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KARAKTERS: 

1: Nikodemus: 65 (Fariseër/besoek Jesus in die nag, Joh 3:1-21, berei Jesus 
se liggaam voor vir sy begrafnis saam met Josef van Arimatea, Joh 19:38-42.)  
Richard van der Westhuizen 
2: Josef van Arimatea (Ryk man, lid van Joodse raad, Mark 15:43-46. Jesus 
word in sy nuwe graf begrawe, Matt 27:58-60, vra die liggaam vir Pilatus.)  
Lochner de Kock 
3: Johannes die Doper (Maak die pad gelyk vir die Messias, verkondig dat 
mense hul sondes moet bely en gedoop word, Luk 3:1-19, word deur Herodes 
Antipas onthoof, Matt 14:1-12.) 
Charlie Bouguenon 
4: Gusa (Hoë amptenaar aan hof van Herodes Antipas, Luk 8:3.)  
Francois Stemmet 
5: Johanna (Gusa se vrou, sy volg Jesus openlik, moontlik omdat Hy haar ook 
van een of ander siekte genees het, Luk 8:2-3.) 
Ria Smit 
6: Jesus (Seun van God, my Verlosser aan die kruis, Hy oorwin die dood.) 
Pietie Beyers 
 
 



 

 

BYK. KRIEKE DIEP IN DIE NAG/BINNE/HY SKRYF/OM TYD TE WEN      
KOMMUNIKEER HY OOK SOOS 'N VERTELLER 
 
1: Nikodemus:  (SKRYF) Hoogagtend Demetrius, seer geliefde vriend,  

kenner van die Wet van Moses en die geskrifte van die  

profete. Ek rig hierdie skrywe aan u omdat ek u 'n 

verduideliking skuld, ook omdat ek betyds wil wees met 

my getuienis. Ek weet nie wat om met ligdag te verwag 

nie. Vergun my dus die nagtelike ontboeseming. Om 

mee te begin: Ek het die grootste respek vir die 

toewyding  waarmee u ons volks se geskiedenis 

bestudeer en noteer. U geloof in die God van ons vaders 

en u vaste hoop op die koms van die Messias – 

daarmee is ek u roerend eens. Dit is dus vir my 'n saak 

van diepe teleurstelling dat ons nie tot 'n vergelyk kan 

kom aangaande Jesus, die profeet van Nasaret nie. Hy 

is, soos u voorspel het, gevange geneem, maar toe in 

een nag onregverdig verhoor, ter dood veroordeel en 

gekruisig met die goedkeuring van die Sanhedrin onder 

leiding van Kajafas ons geëerde hoëpriester. 

(TOENEMENDE ONTSTELTENIS) Ons vermoor ons 

profete, my vriend, omdat hulle ons met die waarheid 

konfronteer. Maar ek loop nou my betoog vooruit. My 

reis na Jesus het by die Jordaan begin, by Johannes die 

Doper. 

BYK: DOOF BINNE NA BUITE/DAG LANGS DIE JORDAANRIVIER 
TWEE STAP OOR KLIPGROND NADER/LIGTE ROESEMOES 
 



 

 

1: JOHANNES:  (PROJEKTEER EFFE WEG) Wie twee kledingstukke  

het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie 

kos het moet dieselfde doen. Julle tollenaars moenie 

meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie.  

2: NIKODEMUS: (NABY/VIR JOSEF) Hy is toe een van daardie woestyn- 

heiliges wat niks meer nodig het as sprinkane en wilde 

heuning nie. 

3: JOHANNES:  Soldate, luister! Julle moet niemand deur geweld of 

valse aanklag afpers nie, wees tevrede met julle soldy. 

4: JOSEF:  'n Kluisenaar, al was sy vader 'n priester in diens van die 

tempel en getrou aan die Wet. 

5: NIKODEMUS: Die armsalige Sagaria, ek sukkel om sy storie te glo van 

die engel wat aan hom verskyn het.  

6: JOSEF:  Kom nou, Nikodemus, die hele volk het gesien in watter 

toestand hy was, stomgeslaan tot die seun besny is. 

7: NIKODEMUS: Toe praat hy en hou nie op nie.  

8: JOSEF:  Nadat die mense hom maande lank aangesien het vir 

iemand wat sy verstand verloor het. Dit pla my, die soort 

harteloosheid.  

9: NIKODEMUS: Vir my ook, maar om darem te voorspel dat jou eie kind 

'n profeet van die Allerhoogste sal wees en die pad voor 

die Messias gelyk sal maak is aanmatigend of dalk 'n 

bietjie gek. Is dit nie? 

10: JOSEF:  Johannes is 'n profeet, dit kan ons nie wegredeneer nie. 

11: NIKODEMUS: En 'n prediker met 'n boodskap. 



 

 

1: JOSEF:  Wat ons nie kan ignoreer nie.                                       

2: NIKODEMUS: Absoluut! Luister . . .  

3: JOHANNES:     (NADER) Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel 

het naby gekom. Dra dan vrugte wat bewys dat julle julle 

bekeer het! En moenie vir julleself sê: 'Ons het Abraham 

as voorvader nie, want dit sê ek vir julle: God kan uit 

hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. (POUSE/ 

REAKSIE VAN OMSTANDERS) Die byl lê al klaar teen 

die wortel van die bome. Elke boom wat nie vrugte dra 

nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 

4: NIKODEMUS: Sy simboliek is skrikwekkend. 

5: JOSEF:  Doodstraf vir sondaars  . . . Hulle sal brand, sonder 

aansien des persoons.   

6: NIKODEMUS: Toe maar, ons is hier om ons sondes te bely en gedoop 

te word, letterlik uit die vuur geruk te word. 

7: JOSEF:  Hoe 'n Fariseër wat die Wet getrou nakom, hom met 

sonde kan besmet, dit weet ek nie.   

8: NIKODEMUS: Josef, hou jou nederig, wees een met die volk.  

9: JOSEF:  Besmet en vuil. Ons sal moet skoonkom, vandag nog.  

10: NIKODEMUS: Op aandrang van die Doper –  wat glo dat ons gewas 

moet word, nes die profeet Elisa wat Naäman die Siriër 

beveel het dat hy hom in die Jordaan moet was sodat hy 

van sy melaatsheid gereining kan word. 

11: JOSEF:  Hy kyk hiernatoe. Praat jy asseblief – namens ons. 



 

 

1: NIKODEMUS: Ons groet u, Johannes, seun van Sagaria, profeet van 

die Allerhoogste. Geseënd is u, en geseënd is die 

woorde van u mond en die werke van u hande. Ek en 

my vriend hier, is afgevaardig deur die Sanhedrin om 

ons sondes te bely en gedoop te word. Ons dank u vir 

die geleentheid. 

2: JOHANNES:  Afgevaardigdes, uitverkorenes, vooraanstaande Joodse 

Raadslede, skrifuitleggers, wysgere van die woord, 

verwaande leuenaars. . .! Julle slange, wie het julle 

wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug?  

3: NIKODEMUS: Slange, noem u ons slange? 

4: JOHANNES:  Agterbaks, soos slange, dis wat julle is. Bely julle 

sondes in alle opregtheid en kom tot bekering, dan sal 

ek julle doop. 

