WIE HEEFT JEZUS GESTOLEN?
Paasspel Jefta Breda 2010
Spelers:
 Een centurio, een Romeinse officier
 Agrippa, een soldaat-griffier van de centurio
 Een soldaat die bode is
 Petronius, een soldaat
 Maria van Magdala
 Johannes de apostel
 Thomas, de apostel
 Ester en Mirjam, twee meisjes
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen rond het graf van Jezus. Het onderzoek wordt geleid door een Romeinse officier, een centurio, tezamen met een soldaat- griffier
Agrippa, die aantekeningen maakt. De centurio is een strenge man.
Plaats van handeling: Lokaal in Romeinse kazerne. Er staat een tafel, waarachter een prachtige
zetel van de centurio. Daarnaast zit Agrippa, de soldaat-griffier, die notities maakt met een
ganzeveer. De centurio is beweeglijk; steeds zit hij en loopt rond.
Er staat een lange bank waarop bezoekers, verdachten, getuigen kunnen plaatsnemen. Verder
Romeinse ornamenten: b.v. kandelaars, vazen, schilden, een buste van de keizer op een sokkel,
tekens van Jupiter etc. Er is een soldaat die rondloopt en als bode fungeert.
Cent: Bode, roep de verdachte maar binnen. Dat is Petronius denk ik.
Bode: Hier is Petronius. (Brengt de geboeide soldaat Petronius binnen. Deze blijft voor de tafel
staan.)
Cent Jij bent Petronius?
Petr Ja, heer. Ere aan Jupiter! Eer aan de Keizer! Eer aan Pilatus! (Hij kijkt bang uit zijn ogen.
Verwacht straf.)
Cent Ja, stil maar. ’t Is genoeg, al die eer! Weet je waarom je hier bent?
Petr Ik weet het, heer. Het heeft te maken met de wacht.
Cent Jij hebt wacht gehad bij het graf van de gekruisigde, niet?
Petr Ja heer.
Cent Vertel wat er gebeurd is. Pilatus heeft mij gevraagd een onderzoek in te stellen. Weet je
waarom?
Petr Ik heb gehoord dat het lijk weg is.
Cent Dat klopt. Jij bent verdacht. Er wordt beweerd dat je steekpenningen hebt aangenomen
om het lijk te doen verdwijnen. Nou vertel maar wat er gebeurd is.
Petr Nou, we waren met z’n drieën. Tertullius, Plautus en ik. We moesten het graf verzegelen.
Cent Over welke dag hebben we het hier?
Petr De dag nadat hij begraven was.
Cent Dat was dus eergisteren. Op de Joodse sabbat. En toen?
Petr We hebben ‘s middags de grafsteen verzegeld met drie zegels. We hadden opdracht het
graf te bewaken. Dus hebben we een tent opgezet, en hebben onze post ingenomen.
Cent Waar was dat graf?
Petr Vlakbij Golgota. Het was een graf in de tuin van een zekere Jozef, een van de joodse
wetgeleerden.
Cent Nou, vertel op, wat is er gebeurd?
Petr We zijn de hele dag op onze post gebleven. We hebben de middag bij het graf gezeten.
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Vanaf de avond zouden we om de beurt twee uur waken. Zo hebben we een aantal keren wacht gelopen. Tegen de ochtend had ik de wacht, toen het al een beetje licht begin te worden.
Ben je in slaap gevallen?
(angstig) Nee, heer, absoluut niet. Absoluut niet! We weten allemaal dat dat absoluut
niet kan!
Nou vertel op!
Wat ik me kan herinneren was dat ik een lichtflits zag. Er kwam iets uit de hemel vallen.
Ik schrok enorm. Het leek wel een bliksemflits, maar het onweerde niet; het was rustig
weer. Ik werd verblind en ik weet nog dat ik het bewustzijn verloor.
(tegen de griffier) Agrippa, noteer je het? (deze knikt) (Tegen Petronius) En toen? Nou!
Wat gebeurde er toen?
Toen niks, heer. Ik kan me niets meer herinneren. Ik weet alleen dat ik gisterenmiddag
wakker werd aan de andere kant van Jeruzalem, in het open veld, tien stadiën verwijderd van de plaats waar wij de wacht hadden gehouden.
En toen?
Niets, heer. Toen niets. Ik heb me gemeld bij de wachtcommandant.
En de andere twee?
Ze hebben niets gezien, want ze sliepen in de tent. Maar ook zij zijn teruggevonden op
een heel andere plaats dan bij het graf.
Vertel nog eens: wat kwam er uit de hemel vallen?
Een lichtflits, heer. Het kwam van twee kanten tegelijk. Maar ik kan het niet beschrijven.
Een zeer onwaarschijnlijk verhaal. Heb je je laten omkopen?
Nee, heer. Dat zou ik nooit doen.
