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REIZEGSTER
Geest van Liefde dien wij loven
Met den Vader en den Zoon;
Veni, Veni, daal van boven,
In uw regen, wasch ons schoon
Nu wij nauwlijks nog ontwassen
's Werelds zware nood en pijn,
Christus' Kruisgang na gaan passen
En gaan beelden op dit plein.
Geest van Wijsheid, hoor ons smeeken
In Uw grondelooze Licht:
Veni, Veni, stralend Teeken,
Heilig ons in onzen plicht:
Dat wij spelend met de schatten
Van Gods Almacht, in den tijd,
Zelf den zin eerst leeren vatten
Van hun diepste heerlijkheid.
Miserere, Geest des Heeren,
Vul ons zwakke pogen aan:
Veni, Veni, kom ons leeren
's Levens kruisweg recht te gaan
Want als we aan dien weg verzaken
Strekt dit spel tot loos vertoon;
Zonder 't zondig hart te roken.
Tot beschaming van Gods Zoon.
Vragen wij nu allen samen
Nog Maria's zegen.
ALLEN:
Amen!
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PROLOOG
De smart blijft jong al wordt de wereld oud;
De wijsheid Gods blijft in ons schade lijden
En ieder krijgt zijn deel van 't bitter Hout,
Dat in het hart der wereld en der tijden
Als teeken staat van voor en tegenspraak.
De kruisboom staat en is niet af te wenden
En uit zijn takken roept een stem om wraak
En buigt een Hoofd dat alle ellende kende
Zich bloedend naar de duist're karavaan
Der menschen die als kemelen beladen,
— Waarom? Waarheen? — voorbij den kruisboom gaan
Of in zijn schaduw, dorstend naar genade.
Een droeven blik op den Gekruiste slaan
En uit dat Hoofd waarom de doornen trosten
Een stem vernemen: „dat hebt gij gedaanI"
Aanschouw dan, mensch, hoe duur uw heil hem kostte,Vergeet een stond uw dorst naar lust en goed
En, voor den spiegel van dit leed gezeten.
Vraag aan uzelf: „wat deed ik met zijn Bloed?"
Het spel begint, als dit nog spel mag heten.
Waarin Gods neerlaag in ons donker dal
Gestalte kreeg door zwakke menschenkrachten,
Die, sterk door waarheid, eenheid en getal,
Het u tot stichting ten toneele brachten.
Wij doen 't uit liefde: dies sta God ons bij;
Aan Hem de eer; de schande dragen wij.
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EERSTE BEDRIJF
Van Bethanië naar den Tempel*
Eerste Toneel
DE BLINDGEBORENE:
Ik ben het Licht der wereld! riep Hij en ik staarde
En zag het licht en zie
VOLK:V/at ziet ge?
DE BLINDGEBORENE:
Hemel, aarde,
Menschen en boomen.... en ik heb Gods Zoon gezien!
SANHEDRIET:
Gij raaskalt!
ANDERE:
Hoeveel vingers zijn dit? Tel zei
DE BLINDGEBORENE:
Tien!
SANHEDRIET:
En dit dan?
DE BLINDGEBORENE:
Zeven!
ANDERE:
Heel de wereld draait verloren
In zinsbedrog!

* De auteur volgt de nieuwe exegese die, zich baseerend
op de chronologie van St. Jan, het gastmaal te Bethaniè
voor den intocht van Christus in Jeruzalem plaatst.
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DE BLINDGEBORENE:
Maar ik zie.
SANHEDRIET:
Gij
waart niet blindgeboren.
DE BLINDGEBORENE:
Vanuit de moederschoot tot Jericho, tot daar.
SANHEDRIET:
Eerst Lazarus, de doode, nu die bedelaar
En morgen?
M A N UIT HET VOLK:
Gij!
VOLK (met gejuich):
De blinden zien, de dooden leven!
SANHEDRIET:
God heeft dien mensch niet zulk een macht gegeven.