5: NIKODEMUS: Ons dag dan die water sal ons sondes afwas. 

6: JOSEF:  Dis . . . dis  vir ons nodig om gedoop te word.  

7: JOHANNES:  Wat julle nodig het is die Gees! Laat ek julle dit reguit sê: 

Ek doop met water, maar my meerdere kom, en ek is nie 

eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle 

met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop 

in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon- 

maak. Die koring sal Hy in sy skuur bymekaar bring, 

maar die kaf sal Hy met onblusbare vuur verbrand. 

BYK. DOOF BUITE NA BINNE NAG/NIKODEMUS SKRYFKAMER 



 

 

1:  NIKODEMUS: (SKRYF) Ons het gevlug, sonder om 'n voet in die water 

te sit: beledig, kwaad, verneder deur 'n kaalvoettrapper 

in die woestyn met 'n aanhang, hoor, wat jy nie kan glo 

nie. Hulle kom van ver af: van Galilea en Judea, van  

Jerusalem om deur hom veroordeel te word, en dan 

gedweë gedoop te word. Gevolg is: Die sinagoges loop 

leeg, die tempel word slegs op feesdae besoek en die 

offerhandes raak min, die koffers skandalig laag.  

   Die vermoede ontstaan toe dat hy die Messias is, en ek 

en Josef van Arimatea word weer gestuur met 'n nuwe 

opdrag. Saam met ons was daar ook priesters en 

Leviete as getuies. Ons is aangesê om reguit vrae te 

stel. 

BYK. DOOF NAG SKRYFKAMER/DAG JORDAAN.  

2: JOSEF:  Wie is jy?  

3: NIKODEMUS: Is jy die Messias? 

4: JOHANNES:  Ek is nie die Christus nie. 

5: NIKODEMUS: Wie is jy dan? Is jy Elia? 

6: JOHANNES:  Nee, ek is nie. 

7: NIKODEMUS: Jy is 'n profeet? 

8: JOHANNES:  Nee! 

9: NIKODEMUS: Nou maar wie is jy dan?  

10: JOSEF:  Ons moet 'n antwoord gaan gee aan dié wat ons gestuur 

het. Wat het jy oor jouself te sê? 



 

 

1: JOHANNES:  Ek is die een wat in die woestyn roep: Maak die pad vir 

die Here reguit.  

2: JOSEF:  (HALF BY HOMSELF) Dis wat die profeet Jesaja voor- 

spel het. Een kom vooruit. 

3: NIKODEMUS: Waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie en nie 

Elia nie, en ook nie 'n profeet nie? 

4: JOHANNES:  Ek doop met water, maar tussen julle staan daar Iemand 

vir wie julle nie ken nie. Dit is Hý wat ná my kom, wie se 

skoene ek nie werd is om los te maak nie.    

BYK. DOOF DAG/BINNE NAG/NIKODEMUS SE SKRYFKAMER 

5: NIKODEMUS:   Almal daar het geskok om hulle rondgekyk op soek na 

Hom, die vreemdeling: Iemand wat geheel en al anders 

is, 'n verhewe mens of god om die profeet Johannes se 

meerdere te kan wees. Hy het weggestap, eenkant gaan 

sit. Ons het onder mekaar gefluister, stil geword, gewag 

dat daardie Iemand te voorskyn sal tree.  

   Die rivier het gemurmel, voëls het mekaar geroep, die 

aandkoelte het op ons neergedaal, 'n ligte bries het die 

bome se blare geroer, die geur van die veld was soos 

wierook. 'n Onuitspreeklike verlange het my beetgepak. 

Daar was 'n  teenwoordigheid, 'n goddelike nabyheid, 

maar Hy het Hom nie aan ons getoon nie.  

   Die volgende dag het ons berig gekry dat  'n  jongman 

van Nasaret na Johannes gekom het om gedoop te 

word en Johannes Hom wou keer: 'Ek moet eintlik deur 



 

 

U gedoop word,' het Hy gesê. 'En U kom na my toe.'  Hy 

het voet by stuk gehou, gesê dis God se wil. Daarna het 

Johannes ingestem. Die omstanders het gesien hoe die 

hemel oopgaan en die Gees van God  soos 'n duif op 

die jongman neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die 

hemel: 'Dit is my geliefde Seun,' het Hy gesê. 'Oor Hom 

verheug Ek My.'  

   Daardie jongman was God se Seun wat Vrydag heeldag 

aan 'n Romeinse kruis gehang het en in Josef van 

Arimatea se nuwe graf ter ruste gelê is. Dit is vannag 

Saterdagnag. Die tweede dag het gekom en gegaan. 

Maar ek is al weer my betoog vooruit.  

   Nadat Hy gedoop is, het Jesus vir Hom twaalf dissipels 

gekies. Hy het in Galilea en Samaria rondgegaan, in die 

sinagoges gepreek en siekes gesond gemaak. In 

Jerusalem het Hy sy evangelie tot in die tempel kom 

verkondig, soms waar net Jode toegelaat word, meesal 

in die voorhof van die heidene. Hy het met gesag 

opgetree en Hom nie gesteur aan die leerstellings wat 

ons by die volk gevestig het nie. Sy uitsprake, sy opgang 

as profeet was van so 'n aard dat Hy dikwels in die 

Sanhedrin bespreek is, dit weet u. Ons het Hom as 'n 

bedreiging vir die gesag van die Joodse Raad beskou. 

Hy was slim, te slim vir 'n jongman met sy agtergrond. 



 

 

Onthou u hoe ons Hom met strydvrae gepeper het en 

wat die gevolge daarvan was?  

BYK. DOOF BINNE NAG/BINNE DAG IN TEMPELVOORHOF VAN 
DIE HEIDENE  WAAR MENSE ONDERRIG EN BESIGHEID BEDRYF IS 
GEROESEMOES SOOS OP 'N MARKPLEIN  
  

1: JESUS:  Die Skrifgeleerdes en die Fariseërs het die gesag om 

die Wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en 

onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld 

moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat 

hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam 

en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hullle 

nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle 

doen, doen hulle om deur die mense gesien te word. 

Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed, en 

die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ere- 

plekke by die feesmaaltye, en van die voorste plekke in 

die sinagoge, om op straat deur die mense gegroet te 

word en as 'rabbi' aangespreek te word. Hulle palm die 

huise van die weduwees in en sê vir die skyn lang 

gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word. 

BYK. KRUISDOOF TEMPEL DAG/NIKODEMUS SKRYFKAMER NAG 

2: NIKODEMUS: Ek het aan die gebedsband om my kop gevat, afgekyk 

na die tossels aan my klere, die handewerk van my 

oorlede vrou. Toe het ek my vererg en weggestap. Ons 

versorg die wedwees en die wees, ons bid, ons verlustig 

ons in die gebed, maak nie saak waar en wanneer nie. 



 

 

Ons kan tog nie daarvoor dat die volk na ons opsien nie, 

ons lees en interpreteer die boekrolle namens hulle, ons 

betaal ons tiendes nes hulle, meer as hulle – ons gee 

selfs tiendes van wynruit en kruisement, van elke soort 

kruie! Daardie aand het ek by my vriend Gusa aan huis 

gaan eet. Hy is 'n vername amptenaar in die paleis van 

die viervors Herodes Antipas. Ons twee ken mekaar van 

ons kleintyd af, was saam in die sinagogeskool. Sy vrou, 

Johanna was 'n vriendin van my oorlede Naomi. Sy het 

moeite gedoen en ons met groot sorg bedien. 

