VERLIG): Maar dan veroordeel hy jou nie?  Hy neem jou nie kwalik  

   nie… 

PILATUS: Nee, nie vir my nie, en ook nie vir hulle nie. (POUSE. 

NADENKEND): Ek is geen godsdienstige mens nie, Claudia. 

Jy weet dit tog self. Maar ek het vandag daar op die regbank 

die gevoel gekry dat 'n ander Regter in beheer is. Selfs toe 

ek skynheilig my hande in onskuld staan en was het, het ek 

gevoel dat dinge nie anders kon verloop het nie.   

[Hy beweeg ingedagte na die waskom  en was sy hande.]   
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PILATUS: Toe die skare skreeu: “Laat sy bloed op ons en op ons 

kinders kom!” het dit gevoel of 'n koue hand my hart omklem. 

Ek het na Hom gekyk. Daar was leed in sy oë … en medelye 

… medelye vir hulle ... en vir my.   

[Niemand sê 'n woord nie. Staar net strak voor hulle uit.] 

PILATUS (VERVOLG PEINSEND):  Miskien  IS  Hy 'n koning  –  'n Koning van 'n  

ander ryk…(BREEK VERLEË AF)  Ag, wat praat ek tog 

alles? Is Pontius Pilatus besig om self seniel te raak? 

[Josef tree huiwerig nader. Hy kug om Pilatus se aandag te trek. Pilatus kyk 

verward om na hom]: 

JOSEF:  U Edele, u het gedoen wat u kon. Ons is dankbaar daarvoor. 

Ons moet gaan, maar voordat ons gaan, is daar net een 

guns wat ons graag aan u wil vra. 

PILATUS: Ja? 

JOSEF:  Ons kon niks doen om Hom te red nie. As Hy dan aan die 

kruis moét sterf, vra ons of ons Hom mag begrawe, nog voor 

sononder vanaand. Ons wette vereis dit, want as die 

gekruisigdes na sononder nog aan die skandpaal hang, sal 

die land seremoniëel onrein wees. Dan kan ons nie die 

Paasfees vier nie. En ons pleit ook: U moet Hom asseblief 

tog nie, soos ander gekruisigdes, in die Hinnomdal laat gooi 

om te verrot of daar verbrand te word nie. Ons wil Hom 

graag 'n eerbare begrafnis gee. 

PILATUS: Rig die versoek weer amptelik aan my … as alles eers verby 

is. Ons moet seker maak dat hulle aldrie dood is. Sal seker 

hulle bene moet breek dat hulle gouer kan sterf. 

JOSEF: Ek dank u. Mag die Here u genadig wees. Ons groet u albei. 

[Josef en Nikodemus af. 

[Kort MUSIEKBRUG om tydsverloop te suggereer] 
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TONEEL 10   

[Pilatus en Claudia is nou alleen op die verhoog. 

Pilatus beweeg ingedagte na die waskom en was weer sy hande. Begin dan 

onrustig rondbeweeg.] 

CLAUDIA: Nou is alles verby. (DRINGEND) Dis verby, my man. Ons 

moet nooit weer daaroor praat nie!  Jy het gedoen wat jy 

kon. Nou is dit verby! 

PILATUS (MOEG): Miskien vir hulle, maar nie vir my nie. (POUSE)  Iets bly my  

   pla, Claudia. Ek weet nie wat dit is nie. Dis al asof iets my  

   bly ontwyk - iets wat ek moes raakgesien het, maar nie kon  

   nie. 

CLAUDIA (BESORG): Ek dink jy moet 'n bietjie rus. 

PILATUS:  Rus?  Wie kan op só 'n dag rus? 

[Hy stap na Balkon 1 en wys na buite]:   

Ek is nie soos hulle nie. Kyk hoe rustig gaan hulle hulle 

gang. Kom kyk self.   

[Claudia beweeg nader terwyl Pilatus verder praat]:   

Daar begin hulle nou aankom vir die rituele paaslam wat op 

hulle gebedsuur in die tempel geslag moet word.  En dáár, 

[wys in ander rigting] daar op die plek van die hoofskedel, 

hang Hy wie se onskuldige bloed op hulle koppe rus!  

(POUSE)  As ek hulle was, sou ek nooit weer 'n oog 

toegemaak het nie… 

CLAUDIA:      (PLEITEND) Vergeet tog daarvan. Dis nou verby. 