DE BLINDGEBORENE:
Heeft God dan Belial met zulk een macht bekleed?
SANHEDRIET:
Zwijg zondenkind, gij weet niet wat gij zegt.
DE BLINDGEBORENE:
Ik weet
Slechts dat ik zie en dat ik God zal prijzen
Zijn heerlijkheid voor dwazen en voor wijzen
In Jezus: Zoon van David, Zoon van Jozef,
Zoon van God.
M A N UIT HET VOLK:
Isrei, Uw koning komt!
VOLK:
Hij komt
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DE BLINDGEBORENE:
Hoort zijn gebod!
SANHEDRIET:
Ach vader Abraham, hoe dwalen Uwe zonen.
VOLK (van rechts):
Wij gaan Hem kronen, voort.
VOLK (van links):
V/ij gaan Hem Koning kronen.
SANHEDRIN:
Godslasteraars!
ANDEREN:
't Sanhedrin spuwt U uit.
VOLK:
Hosanna, Zoon van David! Isrel wordt weer bruid!
PETRUS:
Aanschouv^! het Godsrijk komt of is gekomen!
ANDERE APOSTELEN:
Hosannah, Zoon
PETRUS:
Van alle heuv'len stroomen
De scharen juichend om den meester saam!
ANDREAS:
Steden en dorpen zegenen zijn naam

(Judas mort)

THOMAS:
Wat zegt gij, Judas?
JUDAS:
!k heb niet gesproken.
THOMAS:
Geloof en zie! Een vuur zóó hoog ontstoken.
Wie slaat dat neer?

ANDREAS:
Dit juichen stokt niet meerl
JUDAS:
Wie uwer peilt zijn wil? — Hoe menig keer
Zag ik verwachtings schitterster reeds doven?
Geloof en zie? Voorwaar! ik zal geloven
Wanneer ik zie
JOHANNES:
Nooit riep een volk zóó vroom
Om de vervulling van zijn koningsdroom.
Noch bad zóó luid met liederen en tranen.
JUDAS:
Doch Juda's leeuw springt op noch schudt zijn manen.
Speelt weer het lam en zoekt den schaduw op
JACOBUS:
De jubel der verwachting steeg ten top
Sinds Jericho en is niet meer te stuiten.
JUDAS:
Dit volk, van leering zat, vraagt om besluiten,
Wordt met beloften langer niet gespijsd;
Wat baat het ons dat Lazarus verrijst;
Dat blinden zien; dat hem de stommen prijzen;
Indien hij talmt een volk te doen verrijzen
Waaraan 't verderf met alle tanden knaagt?
JOHANNES:
Judas, door welk een vuur wordt gij geplaagd
Den leeuw vooruit zijn steilten op te snellen?
JUDAS:
Ten einde toe laat zich dit volk niet kwellen;
Men tergt niet ongestraft zijn taai geduld!
JEZUS:
Nog weinig tijds en alles wordt vervuld
Wat van den Zoon der Menschen staat geschreven....
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PETRUS:
't Zal schoon zijn. Heer, d s gij ten troon verheven
Den scepter droogt van David in uw hand.
En wij, door zooveel trouv/ aan u verpand.
Als rechters zullen zeet'len aan uv/ zijde
JEZUS: •
Uw meester wordt verraden aan den heiden
Als had men een goed werk aan hem gedaan.
PETRUS EN ANDEREN:
Meester?

THOAAAS:
Hoe moeten wij dit woord verstaan.
Nu méér don ooit, in hoop op groote dingen,
De heilbegerige scharen u omringen, —
Gansch isrel u naar Davids zetel stuwt?
JEZUS: •
De Zoon der Menschen wordt belasterd en bespuwd
En door zijn eigen volk aan 't kruis geslagen
JUDAS:
Ziet dan, die reeds zijn koninkrijk zoogt dogen.
Hoever zijn scepter reikt of ook hoe kort!