BYK. BINNE AANDETE/IEMAND GIET WYN IN GLAS 

1: GUSA:  Dankie, vrou. 

2: JOHANNA:  Nog wyn vir jou ook? Nikodemus . . .?  

3: NIKODEMUS: Asseblief. (ETEND) Die gereg is werklik voortreflik. 

BYK. WYN WORD GESKINK Waardeer jy haar genoeg? (POUSE) Gusa? 

4: GUSA:   Woorde ontbreek my, maar ek sal probeer. Mos koning 

Salomo wat gesê het: 'n Knap vrou is meer werd as 

pêrels en korale. Dis my Johanna – betroubaar maar 

met 'n wil van haar eie. 

5: JOHANNA:  O ja, ek dank jou baie. 

6: NIKODEMUS: Stroomop, nes my Naomi. Ek mis haar. 

7: JOHANNA:  Ek ook. Sy het geglo dat elke mens geregtig is op 'n 

opinie – so-ook die vroue van ons volk.   

8: NIKODEMUS: Sy het nogtans haar plek en haar plig geken. Hierdie 

lamsvleis, die  geur van kruisement . . .  



 

 

1: JOHANNA:  Dis haar resep, die kruisement in die sous. Sy was 'n 

ware vriendin, ons het nie net resepte geruil nie, ook 

idees.  

2: GUSA:  Wat gewoonlik van koers af was. 

3: JOHANNA:  En julle mans weet altyd van beter. Nikodemus, mag ek 

jou iets vra . . . ? 

4: NIKODEMUS: Ja? 

5: JOHANNA:  Nee, ons los dit liewer. 

6: GUSA:  Sy wil weet of jy Naomi sou toelaat om te gaan luister na  

Jesus van Nasaret. 

7: NIKODEMUS: Ek sou haar op die gevare gewys het.  

8: JOHANNA:  Sy sou gegaan het, almal wil Hom sien. 

9: NIKODEMUS: En van nuuskierigheid is die tronke vol. Jammer 

Johanna, ek vertrou Hom nie.   

10: GUSA:  Ek hoor Hy het vandag te velde getrek teen al wat 'n 

Skrifgeleerde en 'n Fariseër is. Jy ook deurgeloop? 

11: NIKODEMUS: Ek het my vererg en my betyds uit die voete gemaak. 

12: GUSA:  Hy het julle glo reguit verderf toe gestuur. Gesê julle rig 

grafmonumente op vir die profete, maar julle voorvaders 

het hulle vermoor. Julle keur die dade van die voor- 

vaders goed, dus is julle mede-verantwoordelik en 

skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is 

van die skepping van die wêreld af. 

13: NIKODEMUS: Hy waag dit en Hy weet nie wat vir Hom wag nie. 



 

 

1: JOHANNA:  Nee, julle twee! Hy bedoel nie om kwaad te stig nie, Hy 

is net . . . reguit en regverdig . . . 

2: GUSA:  Sy was by een van sy bergpredikasies.  

3: JOHANNA:  Hy gee goeie raad en Hy maak mense gesond. 

4: GUSA:  (EFFE SARKASTIES) Lammes loop, blindes sien en 

melaatses raak gereinig. Hy verdryf ook duiwels. 

5: NIKODEMUS: Met wie se hulp? 

6: JOHANNA:  Hy kry sy krag van God, want Hy bid altyd eers. Hy't 

Maria Magdalena van sewe duiwels verlos. 

7: NIKODEMUS: Van my vriende reken Hy doen dit met die hulp van 

Beëlsebub. 

8: JOHANNA:  Dis gewoon nie waar nie! 

9: GUSA:  (VERMANEND) Johanna . . . 

10: JOHANNA:  Verskoon my, ek  . . . ek voel nie te wel nie. Ek sal die 

slavinne aansê om verder te bedien. (BEWEEG WEG) 

As julle net 'n slag moeite wil doen om na Hom te luister. 

11: GUSA:  Hoofpyn  . . . Dit raak so erg, ek vrees haar verstand 

word aangetas.  

12: NIKODEMUS: Sy lyk moeg. 

13: GUSA:  Sy's getoor, sê ek jou.  

14: NIKODEMUS: Hoe so? Deur wie? 

15: GUSA:  Jesus van Nasaret! Wie anders? 

16: NIKODEMUS: Kan wees. Volgens wat ek gehoor het, besit Hy magte 

wat jy nie by 'n gewone mens aantref nie. 

17: GUSA:  Dit moet ek sien om te glo. 



 

 

1: NIKODEMUS: Hy kán blykbaar blindes genees – een op die heilige 

Sabbat. Die spesifieke man en sy ouers is voor die 

Sanhedrin gedaag; hulle het gelieg, gesê hy was 

blindgebore. Ons was verplig om hulle uit die sinagoge 

te ban, maar Jesus steur Hom aan niks. Agterna, toe 

verneem ons van 'n ander man met 'n gebreklike hand 

wat Hy ook op die Sabbatdag ten aanskoue van die volk 

genees het, in die sinagoge. Moedswillig, is dit nie?  

2: GUSA:  Johanna sê Hy sê as jy jou esel op 'n Sabbat uit 'n put 

kan red, kan jy goeie dade doen so veel soos jy wil. 

3: NIKODEMUS: As Hy wil dokter-dokter speel, hoef Hy dit nie op die 

Sabbat te doen nie.    

4: GUSA:  Johanna glo so vas dat Hy haar ook kan genees, sy't 

ons geneesheer sonder my medewete die huis belet. Lê 

deesdae ure lank in haar donker kamer, prewel sy 

Naam: 'Jesus, Jesus.' Let wel: Geen hoofpyn, geen 

dreigement van my kant af kan haar keer as Hy in die 

omgewing is nie. Sy en haar vriendinne val oor hul voete 

om naby Hom te wees, dra kos aan, was sy klere vir 

Hom. Jy't Hom gesien. Is Hy aantreklik?  

5: NIKODEMUS: Aantreklik? Hoe sal ek weet, ek is 'n man, vroue kyk 

anders! Maar, ja – Hy is jonk en sterk, Hy't geen gebrek 

aan selfvertroue nie, 'n goeie stem en 'n vlymskerp 

intellek.  



 

 

1: GUSA:  Volgens Johanna vertel Hy stories wat almal kan 

verstaan. 

2: NIKODEMUS: Dis hoekom Hy so gewild is by die volk, Hy daal na hulle 

vlak, speel hulle speletjies, lok bewonderaars. Intussen 

maak Hy korte mette met al ons vrae, merkwaardig vir  

iemand wat in Nasaret opgegroei het, seun van 'n arm 

timmerman. Hy het die houding van 'n koningseun met 

genoeg durf en daadkrag om 'n opstand teen Rome te 

lei. Om die waarheid te sê – Hy maak my bang. Miskien 

moet jy self gaan uitvind. 

3: GUSA:  Sodat Johanna en haar nuwe vriendinne my kan uitlag? 