PILATUS:  Ek kán nie! (POUSE.) Hy bly voor my soos hulle hom  

   weggelei het om gekruisig te word. Hy het my aan hulle  

offerlammers laat dink - 'n lam wat gelate ter slagting gelei 

word … 

CLAUDIA: Gelate?  Nee, nie gelate nie. Rabbi Nikodemus het gesê dat 

hy vrywillig sy lewe vir sy skape afgelê het. 
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PILATUS (SKIELIK): Dis die ding wat my gehinder het! Tot aan die einde van die  

verhoor was hy steeds in beheer… soos een met gesag – 

soos 'n koning.  En hy het niks gedoen om homself van die 

kruis te red nie. (POUSE)  Dis seker waarom ek met my eie 

hande die opskrif geskryf het wat bo-aan die kruis moes 

kom: DIE KONING VAN DIE JODE, in drie tale. (POUSE)  

Hy IS 'n koning, Claudia! 

CLAUDIA:                Hy  lyk  nie  vir  my  na  'n  koning  nie, Pontius.  Miskien  

   omdat ek nie veel van hulle weet nie. Vandat die koningskap  

   in Rome afgeskaf is, het ons nie veel daarmee te doen nie. 

PILATUS (OPGEWONDE): Jy het dit gesê, Claudia! 

CLAUDIA:  Wat? Waarvan praat jy? 

PILATUS: Toe Rome destyds die koningskap afgeskaf het, het ons 

hoogste hoëpriester onder die nuwe Republiek by die 

tempeldiens een van die funksies van die ou koningskap 

behou. Onthou jy nog wat sy amptelike titel sedertdien is? 

CLAUDIA:  Ja. REX SACRIFICUS. 

PILATUS:  Rex Sacrificus.  DIE OFFERKONING! 

CLAUDIA:  Die Offerkoning? 

PILATUS (OPGEWONDE): Dit is wat Hy is, Claudia. Hy is tog wel 'n koning. Nie 

'n spotkoning nie, maar 'n OFFERKONING – priester en 

koning tegelyk! 

CLAUDIA (BEKOMMERD): Jy is tog nie ernstig nie, Pontius? Die Romeinse en 

Joodse godsdienste lê so ver van mekaar verwyderd as die 

Ooste van die Weste. Daar is hoegenaamd gee verband nie. 

Jou 'Offerkoning' hang op hierdie oomblik sterwend aan 'n 

kruis op Kopbeenkoppie! 

PILATUS (MET KLEM): Hy is NOU besig om sy priesterlike offer te bring - vir  

   sondaars met vuil hande … 

[Die ligte verdof effens. Pilatus beweeg soos in 'n droom na die waskom en 

was weer sy hande. Claudia hou hom bekommerd dop.] 
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CLAUDIA (GEMAAK SPOTTEND): Wel, wie  sou  kon dink  dat  Pontius  Pilatus  

skielik godsdienstig sal raak en sal dweep met hierdie 

aaklige Joodse offerkultus.  Dit laat my ril!  (POUSE. DAN 

SORGSAAM.) Wil jy nie maar probeer rus nie? 

PILATUS:  Rus? 

CLAUDIA: Jy het 'n spannende dag agter die rug en jy redeneer nie 

meer heeltemal rasioneel nie. Kom rus nou.  

[Sy lei hom na die bank]:   Môre sal jy beter voel.  

PILATUS: Ja, môre sal ek seker beter voel. Dalk sal ek dan lag oor my 

vrese van vandag. (POUSE) Jy weet, Claudia, Hy het 

vanoggend vir my gesê dat Hy in die wêreld gekom het om 

vir die waarheid te getuig. Vir my voel dit nou of ek 'n skynsel 

van die waarheid begin sien … 

[Hy staan op, stap na die waskom en was weer sy hande] 

CLAUDIA (SKERP):  Hou op daarmee, Pontius.  Hoor jy my!  Hou op! 

PILATUS (VERBAAS): Hou op waarmee? 

CLAUDIA: Jy was aanhoudend jou hande!  Vandat jy van die verhoor af 

teruggekom het, bly jy net jou hande was. 

PILATUS [Hy kyk verwonderd af na sy nat hande]:  My hande?  Ek was nie  

daarvan bewus nie.  (POUSE)  Dalk voel hulle … vuil  

[Ligte verdof verder tot dit na skemer lyk.] 

CLAUDIA (PLEITEND): Jy moét nou hierdie man en hierdie verhoor vergeet.Jy 

kan nie so aangaan nie. Kyk na my, Pontius, en vergeet van 

jou hande.  Ek is hier en ek het jou lief.  Die verhoor is verby.  