Je weet wat er staat op omkoping?
(angstig) Ja, heer.
Heb je het allemaal genoteerd, Agrippa?
Ja, heer.
Petronius, je blijft onder arrest totdat je berecht wordt door Pilatus. Ik hou m’n hart
vast voor je. Bode, neem hem mee. En laat hem niet ontsnappen. Een breng de eerste
getuige mee naar binnen.
(Bode verdwijnt met Petronius)
Wat vind jij ervan Agrippa?
Vreemd verhaal, heer. Nog nooit zoiets gehoord. Toch wel een betrouwbare man, die
Petronius.
Sinds de laatste kruisiging is er een hoop gebeurd. Rare gebeurtenissen.
(bode komt binnen met Maria Magdalena.)
Dit is een zekere Maria. Ze heeft een getuigenverklaring af te leggen.
Gaat u maar zitten. Bent u joodse?
Ja, heer. Ik ben Maria.
Waar komt u vandaan?
Uit Magdala.
Waar ligt dat?
Bij het Meer van Genezaret.
Galilea?
Ja heer.
Weet u waar het hier om gaat?
Ja heer. Het gaat om Jezus, die gekruisigd is.
Zijn lichaam wordt vermist. U bent getuige, maar u kunt ook verdachte worden. U hebt
u de gekruisigde toch gekend?
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Ja heer.
Hoe hebt u hem leren kennen?
Hij heeft me bevrijd van boze geesten.
Van boze geesten?
Hij is zo goed voor mij geweest. Ik ben hem gevolgd van Galilea naar Judea. Ik ben met
hem mee geweest overal waar hij rondging. Hij heeft overal gesproken, hij heeft mensen aangeraakt, gezegend, genezen. Hij heeft veel mensen bevrijd, mensen zoals ik.
Vertel maar wat u hebt meegemaakt na de kruisiging.
Ik heb onder het kruis gestaan. Ik was erbij toen Jezus stierf. Wat een vreselijk moment
was dat! De onschuldige. Ik begreep er niets van. Waarom moest hij sterven? Ik kon niet
van hem scheiden. Ik heb gezien hoe Jozef met Nicodemus het lichaam van Jezus van
het kruis heeft gehaald. Ik ben meegegaan naar het graf. Wij zijn met een aantal vrouwen bij het graf gaan zitten totdat het helemaal donker was. Toen zijn we naar huis gegaan.
Hebt u toen iets verdachts gezien?
Nee. Het graf was dicht. De steen was ervoor gerold.
Bent u op de sabbat daar nog geweest?
Nee, dat is niet toegestaan op de sabbat. Maar na de sabbat, gisteren dus, heel vroeg al,
ben ik met de andere Maria naar het graf gegaan.
Wat ging u daar doen?
We wilden weer bij hem zijn.
Vertelt u verder.
Ik zag dat de steen voor het graf was weggerold. Ik begreep het niet. Ik ben gauw het
graf binnen gegaan om te kijken en ik zag dat het graf leeg was. Ik was geschokt. Ik
dacht: ze hebben hem gestolen. Ik ben gauw naar Petrus gelopen om het te melden. En
toen ben ik weer naar het graf gegaan.
Wie had die steen weggerold?
De engelen.
Engelen? Wat zijn engelen?
Engelen zijn hemelse wezens.
Hemelse wezens? Hoe weet u dat die engelen die steen weggerold hadden?
Omdat ik ze gezien heb. Ik zag twee engelen zitten op de plek waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ik had nog nooit zoiets gezien! Toen keek ik om en zag ik iemand staan,
een man. Ik dacht gek genoeg dat het de tuinman was. Ik vroeg nota bene of hij het lichaam had weggehaald! En toen, ik weet het nog, hij zei maar één ding: hij noemde mijn
naam. Hij zei: Maria. Toen herkende ik hem. Ik zei: Rabboeni! Ben jij het? Blij dat ik was! Hij
leefde! Het was Jezus! Ik heb hem vastgepakt, ik wou hem niet meer loslaten, maar Hij
vroeg me of ik het aan de vrienden wilde gaan vertellen. En dat heb ik toen gedaan.
Weet u zeker dat hij het was?
Nou en of. Zou ik hem niet herkend hebben! Hij had de tekens van de spijkers nog in zijn
handen! Maar Hij was wel mooi! Mooier dan ooit! Hij straalde!
Was u verliefd op hem?
Nee, heer, niet op de manier de u bedoelt. Maar iedereen had hem lief!
Dus zijn lichaam is niet gestolen?
Absoluut niet!
Agrippa, heb je het genoteerd?
Ja heer.
Dit zal Pilatus wel een heel onwaarschijnlijk verhaal vinden. Gaat u daar maar op de bank
zitten. Misschien wil ik u nog wat vragen stellen. Bode, wie hebben we nog meer?