JEZUS: •
Het uur is daar dat ik verheerlijkt word
JACOBUS:
Dood en verheerlijking, — hoe gaat dat samen?
PHILIPPUS:
Uw wijsheid. Heer, blijft ons verstand beschamen.
Dat blind in raadsels en in twijfels zwerft.
JEZUS:
Voorwaar! Indien de graankorrel niet sterft
Draagt hij geen vrucht; de dood bewaart het leven!
Wanneer 'k uit dit bestaan ben opgeheven
Zal 'k alles tot mij trekken aan mijn hort......
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JACOBUS:
Het woord blijft donker.
JUDAS:
En de toekomst zwart!
JEZUS: •
Het vonnis dezer wereld is geteekend
En met den geest der ncscht reeds afgerekend.
Gelooft en hoopt! Dit heb ik u gezegd
Opdat, als de beproeving komt, gij recht
Moogt staan in de verschrikking en niet wijken;
W a t duister is zal klaar als daglicht blijken
Wanneer de storm rond mij is uitgewoed;
Mijn zending wordt bezegeld door mijn bloed.
/-AATHEUS:
Meester, staat van den Christus niet geschreven:
Dat hij niet sterft doch eeuwig voort zal leven?
JUDAS:
indien hij sterft is hij de Christus niet!
MATHEUS:
Hoe zoudt gij dan, gij, die den dood gebiedt,
Zijn wet zijn onderworpen als wij allen?
JEZUS: •
Bidt dat de twijfel u niet overvolle
En wandelt in het licht zoolang 't nog schijnt.
Opdat gij, als zijn glans voor u verkwijnt,
Eén zekerheid moogt diep in u bewaren
Die nacht noch schaduw kent noch doodsgevaren.
iUDAS:
Orakels! raadsels! Wie wordt daaruit wijs?
JEZUS: •
Het einde nadert mijner aardsche reis;
Doch voor wij weerloos van elkander dwalen.
Komt, laten wij bij Simon gaan gastmalen;
V/ant mij ten afscheid werd een maal bereid
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Tweede Toneel
bij Simon den Melaatsche: Vorigen, Simon, Lazarus,
Martha, Maria met den balsem, gasten en dienaars
JEZUS:
Vrede zij u, Simon.
SIMON:
U toegewijd.
Ontvangt deez' woning u met eerbewijzen.
JEZUS:
Het is voor 't laatst dot wij tesomen spijzen,
Eér ik een onvergank'lijk brood u breek
/AARTHA:
Rabboni!
JEZUS:
Zuster, wat bedroeft u? Spreek
MARTHA:
Wie zou dit afscheid zonder smart verdragen?
JEZUS:
Eén groote zorg slechts kwelt mij alle dagen:
Dat immermeer in mij Gods wil geschiedt;
Dit is mijn spijs, mijn drank en mijn verdriet
Is overal waar deze wordt vergeten
(stilte)
SIMON:
Zegen de spijzen. Heer, opdat wij eten
En in uw vrede lang nog samen zijn
De wijn!.....
JEZUS:
Blijft in mijn Liefde als wijn in wijn
SIMON:
Het brood I
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JEZUS:
Als brood in brood en ongebroken.
Opdat wanneer de storm is opgestoken
En Satan donkert en uw weg verwart
Gij allen, één voor één, in mij volhardt.
AAARTHA:
Gij zijt de Weg.
SIMON:
De Waarheid.
LAZARUS:
En het Leven.
JEZUS:
Mij is van boven alle mocht gegeven;
De wil des Vaders wordt door mij volbracht;
Mijn leven is voor mij gelijk een dracht
Die 'k aan kan nemen en weer af kan leggen......
Simon!
SIMON:
Ja Heer?
JEZUS:
Ik heb u iets te zeggen:
JUDAS:
Het Godsrijk weer verdrinkt in loos krakeel!