Nee, dankie. Ek is lief vir my vrou, maar vandat hierdie 

Jesus sy verskyning gemaak het, stry ons oor alles. Sy't 

tot vriende gemaak met daai vroumens wat Hy van sewe 

duiwels verlos het, en ene Susanna wat swaar geloop 

het en nou weer kan dans. Hulle mis geen byeenkoms 

nie, volg Hom waar Hy ook al optree, hang aan sy lippe, 

eet elke skewe woord wat uit sy mond kom vir soetkoek 

op. Ek is bekommerd.  

4: NIKODEMUS: Iemand sal sy mond moet snoer. 

5: GUSA:  Herodes het al navraag gedoen.  

6: NIKODEMUS: Goed so. Van ons leiers soek ook rede om Hom vas te 

trek. 

7: GUSA:  Ek is bevrees Herodes is bloot nuuskierig, hardloop mos 

agter elke vreemde filosofie aan. 



 

 

1: NIKODEMUS: Watse filosofie! Ons as Fariseërs leef volgens die letter 

van die Wet, ons bewaar die Joodse kultuur, ons 

bewaak die boekrolle én die goud van die tempel, wel 

wetende dat Rome ons dophou. Jesus doen niks anders 

nie as om almal en alles te kritiseer – Hy en sy 

voortvarende pleitbesorger, Johannes die Doper.  

2: GUSA:  Herodes het Johannes in die tronk gegooi. 

3: NIKODEMUS: Ek het gedag daardie vriendskap is te goed om waar te 

wees. Wat het toe die kameel se rug gebreek? 

4: GUSA:  Hy't dit gewaag om hom aan te spreek oor Herodias, in 

haar teenwoordigheid. Gesê hy't oortree deur met haar 

te trou – sy broer se vrou.  

5: NIKODEMUS: Ek weet. Groot skandaal gewees.  

6: GUSA:  Ek persoonlik dink Herodias het hom beheks, gevaarlike 

vroumens, altyd aan die moeilikheid maak. Herodus het 

Johannes gerespekteer, sy vermanings het hom laat 

nadink. Herodias aan die ander kant, skrik vir niks. Sy't 

hom gedwing om Johannes op te sluit.   

7: NIKODEMUS: Sou hy hom van 'n vrou laat aansê? 

8: GUSA:  Wil ook maar die vrede bewaar, en dit raak by die dag 

moeiliker. Johannes en Jesus van Nasaret is besig om 

onrus te stook. Maar sê nou hulle  praat die waarheid? 

Sê nou ons verlossing is so naby soos hulle voorspel? 

BYK. DOOF GUSA SE VROEGAAND-HUIS NA NIKODEMUS/LAATNAG- 
SKRYFKAMER  
  



 

 

1: NIKODEMUS: Gusa was reg, daar was lanklaas soveel onvrede tussen 

ons mense. Gesinslede het met mekaar gestry, leerlinge 

het van hul meesters verskil. Nie almal het hulle laat 

doop of Jesus blindelings gevolg en dieselfde verwag-

tings gehad nie: Om van 'n krankheid genees te word of 

om te glo aan die herstel van die huis van Dawid en die 

koms van 'n nuwe koninkryk het hemelsbreed verskil. 

Was Hy die Messias wat die volk van die Romeinse 

oorheersing sou verlos? Wie was Hy, 'n profeet of 'n 

vors? Elkeen het sy eie mening gehuldig en spanning in 

die Sanhedrin het breekpunt bereik. Ek weet u wil dit nie 

hoor nie, maar die priesterhoofde, trouens omtrent die 

hele Joodse Raad, het vals getuienis begin versamel. 

Stories was daar oorgenoeg. Johannes het gedoop en 

gepreek, maar Jesus het mense uit die dood opgewek, 

Hy het duisende met vyf brode en twee visse gevoed en 

vir hulle 'n koninkryk belowe. Kort voor Paasfees is daar 

besluit om Hom vir goed uit die weg te ruim. Ná afloop 

van daardie vergadering het ek Josef genooi om 'n 

broodjie saam met my te breek, maar sy vrou het vir 

hom in hul Jerusalem-tuiste gewag. Op die hoek by sy 

afdraai het hy my gegroet met trane in sy oë.  

BYK. DOOF SKRYFKAMER MET STRAAT IN JERUSALEM  



 

 

1: JOSEF:  My vriend, ek vrees hierdie Jesus is reg, ons het ons 

godsdiens laat ontaard in 'n stel mensgemaakte 

regulasies.  

2: NIKODEMUS: Daar moet tog ordentlikheid wees en orde.  

3: JOSEF:  Wat ons nie vandag in die Sanhedrin ervaar het nie.  

4: NIKODEMUS: Genadiglik kon Jesus dit nie sien of hoor nie. 

5: JOSEF:  Hy het nogtans sy afleidings gemaak: Ons beoefen 'n 

godsdiens van valse fatsoenlikheid wat net geld waar 

mense ons kan sien. Die een wat nie die uiterlike vorm 

in ag neem nie, is 'n verstotene en word nie in goeie 

geselskap geduld nie. Wit gepleister van buite en binne 

vol doodbeendere, dis ons en ek skaam my.  

6: NIKODEMUS: Ons poog tog om voorbeeldig te leef. 

7: JOSEF:  Wees eerlik, Nikodemus: Wat leef in ons harte? Ek sal 

jou sê: jaloesie, afguns, geldgierigheid, leuens onder die 

dekmantel van regvaardigheid. Jesus verkondig naaste-

liefde, Hy leef eenvoudig, Hy besit niks, nie 'n kas vol 

deftige klere of 'n donkie of 'n huis nie. 

8: NIKODEMUS: Ek hoor wat jy sê, ek kan glo dat Hy opreg is, maar ek 

verstaan nog nie wat Hy wil hê ons moet doen nie. 

Skielik die orde omverwerp? Die Wet is tog suiwer en 

elke gebruik wat daarvan afstam, is eeue lank deel van 

ons kultuur.       

 



 

 

1: JOSEF:     Ons moet van gesindheid verander, soos die Doper ons 

aangeraai het – ons moet ons nie net van buite reinig 

nie, ook van binne. Ons sal moet skoonkom, my vriend. 

BYK. KRUISDOOF LAATMIDDAGSTRAAT VIR LAATNAGSKRYFKAMER   

2: NIKODEMUS: Josef was altyd goedhartig, een met die volk, 'n ryk man, 

maar oestyd op sy plaas is hy saam met die slawe op 

die landerye. Niemand wat vir hom werk, het ooit gebrek 

gely nie. Hy is 'n voorbeeld vir sy vriende, barm- hartig 

en vrygewend, 'n weldoener in die ware sin van die 

woord. Dis nie 'n wonder nie dat Jesus van Nasaret hom 

aangetrek het – Hy het Hom immers ook met die armes 

en ellendiges vereenselwig. Sy boodskap was 

eenvoudig: Dien God en jou naaste. Demetrius, my 

vriend, ek het ernstig begin nadink oor my doel en 

funksie in die lewe, die vergeefsheid van my studies, al 

die ingewikkelde interpretasies van die Wet van Moses, 

die voorskrifte en offers, die tempelbelasting waarorder 

die armstes van die armes gebukkend gaan. Soos Josef 

het ek ernstig begin luister na Jesus se uitsprake wat Hy 

sonder skroom in die tempelvoorhof gemaak het.  