Jesus van Nasaret ook!  Môre is hy vergete.  Vergeet jy ook 

nou van hom. 

PILATUS: Vergeet? (STADIG EN MET KLEM) Hoe vergeet mens jou 

eie skuld? Hoe kyk jy jouself ooit weer in die oë as jy korrup 

was, 'n onregverdige regter wat 'n onskuldige laat kruisig het 

om jou eie bas te red? 
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CLAUDIA (PLEITEND): Kyk na my, Pontius. Kyk in my oë en sê vir my en vir 

jouself: " Ek kon nie anders nie!" 

[Ligte verdof nog verder]. 

PILATUS (VERWONDERD): Ek kyk, maar ek kan jou skaars sien. Waarom is dit  

   so donker? Noudat ek daaraan dink: dis al 'n hele ruk wat dit  

   vir my  so half-donker gelyk het. 

CLAUDIA: Ek het dit nie eers agtergekom nie. Dalk omdat die lampe in 

die praetorium altyd brand. 

PILATUS:  Dit kan mos nog nie nag wees nie? 

CLAUDIA (VERWARD):  Ek verstaan dit ook nie.  Dis maar nog in die middel van  

die dag.  Miskien die sewende of agste uur.  Hoogstens die 

negende uur. 

[Hulle beweeg na Balkon 2 toe en kyk na buite.] 

PILATUS: Die negende uur? Hulle gebedsuur. Die uur waarop die 

rituele paaslam in die tempel geslag moet word. (WYS NA 

BUITE) Kyk net hoe donker en onheilspellend lyk dit 

daarbuite … 

CLAUDIA:  Dit lyk of die hele skepping treur. 

PILATUS:  Dalk treur die skepping wel … 

[Wys na buite, verder weg en hoër op - asof na Golgota] 

oor 'n Offerkoning wat besig is om aan 'n skandpaal te sterf,  

terwyl die Jode … bid.  

(POUSE. DAN STADIG EN NADRUKLIK):     

PILATUS:  Rex Sacrificus.  Die Koning bring sy priesterlike offer …  

vrywillig …  

[Wys na onder in rigting van gehoor]… 

vir mense met vuil hande …   

op die uur waarop die vromes  

hulle Paaslam in die tempel slag. 

 

                                     GORDYN 
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BYBELSTUDIE  en/of GESPREKSTEMAS 

vir gebruik deur 

 KLEINGROEPE 

Die drama kan opgevoer word, of  as Leesteater aangebied word, of dit kan soos 

in 'n Leeskring gelees en bestudeer word. Laaste alternatief is om na die CD van 

die drama te luister voordat na die gesprekstemas en Bybelstudie oorgegaan 

word. 

 

Leesteater: 'n Paar goeie lesers studeer die rolle in en lees dit dan vir ander 

voor in 'n kleingroep.  Daarna (tydens volgende byeenkomste) word gesprek oor 

die temas gevoer en/of word Bybelstudie daaroor gedoen. 

Leeskring:  Die lede gaan lees self die drama tuis en daarna word dit in die 

groep bespreek en word die Bybelstudie gedoen. 

Luister na CD (wat by Radio-Pro beskikbaar is.) Puik akteurs tree daarin op en 

dit is ‘n ontroerende ervaring om na die CD te luister, maar as die 

Bybelstudievrae behandel word, sal luisteraars dalk nie al die fyner 

besonderhede so goed kan onthou nie.   

 

Besprekings en Bybelstudie 

1. Claudia se kommer: "Jy weet jou loopbaan hang aan 'n draadjie. As hulle 

nog één keer oor jou hantering van sake by Vitellius of by die keiser gaan kla, is 

dit verby met jou!  En my verbintenis met die keiserlike familie gaan jou niks help 

nie."  Claudia rig hierdie woorde aan Pilatus. Waarop sinspeel dit? 

1.1 Agtergrond:  Pontius Pilatus was 'n Romein uit die middelklas. Sy van, 

Pilatus, sinspeel op 'n militêre tradisie in sy voorgeskiedenis.  Tydens sy verblyf 

in Rome het hierdie bruuske jong soldaat daarin geslaag om die liefde van 'n 

jongvrou van adellike afkoms te verower. Claudia Procula was die buite-egtelike 

dogter van Claudia, die (latere) derde vrou van Keiser Tiberius. Dit is dus nie 

vergesog om aan te neem dat Pilatus se huwelik met die Romeinse meisie uit die 

keiserlike familie hom in die jaar 26 n.C. 'n pos besorg het waarvoor hy blykbaar 

nie opgewasse was nie. In daardie jaar het keiser Tiberius Pilatus self benoem 
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as goewerneur van Judea en aan hom die ongewone vergunning toegestaan om 

sy bruid te mag saamneem na Palestina toe. 