JEZUS:
Een groote Koning had dienstknechten veel
Die voor een koningsbon hem dienen mochten;
Doch door die dwazen het vertier méér zochten
Dan 's Konings gunst, verkwistten zij zijn goed.
Toen zond hij hen gezanten tegemoet
Met wijs vermaan en strengere geboden;
Maar als zij keer op keer zijn dienaars doodden
Zond hij tot hen het laatst zijn lieven Zoon,
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Daar zij, dacht hij, mijn vreugde en mijn kroon
Niet schenden zullen en mijn recht niet schaden..
SIMON:
En Heer? wat deden zij?
JEZUS:
Gij kunt het raden,
Simon, en wat zij doen aanschouwt gij dro.
/AARIA:
Rabbi?
JEZUS:
Maria!
JUDAS:
Bloem van Magdala,
Hoe kostbaar en hoe bitter zijn de blijken
Van uwe liefde
LAZARUS:
Koningen en lijken
Zalft men aldus en balsemt men zoozeer!
JUDAS:
Mijn hart breekt stuk als ik den prijs waardeer
Der flesch en roek'loos zooveel zalf zie spillen,.
Die beter mijn verdoemden dorst kon stillen
PETRUS:
Zoet is uw balsem!
ANDREAS:
Kostbaar!
JUDAS:
Duur! Duur! Duur!
JOHANNES:
Gij die een dief zljt: wacht u voor het vuur
Dat u verteert en in 't verderf zal slepen;
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Nog hebf gij van de Liefde niets begrepen
Judas, en gaat haar glans aan u voorbij!
JEZUS:
Wat twist gij, kind'ren?
JUDAS:
Zooveel specerij
Ais daar verkwist

meester, is dat geen schande?

JEZUS:
Judas?
JUDAS:
Was 't geld niet beter in de handen
Der armen. Heer, dan aan uw hoofd besteed?
JEZUS:
Vriend, zie mij aan!
JUDAS:
Dit doet mij bitter leed:
't Is op één dag teveel ineens verloren!
JOHANNES:
,
De ziel is meer! •
JEZUS:
Wilt deze vrouw niet storen.
Want wat zij aan mij deed is welgedaan.
JUDAS:
Driehonderd tienlingen;
De buidel leeg en wij van al verstoken
JEZUS:
Kind'ren heeft het u ooit aan iets ontbroken
Waar 'k als een moeder in uw midden was?
ALLEN:
Nooit, Heer!
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JEZUS:
Armen hebt gij altijd bij u, Judas,
Mij niet! Staakt met elicaar te strijden
Om deze, die een balsem mij bereidde
Voor mijn begrafenis. Voorwaar! alwaar
De wereld door dit woord wordt openbaar.
Zal men ten einde toe Maria prijzen
Die in dit uur van kommernis de wijzen
Beschaamde door haar liefde'en koos het beste deel;
Rijs op, mijn zuster, want aan u wordt veel
Vergeven, daar gij zonder maat beminde
JUDAS:
Elk zoekt zijn deel waar hij dit denkt te vinden. —
Driehonderd tienlingen
God, wat een geld!
JEZUS:
Staat op, wij gaan; mijn schreden zijn geteld.
SIMON:
Blijf, daar reeds ginds de wolven naar u huilen!
JEZUS:
Vriend, kan de maaier in den schaduw schuilen
Wanneer op 't veld de oogst te rijpen staat?
lAZARUS:
Ontwijk de stad waar reeds de Hooge Raad
Uw gang beloert en u zijn netten spande!
JEZUS:
Mijn leven is een losprijs in Gods handen
En als een reukwerk dat de dienstmaagd spilt
Voor héél het huis. Volgt mij, indien gij wilt.
Of blijft als gij mijn kruishout niet kunt dragen;
Ik weet den weg dien ik ben ingeslagen:
Mijn schreden keeren naar hun oorsprong weer
APOSTELEN:
Wij volgen u door dood en duister. Heer! (af)
16

Derde Toneel
....Sanhedrin: priesters, pharizeên en schriftgeleerden.