Hier is een zekere Johannes, heer.
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Johannes?
Ja Johannes. Ook een getuige. (Brengt Johannes binnen.)
Vertel wie je bent
Johannes.
Ga maar zitten. Hoe oud ben je?
Negentien, heer
Je weet waarom het hier gaat? Het lichaam van Jezus wordt vermist. Jij bent getuige.
Misschien wel verdachte. Heb jij hier de hand in gehad?
Nee, heer. Maar ik weet er wel van.
Heb je die Jezus gekend?
Ja, heer.
Hoe dan?
Ik heb hem leren kennen toen ik 16 was. Ik was een visser, en ik werkte samen met mijn
vader en mijn broer op het meer in Galilea. Op een dag kwam Jezus uit Nazaret voorbij,
en Hij riep mij bij mijn naam. Toen ben ik Hem gevolgd.
Gevolgd? Zomaar gevolgd?
Je, heer. Als Jezus je roept, kun je geen weerstand bieden! Ik heb drie jaar met hem opgetrokken. Ik heb veel van Hem geleerd. Hij was mijn beste vriend. Wat een man! Wat
een liefde! U zou Hem moeten kennen!
Geen commentaar! Vertel over de laatste dagen. Waar was je?
Ik heb hem zien kruisigen. Ik wist in mijn hart dat zoiets zou gebeuren. Dat hij zou moeen
lijden en sterven. Hij had het gezegd, maar we wilden het liever niet geloven. Ik heb onder het kruis gestaan. Wat waren we verslagen! Jezus was dood! Toen Jozef en Nicodemus hem in het graf hadden gelegd ben ik met Maria, de moeder van Jezus, mee naar
huis gegaan. Ik was nérgens meer. We waren allemaal trouwens gedesillusioneerd.
Agrippa, heb je dit? Nou vertel wat er daarna is gebeurd.
Ik ben heel de sabbat binnengebleven. Ik wou nergens naar toe. Het was heel stil. Ik voelde een bijzondere rust over me komen. Een soort vertroosting.
Kom ter zake. Wat is er gebeurd?
Op de eerste dag van de week, gisteren dus, werd ik gealarmeerd door Maria, die uit
Magdala. Daar zit ze. Ze vertelde dat Jezus’ lichaam was weggenomen! Wij schrokken ons
dood! Ik dacht: daar zitten vast de overpriesters achter! Dus ik met mijn oude vriend Petrus naar het graf toe.
Zag je iets verdachts?
Nou en of. Ze hadden de steen weggerold. En toen we in het graf keken was het leeg! Ik
wist meteen wat er gebeurd was. Maar ik hield het voor me, want Petrus wist het nog
niet. Hij had het nog niet door.
Wat dacht je dan?
Dat Hij uit de dood was opgestaan. Dat had Hij namelijk gezegd. Maar niemand had er
echt in geloofd. We dachten allemaal dat het overdrachtelijk bedoeld was. Dat Hij in de
herinnering zou voortleven, niet lichamelijk. Ik geloofde het eerst ook niet, maar nu wel.
Nu wist ik het zeker.
Dus Hij is niet gestolen.
Absoluut niet! Want gisteravond waren we bij elkaar, met z’n tienen. (lachend) We hadden de deur gebarricadeerd. We waren bang dat de joodse leiders ons wilden komen halen. En toen kwam Hij binnen!
Wie?
Jezus! Onze vriend! We waren verbijsterd! Hij kwam binnen, zómaar door de gesloten
deur heen! Sommigen van ons dachten dat ze een spook zagen. Maar Hij zei; Vrede! En
ineens waren we rustig. Hij liet ons zijn handen zien, waar de gaten nog inzaten! Maar Hij
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was prachtig, net zoals hij eens was toen we met Hem op de berg waren. Hij schitterde
gewoonweg!
Ik wil hierover straks nog wel meer horen. Maar eerst het onderzoek. Ga daar maar zitten. Ik ga eerst nóg een getuige horen. Wie is de volgende getuige?
Een zekere Thomas. Kan ik hem binnenbrengen?
Als Agrippa alles genoteerd heeft. Ja, breng hem maar binnen.
(nogal angstig) U wilt mij verhoren?
Ja. Weet je waar het over gaat?
Over de diefstal van het lichaam? Maar ik weet van niets. Ik ben onschuldig.
Ga eerst maar eens zitten. Heb je de gekruisigde gekend?
Ja, dat wel. Hij was onze vriend. Jezus. Maar Hij is dood.
Was je erbij?
Ja, ik heb hem zien kruisigen. Ik heb het zien gebeuren. Maar op den duur ben ik weggegaan. Ik kon het niet aanzien. Ik was zó teleurgesteld. We hoopten dat Hij verandering
zou brengen. Ik had zoveel verwachting! En nu is Hij dood.