♦ Spoedig na sy aanstelling het dit duidelik geword dat Pilatus, die soldaat, nie 

oor die kwaliteite van 'n goeie goewerneur beskik het nie. Dit het hom veral aan 

mensekennis, politieke insig en takt ontbreek en van die Jode, hulle godsdiens 

en tradisies het hy bitter min geweet. Daarby was hy koppig en het hy op streng 

militaristiese wyse sy wil op almal probeer afdwing. Vir die Jode  was  sy tien jaar  

van beheer alles behalwe aangenaam. Enkele voorbeelde van sy 

wanadministrasie is: 

◘ Kort na sy aankoms het hy in 'n magsvertoon in die nag 'n afdeling soldate met 

hulle veldtekens met die beeld van die keiser daarop, Jerusalem binnegestuur. 

Vir die Jode was dit 'n skending van hulle godsdiensvryheid wat op daardie 

stadium deur Rome gewaarborg was. Keiserverering was oral in die Romeinse 

ryk aan die orde van die dag en die Jode het geen afbeeldings van enige 

godheid in hulle heilige stad toegelaat nie. 'n Afvaardiging het na Sesarea vertrek 

om Pilatus te versoek om die skilde te verwyder. Eers na groot druk het hy 

toegegee.   

◘ Nie lank na hierdie gebeurtenis nie het Pilatus gedink hy doen die Jode 'n groot 

guns toe hy 'n tipiese Romeinse akwaduk (waterleiding) laat bou het om water 

van 'n bron 40 kilometer van Jerusalem af, na die dorre stad te lei. Die Jode sou 

dit verwelkom het, maar die fout wat hy gemaak het, was om hulle "heilige" geld 

uit die tempelskatkis daarvoor te gebruik. Hierdie geld is as "korban", ( = toegewy 

aan God alleen) beskou. Die woedende Jode het in groot getalle na Jerusalem 

gestroom om te protesteer, maar Pilatus het vermomde krygsmanne met 

knuppels tussen die skare ingestuur wat hulle uitmekaar geslaan het. 

◘ Nog 'n krisis het ontstaan toe Pilatus 'n aantal goue skilde met 'n opskrif tot eer 

van keiser Tiberius in die paleis van Koning Herodes in Jerusalem laat ophang 

het.  Hierdie keer het hy hardnekkig geweier om dit te verwyder. Invloedryke 

Jode het hom by die keiser gaan aankla en eers nadat die keiser opdrag gegee 

het, het hy die skilde laat verwyder.  
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◘ Lukas 13:1-2 verwys na nog 'n groot wandaad van Pilatus wat die Jode 

geweldig geskok het. Hy het 'n groep Galileërs wat in die tempel geoffer het, deur 

sy soldate laat oorval en laat doodmaak, sodat die Galileêrs se bloed met die 

offerbloed gemeng het. Ons weet dat die Galileërs destyds politieke heethoofde 

was en dat baie van hulle aan die Selote-party behoort het wat aan die mag van 

geweld geglo het. Ons kan aanneem dat Pilatus hulle as rebelle gesien het en 

hulle daarom laat teregstel het. Die skokkende wyse waarop dit geskied het, 

getuig egter van sy volslae onbegrip van die Joodse piëteit vir sy heiligdom. 

Dit was dinge soos hierdie wat Claudia laat besef het dat haar man op dun ys 

beweeg en dat sy politieke loopbaan afhang van die goedgesindheid van die 

Joodse leiers. Hy moes hulle dus eerder paai as om hulle teë te gaan. Daarom 

sê sy die woorde (hierbo) aan die begin van die dramatiese gebeure aan hom. 

 

1.2  Lees nou Matteus 27:19, en gesels oor die volgende: 

♦ Watter boodskap stuur Claudia die volgende oggend aan haar man? Vra sy 

weer, soos die vorige aand, dat hy tog die Jode hulle sin moet gee om so sy 

wankelende politieke loopbaan te probeer red? 

♦ As jy in Claudia se skoene was, wat sou jy gedoen het? (Hou die dilemma 

waarin sy en Pilatus was, in gedagte). 

♦  Hoe oordeel jy oor Claudia? 

 

1.3 Hoe oordeel jy oor Pilatus se regspreking in Jesus se verhoor? 

♦ Wat probeer Pilatus alles doen om Jesus van die kruisdood te red? (Kyk Luk. 