Later: volk, kooplui, ongelukkigen, soldaten.
CAIPHAS:
Wat melden de verspieders?
ANNAS:
Laat eens hooren,
Hoe 't met den Nazarener verder staat beschoren.
SANHEDRIET:
Ik vrees
CAIPHAS:
W a t vreest gij?
SANHEDRIET:
Ik vrees uw voorzorg komt te spa, •
Want heel de wereld loopt den wonderdoener na.
En al te duidelijk zijn de heil en zegekreten
Die hem AAessias, Zoon van David heeten.
ANDERE:
Bij Betphage heeft zich zijn zegestoet gevormd
Die den Olijfberg jubelend bestormt
En 't Cedrondal reeds vult met lofgezangen
Beraadt U snel den volksstorm op te vengen
Voor zijn gev/eld én stad én tempel overwast
En 't heilig Sanhedrin geraakt in druk en last.
CAIPHAS:
Ik zal niet rusten heeft mijn Haat gesproken.
Voor Isrel en dit Sanhedrin gewroken.
En leer om leer gegeven zij en smaad om smaad!
De slaap is om,- 't uur der vergelding slaat;
Want zoo de liefd'is óók de haat vermetel....
2
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ANNAS:
Met groot gebaar van Sion's hoogsten zetel
Herdert een knecht de heerde van ons volk,
Schalmeit zijn leer en spreekt als uit de wolk.
En dra, zegt men, zal hij als koning komen;
Want stouter droom kon nooit een droomer droomen:
Hij droomt zich koning!....
ANDEREN:
Koning?)
ANNAS:
Priester en Profeet,...
ANDEREN:
Helaas!
ANNAS:
En 't domme volk, dat brood en wond'ren eet
Voor wijsheid, loopt hem na!
NICODEMUS:
Elkeen ziet in dien wijze
De bloem die eens uit David's stam zou rijzen, —
Die wèl schrifturen leest....
CAIPHAS:
Verraadt ook gij de Wet?
ANDEREN:
Vertrap die bloem! Dien waan!
NICODEMUS:
Zijn wijsheid zonder smet
Verraadt zijn geest verzonken in schrifturen;
Doch weet hij puiker zeem uit Moze's raad te puren:
Wat let dat men zijn heil bij leeraar Jezus zoekt?
ANNAS:
Vloekt hij Jehova met die tegen Mozes vloekt?
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NICODEMUS:
Hij ook verklaart de Wet en heet Jehova, Vader.
CAIPHAS:
Gij speelt hoog spel I
ANDEREN:
Het spel van den verrader!
ANNAS:
Ik lach met een profeet die 't heiligdom verstoort!
NICODEMUS:
Zijn ijver prikkelt priesters die Gods v/oord
Voor geld en gunst verruilen bij de scharen;
Zij erg'ren zich, hij eet met tollenaren
En schuv^ onreinen zooals u en mij.
Wie loopt te hoop als hij, eer Sabbath is voorbij,
Slechts hongerend naar aller welzijn, eet
Den maaltijd eener musch?
SANHEDRIN:
Hoe?
NICODEMUS:
Muggenzifters heet
Hij u en wie heeft leugen in dien Man gevonden? Zijn wij zijn meerderen? Men antwoordt ons: in zonden
Vraagt gij op wiens gezag die leeraar profeteert;
Hij vraagt op wiens gezag gij last en druk vermeert;
Hoelang nog 't volk u toejuicht op de pleinen.
Waar gij, loyale priesters en rabbijnen.
Uw lof vooruit bazuint.... gevloekt wordt en gehaat?
Doch zegenend en weer gezegend staat
Eén onder ons als een verlossend teeken
En waar de wond'ren uit zijn handen breken
Als bloemen en als brooden tegelijk.