BYK. NAG BY NIKODEMIS NA WOELIGE TEMPELVOORHOF 

3: JESUS:  Wat is die grootste gebod? Die eerste is: Luister, Israel, 

die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here 

jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en 



 

 

met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste liefhê 

soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie 

1: JOSEF:  (VIR NIKODEMUS BY HOM) Nikodemus, nou praat Hy 

die heilige waarheid. (HARDER) Pragtig, Meneer! Dit is 

waar wat U gesê het: 'Die Here is die  enigste God, en 

daar is geen ander God as Hy nie.' En 'om Hom lief te 

hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou 

krag' en 'om jou naaste lief te hê soos jouself,' is van 

meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. 

2: JESUS:  Reg so, edele raadslid. Jy is nie ver van die koninkryk 

van God af nie. Luister Israel: As iemand agter My aan 

wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en My 

volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar 

wie sy lewe ter wille van My verloor sal dit terugkry. 

BYK. DAG TEMPELGERAAS NA NAGSTILTE VAN SKRYFKAMER 

3: NIKODEMUS:  Wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry – 

die lewe soos ons dit ken verruil vir die onbekende? Sy 

woorde het my getref, maar ek was nog nie gereed om 

Hom openlik te ondersteun nie. Josef is terug Arimatea 

toe. Hy het die volgende sittings van die Sanhedrin 

gemis; doelbewus het ek later by hom verneem. Die 

stilte van die platteland en die kere wat hy as boer saam 

met die skare rondom Jesus kon verkeer, was vir hom 

belangriker as die gekonkel in Jerusalem. Gebeure het 



 

 

snel op mekaar gevolg, vir my en ook vir Gusa en 

Johanna. Sy is genees, hy het siek geword. 

BYK. KRUISDOOF NAG IN DIE SKRYFKAMER NA AAND BY GUSA- 
HULLE/SWAAR VOORDEUR WORD TOEGESKUIF. 
 
1: JOHANNA:  Nikodemus! Dankie dat jy gekom het. 

2: NIKODEMUS: Hoe gaan dit met hom? 

3: JOHANNA:  Nie goed nie. As ek hom net so ver kan kry om by Jesus 

uit te kom. 

4: NIKODEMUS: So, dis waar. Hy het jou genees? 

5: JOHANNA:  Volkome! Nou leef ek voluit! Beste van alles is, ek is nie 

meer bang om dood te gaan nie, die engele sal my kom 

haal, ek sal vir ewig by God wees. 

6: NIKODEMUS: Dis goed, dis baie goed . . . dat jy gesond is. 

7: JOHANNA:  As Naomi net . . . Ekskuus, ek praat sonder om te dink. 

8: NIKODEMUS: Toe maar, ek begin ook al wonder.   

9: JOHANNA:  Ek voel so desperaat, ek wil Jesus gaan soek en Hom 

vra om hiernatoe te kom. Dis nou al dae en Gusa eet 

nie, hy drink nie eens water nie.  

10: NIKODEMUS: Klink my sy lewenslus is daarmee heen. 

11: JOHANNA:  My man voel hom mede-verantwoordelik vir die dood 

van die Doper. Hy was 'n ware profeet en Herodus dink 

niks daarvan om hom te laat doodmaak nie. Gusa kon 

ook niks doen om te keer nie. Hy voel so skuldig. 

12: NIKODEMUS: Ag, Johanna, ons is almal skuldig aan die dood van die 

profete, nie een van ons is sonder skuld nie.   

13: GUSA:  (KOM NADER/UITASEM) Ek dag . . . ek hoor jou stem. 



 

 

1: JOHANNA:  My man, jy het dit sowaar gewaag om op te staan!  

2: GUSA:  Jy en Nikodemus skinder so hard, ek moes kom keer 

dat julle oorboord gaan.  Dag, my vriend. 

3: NIKODEMUS: Dag, Gusa, hoe gaan dit? 

4: GUSA:  Beter, noudat  . . . jy hier is. 

5: JOHANNA:  Gusa! Sit tog, voor jy omval 

6: NIKODEMUS: Wag, ek help. 

7: GUSA:  (GAAN SIT MOEILIK) Die lighoofdigheid  . . . 

8: JOHANNA:  Ek gaan wyn haal, en neute en lemoene. (BEWEEG 

WEG) Die wintervrugte is ryp, heerlik soet. 

9: GUSA:  Sy maak 'n groot gedoente – ek is net moeg en  . . . 

(EMOSIE) Ek wens ek hoef nie weer terug te gaan 

paleis toe nie. Dink jy ek is 'n lafaard? Verskoon my 

gekerm, hoe . . . Hoe gaan dit met jou?  

10: NIKODEMUS: Goed, dit gaan goed. Maar jy . . . Praat met my. Jy kan 

jou hart uitpraat. 

11: GUSA:  Dis om van nagmerries te kry. Sien jy kans? 

12: NIKODEMUS: Ek het gehoor wat gebeur het, dis afgryslik. 

13: GUSA:  Jy kan jou dit nie voorstel nie. Ek is 'n man, Nikodemus, 

en snags tjank ek soos 'n ou vrou. Hulle het sy kop 

afgekap en op 'n skottel die feessaal ingedra!  

14: NIKODEMUS: So, dit is waar! Die skottel . . . Dit lê die strate vol.  

15: GUSA:  Die nuusdraers het elk hul eie weergawe, ek was daar!   

Herodus wou nie, maar hy het beloftes gemaak voor sy 

gaste, almal dronk wolwe en aasdiere. 



 

 

1: NIKODEMUS: Wat soek 'n jongvrou soos Salomie in sulke geselskap? 

2: GUSA:  Opwinding. Moeder en dogter is besmet met dieselfde    

gif, en die wraak was soet. Hulle was mos nou eregaste 

op sy verjaardagviering.  Wat 'n orgie!  Salomie dans 

kaal en Herodias vra die kop van Johannes die Doper as 

beloning. Ek dank God dat Johanna nie saam met my 

wou gaan nie, ek had geen keuse nie, dis een van my 

pligte.  

3: NIKODEMUS: Ons leef in slegte tye tussen ontaarde mense. 

4: GUSA:  Ek kan nie meer in een juk trek met moordenaars nie. 

   Ek wil uit, maar ek is bang Herodus dink dat ek hom in 

die rug streek. Hy is 'n gevaarlik man, jaloers en wreed-

aardig, maar hy betaal my 'n goeie salaris, ek beklee 'n 

verantwoordelike pos.  

5: NIKODEMUS: Dis wat my ook terughou, my plek in die Sanhedrin. Net 

om te fluister teen enigiets waarvoor hulle, ek meen óns, 

ons beywer, bedreig my sekuriteit. Ek is oud, Gusa, ek 

kan nie van voor af begin nie.  

6: GUSA:  Ek kan als waarna ek gestreef het verloor: hierdie huis, 

die meubels, my seehuis, dalk my lewe ook.  

7: NIKODEMUS: Wys hulle op die krake in hul mondering, noem die feit 

dat Jesus van Nasaret die waarheid beet het en ek word 

uit die sinagoge geban. Hulle is besig om sy dood te 

beplan. Die Sanhedrin is niks beter as die paleis nie.  