23:1-25, Joh. 19:1-16, en Matt. 27:11-31)   

Voltooi onderstaande: 

• Luk. 23:1-4 en 14: Hy neem Jesus onder …………………... en sê dat 

……………………………………………………………………………………………… 

•   Luk. 23:7, 14 en 15: Hy stuur Jesus na …………………….. en sê daarna dat 

nie een van hulle twee gevind het ………………….…………………………………. 

• Joh. 19:1 en Luk. 23:16: Hy laat Jesus …………………. en sê dat dit voldoende 

straf is, daarom gaan hy Hom nou …………………… 
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•  Luk. 23:18-20: Hy laat hulle kies tussen ……………………. en ………………… 

• Luk. 23:22: Drie keer herhaal hy:  "Watter ……………… ………………………… 

• Joh. 19:1-6:  Hy bring die gemartelde en bespotte Jesus met sy ……………….. 

en ……………………voor die skare en probeer so hulle simpatie wen. 

• Matt. 27:24: Uiteindelik was hy sy hande en sê: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

♦ Watter dreigement van die Jode laat Pilatus eindelik swig? (Joh.19:12) 

Waarom juis hierdie aanklag?2  

♦  As jy nou 'n uitspraak oor Pilatus se uiteindelike regspraak in hierdie saak 

moet maak, wat sal jou bevinding wees? 3 

Ja, 'n mens kan jou hande 'n duisend keer in onskuld was en almal om jou 

verseker dat jy nie anders kon nie, maar uiteindelik kan jy nie vir jouself lieg nie, 

en ook nie vir God nie. 

 

2. Waarom was dit nodig dat Judas Jesus moes verraai?  Lees Mark. 14:43-

50 en ook 14:2. Baie mense wonder oor hierdie vraag. Al het die Romeinse 

soldate wat orde moes handhaaf Jesus nie geken nie, moes ten minste sommige  

van die tempelpolisie wat deur die Joodse Raad gestuur is om Jesus te 

arresteer, Hom tog sekerlik geken het. 4 

                                                 
2
 Die dreigement wat Pilatus laat swig:  Joh. 19:12 wys in watter dilemma Pilatus was:  Jesus 

het nie ontken dat Hy 'n koning is nie (Joh. 18:37), maar Hy het ook gesê dat sy koninkryk nie 

van hierdie wêreld is nie (vers 36). Maar die Joodse land was deel van die Romeinse Ryk waar jy 

slegs 'n koning kon wees as die keiser dit goedkeur. Dit was dus 'n dodelike swaard wat die Jode 

oor Pilatus se kop gehou het, want dit sou as verraad teen die keiser beskou word as hy Jesus sou 

vrylaat. In die lig van al sy misstappe van vroeër, kon Pilatus nóg 'n aanklag teen hom allermins 

bekostig – veral een van verraad teen die keiser! 
3
 Pilatus se regspraak: Hy het sy bes gedoen om 'n regverdige regter te wees, maar uiteindelik 

lewer hy tog 'n korrupte uitspraak deur iemand wat hy wéét wat onskuldig is, oor te lewer om 'n 

afskuwelike kruisdood te sterf – en dit om homself te red!   
4
 Judas se verraad:  Mark. 14:2 sê dat Jesus stilletjies voor die fees gevang moes word, en nie 

tydens die fees nie, want hulle wou verhoed dat daar tydens die fees 'n oproer onder die volk 

kom. Daarom moes alles so vinnig en stil en onopsigtelik as moontlik geskied. As hulle oral 

tussen die pelgrims na Hom moes soek, sou baie mense geweet het en oproer sou ontstaan het. 

Daarom was selfs die teken wat hulle afgespreek het, nl. Judas wat Jesus sou soen, betekenisvol:  

dit was destyds die gebruik dat 'n rabbi en sy leerlinge (dissipels) mekaar met 'n soen gegroet het.  
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3. Weerspreek die evangelies mekaar in die volgende Skrifgedeeltes?  

3.1 Lees Joh. 18:28 en 19:14 en 31.  Op watter dag is Jesus, volgens 

Johannes, gekruisig? 

Ons lees hier dat die Jode nie in die ampswoning wou ingaan nie (Joh. 18:28). 