Geeft hij een uitzicht op een eeuwig Rijk
Waar éérst de kleinen, dan de grooten wegen.
Er is mysterie in zijn wezen en bewegen;
19

Zijn zin voor ons is moeilijlc te verstaan —
Maar is zijn werk en woord in stee van waan
Niet d'openbaring van de goedheid in haar wezen?
Voor ons zal hij, gelasterd óf geprezen,
Het grootste blijven van zijn wond'ren al
Die men aanschouwde of nog aanschouwen zal.
Ais bloemen rondgestrooid door onze steden;
De vreemdeling van gisteren en heden
Staat morgen weer als vreemd'aan onze poort;
De zin der Liefde is dieper dan het woord,
Doch beiden evenzeer zijn wij vergeten.
CAIPHAS:
In ieder dwaas is iets dat wij mysterie heeten!....
ANNAS:
En wond'ren zijn bedrog, indien er zijn!
NICODEMUS:
Wie riep dan Lazarus?
SANHEDRIN:
Hij riep den schijn!
ANNAS:
De doode was niet dood doch veinsde 't slechts te
wezen!
NICODEMUS:
Wie heeft den blindgeborene genezen?
ANNAS:
De blinde was niet blind, doch slechts verblind
Als elk die licht in zand en speeksel vindt;
Ais gij die beter deed die kwaal te keeren.
Het domme volk zijn harden kop te leeren.
Daar 't boven Wet naar brood en fabels haakt.
CAIPHAS:
Hoe? zijt ook gij reeds in zijn ban geraakt
En sloop met u 't verraad de raadzaal binnen?
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JEROBOAM:
Dan wordt het dubbel tijd dat w'ons bezinnen
En paal en perk gaan stellen aan 't bederf!
CAIPHAS:
Zoowaar als 't noodig is dat een mensch sterf',
Voor gonsch het volk aan dezen gaat verloren.
NICODEMUS:
Aan wie ontleent gij 't recht tot onrecht aan te sporen?
CAIPHAS:
Hij wierp den eersten steen!
ANNAS:
Hem treft eenzelfde lot!
NICODEMUS:
Wie werpt een steen op Hem en werpt hem niet
op God?
Wie 't Leven wondt slaat ook Gods hart een wondel
Wie 't Licht verblindt heeft zijn gelaat geschonden
En vindt een rijk van duisternis en rook;
De Haat heeft haar geheim maar de Liefde ook
CAIPHAS:
Ik spuw hem met verachting ais den drek der straten!
ANNAS:
Ik haat Hem die mij haat en wie om hem mij haten,
En haat hen tot den dood!
DATHAN:
Hij blaft niet kwaad, die hond!
VOLK:
Haha!
ABIRON:
Hij is bezeten!
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LEVI:
Robbies, blijft gezond!
ABIRON:
Roept den Profeet: de rabbies zijn bezeten!
DATHAN:
Hun maag roept wraak; zij hebben toorn gegeten!
ANNAS:
Beëlzebub!
DATHAN:
Die drijft de duiv'len uit!
JEROBOAM:
Uw hoofd hangt zwaar van waan!
DATHAN:
Uw buik van tempelbuit!
CAIPHAS:
Melaatschen zijt gij!
DATHAN:
Gij gereinigd, reinen!
ABIRON:
Roept den Profeet!
VOLK:
Ha! Laat zijn striemen schrijnen!
DATHAN:
Zalig de leeraars!
VOLK:
Zie!
DATHAN:
Want zij zijn arm van geest! (gelach)
Zalig de priesters
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VOLK:
Annas allermeest!
DATHAN:
Want goud nóch zilver kunnen hen verzaden....
(gehoon!
Zalig de vromen!
VOLK:
Zie!!
DATHAN:
Die zich in v/ellust baden
En treuren om de zonden van het volk dat lacht
(gelach)
Dat de 'Aggada verwenscht omdat het u veracht
En, koppig beest, uv/ kaf vervloekt te eten!