8: GUSA:  Skaar jy jou nou by Jesus? 



 

 

1: NIKODEMUS: Hoe voel jy vandat Hy jou vrou gesond gemaak het? 

2: GUSA:  Ek is nie meer so seker van my twyfel nie. 

BYK. DOOF GUSA SE HUIS UIT/NIKODEMUS SE SKRYFKAMER IN 

3: NIKODEMUS: Gusa is 'n goeie Jood al het hy vir Herodus gewerk, ek 

bewonder hom omdat hy selfs in daardie omgewing by 

sy standpunte bly. Die verwarring waarin hy verkeer het, 

het weerklank gevind in my eie hart. Ek wou bid, maar 

nie een van die gebede op ons gebedslys het by my 

gemoedstoestand gepas nie. Nadat ek by hom weg is, 

sonder om hom veel moed in te praat, het ek in die 

donker strate rondgedwaal, onverskillig vir 'n ou man,  'n 

gerieflike teiken vir misdadigers. Daar was lig in die 

vensters van ons hoëpriester se huis. Ek het stemme 

gehoor, 'n hewige gestry, die gehamer van vuiste op die 

tafel. Lamplig het geflikker en verwronge skaduwees 

teen die muur gegooi. Vuil water en vullis het in die sloot 

langs die straat afgespoel. Die maan was donker, die 

sterre dof. Ek het teruggedink aan daardie dag by die 

Jordaan, die Doper en wat hy gesê het van die Een wat 

ná hom kom, en . . . ek het besef dat Jesus die Messias 

moet wees. Toe het ek Hom gesoek, maar Hy was nie in 

Jerusalem nie. Gusa se Johanna het my een van die 

twaalf se adres gegee; Petrus wat visgevang het aan die 

Meer van Galilea. Ek is soontoe, uit vrees vir die 

spioene van die Joodse Raad het ek gaan aanklop 



 

 

onder die dekmantel van die nag. Petrus het my na die 

dak toe beduie. Jesus het met sy rug na die trap gesit, 

sy gesig opgehef na Bo. Hy was omgewe van die lig van 

ontelbare sterre. Tog was dit asof die helderste lig deur 

Hom, uit Hom gestraal het. Hy het omgedraai en na my 

gekyk. Ek het op my knieë neergeval, my voorkop teen 

die grond. Hy het opgestaan, met sy hand aan my 

skouer geraak, my beduie om langs Hom te sit, niks 

gesê nie. Woorde het onbeskaamd by my mond 

uitgeborrel.  

DOOF BINNE LAATNAGSKRYFKAMER VIR NAG BUITE OP DIE 
DAK VAN PETRUS SE HUIS. 
  

1: NIKODEMUS: Rabbi, ek weet dat U 'n leermeester is wat van God af 

gekom het, niemand kan die wondertekens doen wat U 

doen as God nie met hom is nie. Ek wil U nie steur nie,  

dis laat in die nag. My naam is Nikodemus, ek is 'n 

Fariseër en 'n Skrifgeleerde. My lewe deur bestudeer ek 

die geskrifte, ek soek die tekens en voorspellings oor die 

Messias wat Israel uit die Romeinse dwinglandy sal red. 

My bedoelings is goed, maar die stroom het my mee- 

gesleur. Wat moet ek doen om gered te word? 

2: JESUS:  Jy moet weer gebore word. As iemand nie opnuut 

gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien 

nie. 



 

 

1: NIKODEMUS: Maar Rabbi, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou 

man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder sy 

skoot kom en gebore word nie. 

2: JESUS:  Jy is 'n bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit 

nie? Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water én 

Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van 

God kom nie. 

3: NIKODEMUS: Maar hoe is dit moontlik? 

4: JESUS:  Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees 

gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat Ek vir jou 

gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. Die wind 

waai waar hy wil. Julle hoor sy geluid, maar jy weet nie 

waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So 

gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore word. 

BYK. NAG/PETRUS SE DAK BUITE/LAATNAG DIE SKRYFKAMER 

5: NIKODEMUS: Toe het ek verstaan dat ek my hart moet verander deur 

dit oop te stel vir die genesende krag van die Gees. Ek 

wou my nuwe insigte met my geleerde vriende in die 

Sanhedrin deel, maar niemand het tyd gehad om te 

luister nie. Die yweraars onder die priesterhoofde en 

familiehoofde het besluit om Jesus op 'n slinkse manier 

gevange te neem en dood te maak. Ek was nie teen- 

woordig nie en die inligting het met 'n draai by my 

uitgekom, stuk-stuk ook by monde van Johanna van 



 

 

Gusa. Sy het my soos gewoonlik vir ete genooi. Hy was 

terug by die werk, hoewel nie volkome herstel nie. 

BYK. NAG SKRYFKAMER NA AAND AAN GUSA SE ETENSTAFEL 

1: GUSA:  Ek was bang Herodus stuur die paleiswag om my by die 

huis te kom haal.  

2: JOHANNA:  Kyk hoe bewe sy hande. Hy moet nog by Jesus uitkom. 

3: NIKODEMUS: Gusa, jy sal 'n manier moet vind. 

4: GUSA:  Ek gaan 'n plaas koop en boer – in my drome. Wat van 

jou? Waarheen vlug jy? 

5: NIKODEMUS: Ek het vriende in Kreta. Ek was toe by Jesus. 

6: JOHANNA:  By Petrus se huis? 

7: GUSA:  Ná die Paasfees glip ons saam met die pelgrims oorsee.  

8: NIKODEMUS: Onder die neuse uit van die Romeinse soldate wat almal 

opskryf soos hulle Jerusalem inkom en uitgaan? 

9: JOHANNA:  Jesus behoort uit die stad uit weg te bly.  

10: NIKODEMUS: Hy sal kom ter wille van sy volgelinge.  

11: JOHANNA:  Glo jy nou ook dat Hy die Messias is?  

12: NIKODEMUS: Ja, Hy is - dalk nie soos ons verwag het nie. Sy lewens-

uitkyk is geestelik. Hy is nie 'n oproermaker nie, Hy is 'n 

vredemaker, 'n geneesheer. Wat die Sanhedrin betref . . 

. ek dink hulle maak 'n groot fout.  

13: JOHANNA:  Was jy gisteraand by Kajafas se huis? 

14: NIKODEMUS: Ek is nie genooi nie. 

15: JOHANNA:  Hulle gaan die tempelwag stuur om Jesus in die nag te 

vang. 



 

 

1: NIKODEMUS: Asof hulle Hom nie helder oordag kan aankeer nie. 

2: JOHANNA:  Hulle wil nie oproer onder die volk veroorsaak nie. 

3: NIKODEMUS: Johanna, waar hoor jy dit als? 

4: JOHANNA:  In my kombuis. Die slavinne wat daar bedien, praat met 

my slavinne. Die Sanhedrin speel met vuur, hulle gaan  

bedelaars en leeglêers omkoop en opstook teen Jesus, 

5:  GUSA:      Hulle saai onrus en besef nie dit kan hand uitruk en in 

grootskaalse opstand ontaard nie .  

6: NIKODEMUS: Wat die Romeinse kurator van Judea blitsvinnig en met 

geweld sal onderdruk.   

7:  GUSA:  Die paleis was vandag ook in rep en roer. 