Waarom nie? Ons lees ook dat dit die voorbereiding vir die pasga was (19:14) en 

dat die sabbat wat voorgelê het, "groot" was (19:31). Waarop dui dit alles? 5 

3.2 Vergelyk dit met Mark. 14:12-16, Luk. 22:7-8 en Luk. 23:54.  

Hiervolgens het Jesus en sy dissipels hulle Paasmaaltyd op die dag van die 

voorbereiding vir die "groot sabbat" gehou, dié dag waarop die Jode altyd die 

Paaslammers geslag het. Ons weet ook uit die evangelies dat die laaste 

pasgamaal en die eerste nagmaal die aand voor Jesus se kruisdood gevier is.  

Dit lyk of die evangelies mekaar dus hier weerspreek.  

3.3 Beteken hierdie "weersprekings" nou dat Bybelse geskiedskrywing dus 

"onbetroubaar" is, soos sommige mense beweer? 

♦ Ons het hier 'n dateringsprobleem, want dit lyk of daar 'n weerspreking is. 

Markus en Lukas sê dat Jesus-hulle die paasmaal reeds op die dag voor sy 

kruisiging geëet het, terwyl Johannes sê dat die JODE op die Vrydag toe Jesus 

gekruisig is, die paasmaal nog moes eet. Dit beteken dat die paaslammers die 

Vrydag nog geslag moes word en ook dat die seremoniële Paaslam daardie 

middag om drie-uur ook nog in die tempel geslag moes word. Hoe moet ons dit 

nou verstaan? Verskillende teoloë gee verskillende moontlike verklarings.   

                                                                                                                                                 
Ook dit was dus niks ongewoon nie. Vers 49 gee ook 'n ander rede: Die Skrif dat Jesus soos 'n 

oortreder behandel sou word, moes in vervulling gaan.  Dit verwys (terugskouend) na Jes. 53:12. 

 
5
 Die Jode wou nie die ampswoning binnegaan nie (Joh. 18:28), want daar is geglo dat 'n Jood 

sewe dae lank seremonieel onrein word as hy onder die dak van 'n "onbesnedene" ingaan. (Kyk 

ook Hand. 10:27-28). Dit sou beteken dat hulle dan glad nie aan die weeklange Paasfeesvierings 

(ook die "Fees van die ongesuurde brode") sou kon deelneem nie en ook nie daardie jaar se "groot 

sabbat" sou kon vier nie. Daardie jaar het sowel die Paasfees as die Offer van die gerwe (Lev. 

23:11) op die normale sabbat (Saterdag) geval, daarom wat dit 'n driedubbele, spesiale "groot 

sabbat". Johannes sê hier uitdruklik dat die Jode hulle paasmaaltyd nog moes eet. Dit lewer 'n 

probleem op, want volgens al die evangelies het Jesus-hulle reeds die vorige aand hulle Paasmaal 

geëet toe Jesus ook die nagmaal ingestel het. 
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♦ Christelijke Encyclopedie verduidelik dit soos volg: Die paaslam is in die begin 

(na die uittog uit Egipte) deur die vader van die huis geslag, maar later is hierdie 

Pasga-ritueel na die tempel verplaas. (Kyk ook Deut. 16:1-3 en 2 Kron. 35:11-

14). In die tempel is die slagwerk deur die leviete gedoen en die priesters het die 

vet van die paaslammers op die altaar verbrand. (Daarom kla Pilatus-hulle so oor 

die "stank" van die duisende offerdiere wat van die tempel af na hulle toe waai.) 

Die vleis is deur die families tydens die paasmaal geëet. Die leviete het by die 

tempel vir hulleself en vir die priesters die vleis gaargemaak. Hou nou in gedagte 

dat die duisende diaspora-Jode (Jode wat sedert die ballingskap in ander lande 

gewoon het) in Jesus se tyd saam met die Jode van die Bybelland na Jerusalem 

toe gegaan het vir die Paasfees. Die hoeveelheid lammers was hopeloos te veel 

vir die leviete om op een dag geslag te kon word. Daarom is vroeër die week al 

begin met die slag van die lammers. Die gesinne wie se lammers vroeër geslag 

is, moes op dieselfde dag as wat hulle lam geslag is, hulle Paasmaal eet. Jesus 

en sy dissipels sou dus onder hierdie groep geval het. Maar die groot gros Jode 

sou eers die volgende dag hulle Pasgamaal geniet. Met Jesus kon dit egter nie 

anders nie, want Jesus is die Vrydag (Goeie Vrydag) gekruisig en Hy sterf 

presies 3 uur die middag – die uur van die Jode se middaggebed en ook die uur 

waarop die rituele Paaslam in die tempel geslag is. (Mark. 15:33-38). 