Weet je waar het lichaam is?
Dood en begraven. Door Jozef van Arimathea, geloof ik. Ik heb er niets mee te maken
gehad. Echt niet.
Ze zeggen dat hij weer tot leven is gekomen.
Ja, dat heb ik gehoord.
Hij is aan je vrienden verschenen, gisteravond. Zegt hij daar. (wijst naar Johannes)
Ja, maar daar geloof ik geen spat van.
’t Is waar, Thomas!
Hoor je wel?
Alleen als ik de wonden in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen dan zal ik het
geloven.
Dus verder weet jij niks.
Nee, absoluut niet.
Nou dan kan jij gaan. (Thomas opgelucht) Of ga nog maar even op de bank zitten. Misschien heb ik je nog nodig. (Thomas schrikt. Dan haalt hij berustend zijn schouders op en
gaat zitten.)
Bode, hebben we nog getuigen?
Nee, heer. Er zijn hier alleen twee meisjes, die komen voor één van de getuigen. Ze
hoorden dat Maria uit Magdala hier was, en wilden haar even spreken.
Dat is heel ongebruikelijk.
Ze zijn wel heel dapper. Ze hebben wat bijzonders te vertellen.
Maar daar kunnen we niet aan beginnen!
Het heeft misschien met de zaak te maken.
Nou laat ze dan maar binnenkomen.
Komen jullie maar binnen. (Esther en Mirjam komen binnen.)
Dag meneer de soldaat.
Hoe heten jullie?
Ik ben Esther.
Ik ben Mirjam.
Wat komen jullie doen?
We wilden even iets aan die mevrouw vertellen.
Kan dat niet wachten?
Nou het is wel heel belangrijk.
Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.
Mag ik het ook weten?
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Iedereen mag het weten!
Agrippa, wil jij het noteren?
De heer is waarlijk opgestaan!
Wat zeg je?
De heer is waarlijk opgestaan!
Opgestaan? Bedoel je Jezus?
Ja, Jezus. We hebben hem gezien!
We waren gisteren in de synagoge, met een heleboel kinderen bij elkaar. En toen kwam
Hij binnen!
We dachten dat Hij dood was. We waren zo verdrietig! Niemand zei wat.
En toen kwam Hij binnen. Hij was echt levend! Helemaal!
Ja echt!
Hij kwam om ons blij te maken. En Hij vertelde dat Hij later naar zijn Vader zou gaan,
maar nu nog niet en dat Hij toch ook wel graag bij ons wilde blijven.
En dat we niet bedroefd hoefden te zijn, omdat alles goed zou komen!
Toen hebben we gedanst en gezongen!
Het was een groot feest!
Agrippa, dat hoef je allemaal niet op te schrijven. Bode, haal Petronius ook maar!
(Hij wenkt Maria, Johannes en Thomas. Verder zijn er de meisjes, Agrippa, en inmiddels
ook de bode met Petronius, zonder boeien.)
Het wordt tijd dat ik ook eens ga vertellen. (Tegen Maria en Johannes) Jullie hebben me
niet herkend. Maar ik ben de centurio die bij de kruisiging aanwezig was. Ik heb ook onder het kruis gestaan. Ik heb alles zien gebeuren. Het waren mijn mannen die hem gekruisigd hebben. Ze hebben zijn kleren verloot. Ze hebben hem in zijn zij gestoken. Ik was
verantwoordelijk voor wat er gebeurde. Ik heb Jezus horen spreken. Hij zei tegen een
van de andere misdadigers, die we gekruisigd hebben, dat Hij hem die dag zou meenemen naar het paradijs. Ik heb gehoord dat Hij zei over ons: Vader vergeef het hun want
ze weten niet wat ze doen. Dat was ongelofelijk! We wisten het inderdaad niet. Ik heb
gezien hoe Hij de geest gaf. Ik heb de duisternis over het land zien komen alsof het
nacht was. Ik heb de aarde voelen beven. Ik heb de kou gevoeld die intrad bij zijn sterven. Toen ik dat allemaal meemaakte, wist ik ineens wie Hij was. Hij was de Zoon van God!
Toen pas werd het mij duidelijk wat er allemaal gebeurd was. Hij heeft me God leren
kennen. Het hele plaatje werd me duidelijk alsof iemand me het vertelde. Hij is onschuldig opgehangen. Maar ik weet dat Hij leeft! Er is geen onderzoek meer nodig! Hij is Jezus
en Hij leeft!

Plotseling schijnt er een groot licht door de deuropening van het lokaal naar binnen. Er is in de
zaal geen verschijning te zien, maar de spelers lijken wel iets te zien. Ze vallen op hun knieën en
roepen: Hij leeft! Jezus etc.
DOEK