8: NIKODEMUS: Word Herodus nou by die komplot betrek?  

9: GUSA:  Nog nie.  

10: JOHANNA:  Dit was oor Lasarus wat uit die dood opgewek is, die 

nuus het soos veldbrand versprei.  

11: GUSA:  Ek is na die troonkamer ontbied, omdat my vrou 'n 

dissipel van Jesus is.  

12: JOHANNA:  Asof ek sy enigste dissipel in Jerusalem is.  

13: GUSA:  Stories het rondgegaan dat Johannes uit die dood 

opgestaan het. Herodus is bygelowig, maar dit glo hy  

   nie.  'Johannes het ek self laat onthoof', het hy gesê, 'hy 

is dood, maar Herodias sal nie daarvan hou as hierdie 

Jesus dit in sy kop kry om hom op te wek nie'. 

14: JOHANNA:  Jesus het al hoeveel dooies uit die doderyk teruggeroep.  



 

 

1: NIKODEMUS: Maar nie Johannes nie. Vir my het Hy uit my geestelike 

dood wakker geskud. Ek raak beangs oor die geknoei in 

die Sanhedrin. Hulle teiken 'n onskuldige man. 

2: GUSA:     Wat my bekommer is dat Herodus nou ook agter Jésus 

se bloed aan is. Hy probeer Hom te siene kry. Moet ons 

Hom waarsku om Hom nie naby die paleis te waag nie? 

3: NIKODEMUS: Sal nie help nie. Niks sal Hom keer om sy bediening 

voort te sit nie, en Hy is nie bang nie 

4: GUSA:  Ons het gehoor van die tempel, dat Hy ingestorm het en 

die offerdiere losgelaat het en die geldtafels van die 

woekeraars omgekeer het.  

5: NIKODEMUS: Ek sal dit tot my sterwensdag nie vergeet nie. Hy't dit 

boonop regverdig deur uit die Skrif aan te haal; die 

boekrol van Jesaja: 'My huis sal 'n huis van gebed wees, 

maar julle het dit 'n rowernes gemaak.'  

6: JOHANNA:  Hy's reg. Die voorhof van die heidene is so volgepak 

met kopers en verkopers, dis 'n markplein, en alles is so 

duur! Weet Jesus al dat die Sanhedrin sy dood soek? 

7: NIKODEMUS: Dis nie 'n uitgemaakte saak nie.  

8: JOHANNA:  Nikodemus, jy weet wat daar aangaan en jy is steeds 

lojaal. Wees liewer gereed om Hom te verdedig, Hy het 

min vriende onder julle slim mense. Of gaan dit steeds 

net om jouself en jou eie heil? 

BYK. VROEGAAND GUSA SE HUIS NA LAATAAND DIE SKRYFKAMER.  



 

 

1: NIKODEMUS: Ja, my geëerde vriend, uit die mond van 'n vrou moes ek 

dit aanhoor. Ek, Nikodemus, was gesteld op eie aan- 

sien, verknog aan my status in die Joodse Raad, warm 

gebroei in die nes van slange en skerpioene. Natuurlik 

kon ek dit nie ontken nie, hulle wás daarop uit om Jesus 

   leed aan te doen. Op die ou end het hulle het rede 

gesoek om Hom te stenig, maar dat hulle Hom deur die 

Romeine, ons vyande, ons onderdrukkers aan die 

vloekhout sou laat vasspyker, dit het ek nie verwag nie. 

   Die jaar het so vars en vol belofte begin, die maand 

Nisan se soet lentereëns het die veldblomme rondom 

Jerusalem uit hul doodslaap gewek, lelies het rooi en 

pers teen die heuwels uitgeslaan. Op die veertiende dag 

teen die aand sou ons die dag herleef toe God sy volk  

uit die slawehuis van Egipte verlos het. Pelgrims het die 

stad ingestroom, 'n feestelike atmosfeer het geheers. 

Johanna en Gusa het my, die kinderlose wewenaar, 

uitgenooi om Vrydagaand saam met hulle die pasga te 

geniet. Intussen het die boosheid egter sy loop geneem. 

Die Joodse Raad het met Judas Iskariot, 'n verloopte 

dissipel van Jesus, afgespreek om Hom vir hulle te gaan 

uitwys. Hy het hulle Donderdag-nag na die tuin van 

Getsemane gelei. Ek was in die raadsaal toe hulle Hom 

ingebring het, teenwoordig teen my sin, op bevel van die 

hoëpriester. Die verhoor wat gevolg het, was 'n klug van 



 

 

begin tot einde. Toe ek beswaar maak is ek op 

beledigende wyse stilgemaak. Die hele nanag deur is 

Jesus soos 'n skaap aangejaag, heen en weer van 

Kajafas en Annas na Pilatus en Herodus en terug. Hy is 

bespot, geslaan, gegesel, gemartel en oplaas Vrydag- 

oggend deur Romeinse soldate aan die vloekhout 

vasgespyker. Heeldag het Hy in die blakende son aan 

die kruis gehang, stadig gesterf terwyl die Paaslammers 

geslag word. Onweer wat in die namiddag opgebou het, 

het losgebars, reën en haelstene het emmersvol op die 

aarde neergestort. Hy het met 'n groot stem uitgeroep en 

sy laaste asem uitgeblaas. Die aarde het gebewe, grafte 

het oopgegaan, dooies het opgestaan en die voor- 

hangsel van die tempel het van bo tot onder middeldeur 

geskeur. Ek, Gusa en Josef van Arimatea het Hom na 

sy graf toe gedra. 

BYK. NAG IN SKRYFKAMER NA SAGTE REËN/ AAND/GRAFTUIN IN 
DIEP HOLTE UITGEKAP IN ROTS 
 
1: NIKODEMUS: (DRA SWAAR) Dit is  . . . toe 'n splinternuwe graf uit rots 

gekap. 

2: JOSEF:  (DRA OOK) Die beste wat ek Hom kan gee  . . . In sy 

   lewe wou Hy skaars 'n aalmoes(BUK IN) . . . van my 

ontvang. Versigtig nou, lê Hom hier neer . . .  op die 

doeke. 

3: NIKODEMUS: (SUGTEND SKUIFEL NA BINNE) So ja . . . Vreemd  . . . 

hoe swaar 'n dooie kan wees. Gusa, sy voete. Lig op. 



 

 

1: JOSEF:  Versigtig nou. Skuif Hom nader aan . . . die muur, dat ek 

hierdie arm kan reguit maak. 

2: GUSA:  Hulle het hom geslag soos 'n skaap.  

3: JOSEF:  Al die bloed . . . Kyk hoe is sy hande en voete deurboor.  

4: NIKODEMUS: Genadiglik was dit nie nodig om sy bene te breek nie.  

5: GUSA:  Die gat in sy sy is  . . . diep.  

6: NIKODEMUS: Toe die soldaat die spies insteek, was Hy klaar dood.  

7: GUSA:  Jonk, in die fleur van sy lewe. 

8: NIKODEMUS: Waar bly die vroue met die mirre en die aalwyn? Ek het  

oorgenoeg laat meng. 

9: GUSA:  Hulle het agter geraak. Ek sal gaan kyk.  

10: NIKODEMUS: Dankie, Gusa, en sê vir hulle ons sal regkom.  