Daarmee sê Johannes duidelik vir ons: "Jesus is ons Paaslam wat vir ons 

geslag is."  Ook Paulus sê dit later (1 Kor. 5:7) Johannes wou baie seker maak 

dat ons dit goed begryp, daarom is hy so spesifiek omtrent die dag en die tyd 

waarop Jesus gesterf het en ook omtrent die slag van die Paaslam.  

Wonderlik dat ook hierdie Oud-Israelitiese seremoniële wet (oor die Pasga-lam 

wie se bloed red) later in Christus vervul is. 

 

4. God se "legkaart" 

4.1 Nie "toevallig" nie. 

Wat het alles gebeur op die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het? 

Die ongelooflike sameloop van omstandighede op die dag en uur waarop Jesus 

gesterf het, is nie "toevallig" nie. Terwyl Pilatus en Claudia hulle vanaf hulle hoë 
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balkon verwonder oor die "nag" in die middel van die dag – vind 'n ander wonder 

in die tempel … en op Golgota plaas. Al die klein stukkies van God se groot 

"legkaart" val op daardie Goeie Vrydag om drie-uur die middag saam om die hele 

"prent" van God se raadsplan te openbaar.  Kom ons kyk eers na die "los 

stukkies" van die legkaart. 

 

4.1.1 Die gereelde gebedstye van die volk was soggens om 9 uur en 

smiddags om 3 uur. Dan het die priester wat deur middel van die lot aangewys 

is om op daardie dag die wierook en kosbare speserye op die goue altaar te 

verbrand, sy taak volvoer. Die geurige wierook wat opstyg na bo, is in die Bybel 

simbool van die gebede van die volk wat opstyg na God (Ps. 141:2, Op. 5:8 en 

8:3-5). Terwyl die priester in die Heilige deel van die heiligdom ingaan, wag die 

volk in die tempelvoorhof. Terwyl die wierook binne brand, kniel die volk buite en 

bid sag: "God van barmhartigheid, kom in u heiligdom en neem die offer van die 

volk in welgevalle aan." Dan wag hulle vir die priester om uit te kom en die seën 

oor hulle uit te spreek (Num. 6:23-26 en Luk. 1:8-10 en 21-22). 

 

4.1.2 Die Heilige (deel van die tempel) waar die wierookoffer daagliks 

gebrand is, is van die Allerheiligste geskei deur die tempelvoorhangsel. Dit 

was 'n groot gordyn wat simbool was van die skeiding wat die sonde gebring het 

tussen God en die mens. Agter daardie gordyn, in die Allerheiligste, was die 

verbondsark met die Tien Gebooie daarbinne en die versoendeksel daarop.  

• Die Allerheiligste is beskou as die troonsetel van God op aarde. Dit verkondig: 

God is teenwoordig by sy volk.   

• Met die verbondsark sê God: "Daar is 'n verbond tussen My en my volk. Ek is 

julle God, julle is my volk."  

• Met die Wet binne-in die verbondsark sê God: "Julle moet my gehoorsaam en 

my gebooie hou. Dit is die voorwaarde vir my verbond met julle."   

 

Maar die volk was uit hulleself nooit in staat om dit te doen nie. Telkens het 

hulle maar weer die verbond verbreek en ontrou geraak aan God. Daarom  
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• die versoendeksel wat die boodskap oordra: God wil Hom met sy volk versoen.  

Daarom het die Hoëpriester een keer elke jaar op die Groot Versoendag met die 

bloed van twee offerdiere agter die voorhangsel in die Allerheiligste ingegaan. 

Dan het hy die bloed van die een offerdier gesprinkel op die versoendeksel en so 

versoening vir sy eie sondes verkry, en dan ook die ander offerdier se bloed 

daarop gesprinkel ter versoening van die volk se sondes.  

So was die hoëpriester eeuelank die onvolmaakte middelaar tussen God en sy 

volk wat namens hulle jaar na jaar die "sondegordyn" moes deurbreek en by God 

vir sy volk moes intree. (Lees Hebreërs 7-10) 

 

4.1.3 "Dit is volbring." 

♦ Tydens die Pasga (Paasfees) is die seremoniële (of rituele) paaslam die 

oggend aan die altaar vasgemaak en drie-uur die middag tydens die gebedsuur 

deur die hoëpriester geslag. Sodra die offerlam geslag is, het die hoëpriester 

uitgeroep: "Dit is volbring!".  (Joh. 19:28-29 en Mark. 15:33-39)  

 

4.1.4 Voeg nou al die stukkies van die "legkaart" bymekaar en probeer in jou 

verbeelding sien wat alles gelyktydig in Jerusalem gebeur het toe Jesus gesterf 

het.   

♦ In die tempel is die rituele paaslam so pas geslag. Die hoëpriester roep uit: "Dit 

is volbring!" 

♦ Op Golgota roep 'n ander stem uit: "Dit is volbring!  Vader, in u hande gee ek 

my gees oor."  

♦ Toe tril die aarde en die hele tempelkompleks sidder en beef. 

♦ Die voorhangsel tussen die Heilige en Allerheiligste skeur stadig middeldeur – 

van bo na onder – asof 'n onsigbare reusehand dit skeur. 

♦ Die priester wat presies op daardie gebedsuur by die reukofferaltaar besig was 

met die wierookoffer, staar verskrik na die skeurende voorhangsel. Toe val sy oë 

op die verbondsark in die Allerheiligste. Sy hande word lam van skrik en die 

rokende wierookbak glip uit sy greep en val knetterend op die vloer. Verwonderd 
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prewel die priester: "Die skeiding is weggeneem. Die weg na die troon van God 

… is OOP!" 

♦ Toe bedek die priester sy gesig met sy hande en hy val bewend en biddend op 

die grond neer. 

♦ Op die grond draal die wierookwolkies eers lui rond, en toe, baie stadig, begin 

dit opstyg na Bo.  

(Die drama JUDAS VAN KÉRIOT gaan in diepte op hierdie gebeure in.)  

 

4.1.5 Lees nou Heb. 4:14-16; 9:1-15 en Heb. 10:11-22. 

Sien jy nou die "groter prent" raak? Watter boodskap dra hierdie gebeure oor?6   

 

5. Wat het van Pontius Pilatus en Claudia geword? 

Daar bestaan baie legendes oor Pilatus, maar tussen al die oorgelewerde 

tradisies en apokriewe verhale is daar tog sekere inligting wat uit redelik 

betroubare bronne kom. Die Joodse geskiedskrywer, Josefus, vertel hoe Pilatus 

se goewerneurskap, na tien jaar in die Joodse land, beïndig is.  'n Samaritaan 

het die belaglike bewering gemaak dat Moses (wat na ons wete nooit sy voete in 

Kanaän gesit het nie) goue voorwerpe op die berg Gerisim (in die Samaritaanse 

gedeelte van Kanaän) begrawe het. Baie Samaritane het die verhaal geglo en 

gewapend na hulle "heilige berg" (Joh. 4:19-21) opgetrek. Pilatus het weer sy 

soldate gestuur en in die oproer is 'n aantal mense dood en ander is gevange 

geneem. Die Samaritane het 'n klag by Vitellius, die prokonsul van Sirië (wat ook 

beheer uitgeoefen het oor die Joodse land en die Samaritaanse gebied) 

ingedien. Vitellius het Pilatus na Rome gestuur om hom voor die keiser te 

verantwoord.  

Wat verder gebeur het, is nie so seker nie, maar die een tradisie wat hardnekkig 

bly voorleef, is dat hy na Vienne in Suid-Gallië (Frankryk) verban is.  

                                                 
6
  Dit is volbring: Die boodskap van God se liefde vir sondaars (Joh. 3:16) en Jesus se 

gehoorsaamheid.  

Die voorhangsel wat skeur: Die skeiding tussen God en mens is weggeneem: die weg na die 

troon van God is nou oop!"  Ons het nie meer diere-offers of priesters nodig nie. Jesus is die 

volmaakte Hoëpriester wat die volmaakte offer gebring het wat nooit weer herhaal hoef te word 

nie. Hy is voorwaar die Offerkoning. 
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Daarvolgens het hy ook tot die einde van sy lewe kompulsief aanhoudend sy 

hande bly was en uiteindelik selfdood gepleeg. Dit is nie duidelik of hy dit uit sy 

eie gedoen het omdat skuldgevoelens hom daartoe gedryf het nie, en of hy deur 

Tiberius se versteurde opvolger, Caligula, gedwing is om die gifbeker te drink.     

 

Wat van Claudia geword het, weet ons nie. As Caligula egter vir Pilatus se 

dood verantwoordelik was, sou sy beslis ook een van sy slagoffers gewees het, 

want sy was ‘n lid van die keiserlike familie en die versteurde Caligula het almal 

wat maar net enigsins ‘n verbintenis met die keiserlike familie gehad het, om die 

lewe laat bring. Die drama, MASKERS, werp meer lig hierop.   

-oOo- 

 

 

 