11: JOSEF:  Dis nie goed om Hom so te sien nie. Ag, kon ek maar sy 

voete was toe Hy geleef het. 

12: NIKODEMUS: Ek wou nog soveel by Hom geleer het.  

13: JOSEF:  Nes my oudste seun, dieselfde ouderdom, dieselfde 

liggaamsbou, maar met die wysheid van 'n gebore 

profeet.  

14: NIKODEMUS: Hoë voorkop, reguit neus, die gesig van 'n koning.  

15: JOSEF:  God se seun in die liggaam van 'n man.  

16: NIKODEMUS: Hy het gesterf soos 'n mens. 

17: JOSEF:  Hy sal opstaan, binne drie dae.  

18: NIKODEMUS: So vrees sy vyande.  

19: JOSEF:  In drie dae sal Hy die tempel afbreek en weer opbou. 

Dis hierdie liggaam, dis wat Hy bedoel het. 



 

 

1: GUSA:  (KOM MET KANNE) Twee groot kruike tot bo toe vol. En 

daar is nog drie. Moes jou 'n fortuin gekos het.  

3: NIKODEMUS: Ek sou eerder betaal het om Hom die lyding te spaar. 

4: GUSA:  Ja, ek ook. Help 'n bietjie.  

5: JOSEF:  Ek lig die een vir jou af. Nikodemus, dankie, dit is rojaal, 

die mirre veral.  (HELP) So . . . ja . . . Wonderlik hoe 'n 

vrou so 'n kruik op die heup kan aandra. 

BYK. TWEE GROOT KANNE VAN SY SKOUERS AFHAAL EN NEERSIT 

6: GUSA:  Vandat Johanna 'n dissipel is, dring sy daarop aan om 

saam met die slavinne te gaan water skep. Hulle wil ons 

kom help, sy en Maria Magdalena-hulle. Ek het voor- 

gestel dat hulle Sondag nog reukolies bring, laat ons 

Hom vanaand eers skoon kry. 

7: NIKODEMUS: Hulle kan ook nie alleen huis toe nie, nie dié tyd van die 

aand nie. 

8: GUSA:  Hulle wag vir ons. Ons pasga sal laat wees vanaand, en 

met trane berei. 

BYK. TUIN EN SAGTE REËN NA VROEGOGGEND SKRYFKAMER 

9: NIKODEMUS: Die dag breek en ek moet afsluit. Ons het sy wonde 

gewas, sy liggaam in skoon doeke toegedraai, Hom op 

sy rug op die koue klip neergelê. Hy was nie 'n lasteraar 

nie en Hy het nie gekom om die Wet en die profete 

ongeldig te maak nie, maar om daaraan nuwe betekenis 

te gee. Trane verdof nou my oë. (POUSE) Is dit hoe die 

nuwe bedeling begin, met 'n lyk in 'n graf?   



 

 

BYK. VOËLS EN HANEKRAAI BUITE 

   En as Hy vandag sou opstaan, hoe kom Hy daar uit? 

Die opening is toegestop met 'n rots en verseël soos net 

die Romeine kan. Boonop het Pilatus op aandrang van 

die Sanhedrin wagte aangestel om te keer dat Jesus se 

dissipels sy liggaam steel. Hoekom sou hulle, die twaalf 

wat naaste aan Hom was? Hulle het dan al gevlug toe 

Hy gevange geneem is. Josef van Arimatea moes sy 

liggaam by Pilatus gaan vra, nie een was daar toe ons 

Hom in die graf neergelê het nie. Jesus . . . Hy het my 

siening van die lewe verander: Selfs al staan Hy nié uit 

die dood uit op nie – ek sal nie teruggaan tempel toe nie. 

Ek het verander. Miskien is ek weergebore, maar ek is 

nie meer dieselfde Nikodemus wat so entoesiasties 

saam met u op die Joodse Raad gedien het nie, die Wet 

van Moses spreek steeds tot my, die tempel staan tot 

eer van die Here, maar my hart is nie meer verknog aan 

die gebou en die gepaardgaande prag en praal nie. 

Demetrius, my liewe vriend, dis tog jammer dat u deur 

siekte verhoed is om die reis van Antiogië na Jerusalem 

te onderneem. As u maar vanjaar hierdie besondere 

Paasfees met ons kon meemaak . . . 

 

 

 



 

 

BYK. GEHAMER AAN SY VOORDEUR  sou u nie anders kon . . . 

1: NIKODEMUS:   (BY HOMSELF) Die tempelwag! Gestuur om my te kom 

     haal sodat die Sanhedrin die banvloek oor my kan uit-

    spreek. Hulle hoef my nie eens te boei nie, ek sal hulle 

    vooruitloop. 

BYK. GEHAMER AAN VOORDEUR. Julle kan wag. Die mantel van geheim- 

      houding is afgegooi, ek is vry. Net nog hierdie laaste  

      sin . . . Waar was ek . . .? (SIEN EN LEES) As u maar 

      vanjaar hierdie  besondere Paasfees met ons kon  

    meemaak . . .  (SKRYF) sou u nie anders kon as  

    om . . . om met my  saam te . . . stem. (BY HOMSELF) 

      Hoe bewe my hand dan nou?    

BYK. GEHAMER STIL  (SKRYF) Gegroet in die Naam van Jesus.   

    Niko . . . de . . . mus, 'n dissipel van Jesus Christus. 

BYK. HAMER WEER/EN STOP 

2: JOSEF:    (VERDER) Nikodemus! Nikodemus! Vriend, maak oop.   

BYK. HAMER WEER VINNIG/STOP 

3: JOSEF:    (VERDER) Nikodemus, slaap jy nog? (POUSE) Word 

        wakker! Dis die derde dag. Wat 'n dag! Wat 'n   

       vreugdevolle dag! Hoor jy my? Dis ek  – Josef van  

       Arimatea. 

4: NIKODEMUS:   (HET PEN NEERGESIT) Josef? (HARD) Josef! 

5: JOSEF:    Kom gou en maak oop!  

6: NIKODEMUS:   (OPSPRING) Hy klink asof hy gestuur is met goeie  

       nuus. (PROJEKTEER) Ek kom, Josef, ek kom! 



 

 

                         (BIDDEND) Laat dit so wees. Laat Jesus leef. Ek  

       smeek U, Here, sodat ons wat in Hom glo, ook kan   

       leef. (VIR JOSEF TERWYL HY BESIG IS) Josef! 

       Jammer dat ek so stadig is, heelnag nie geslaap nie . . .  

BYK. GRENDEL LIG was besig om 'n brief te skryf … vir Demetrius, hom  

        alles vertel. 

BYK. DEUR OOP VROEGOGGEND BUITE Is dit . . . alles? Josef? 

1: JOSEF:    Die graf is leeg! Jesus leef! 

2: NIKODEMUS:  (BYNA 'N FLUISTERING) Dankie, Here!  

3: JOSEF:     Die klip is weggerol, die grafdoeke is netjies opgevou. 

      Die wagte het gevlug. Engele waak in hulle plek. Hy het  

    opgestaan. Dis hulle boodskap, ons moet Hom nie by 

      die dooies soek nie. Hy leef! 

 

    MUSIEK EN SLOTAANKONDIGINGS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


