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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 vruchtbaar 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 gedaan 1"
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 u eens af: „wat deed ik met zijn Bloed?"
Het spel begint, als dit nog spel mag heeten.
Waarin Gods neerlaag in ons donker dal
Gestalte kreeg door zwakke menschenkrachten,
Die, sterk door waarheid, eenheid en getal.
Het u tot stichting ten tooneele 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 Tooneel
. . . een opgetogen menigte begeleidt den Meester naar
Bethanië, na de genezing van den blindgeborene bij Jericho;
de leerlingen zijn buiten zich zelve van verwachting . . .
PETRUS:
Aanschouwt! 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:
Ik heb niet gesproken.
THOMAS:
Geloof en zie! Een vuur zóó hoog ontstoken,
Wie slaat dat neer?
ANDREAS:
Dit juichen stokt niet meer!
JUDAS:
Wie uwer peilt zijn wil? — Hoe menig keer
Zag ik verwachtings schitterster reeds dooven?
Geloof en zie? Voorwaar! ik zal geloven
Wanneer ik zie . . .
• De auteur volgt de nieuwere exegese die, zich baseerend op de
chronologie van St. Jan, het gastmaal te Bethanië voor den intocht
van Christus in Jeruzalem plaatst.
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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 de
manen,
Speelt weer het lam en zoekt de 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 ons al dat Lazarus verrijst;
Dat blinden zien; dat hem de stommen prijzen;
Indien hij talmt een volk te doen verrijzen
Waaraan 't verderf met zooveel 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.
PETRUS:
't Zal schoon zijn. Heer, als gij ten troon verheven
Den scepter draagt van David in uw hand.
En wij, door zooveel trouw aan u verpand.
Als rechters zullen zeet'len aan uw zijde . . .
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JEZUS:
Uw meester wordt verraden aan den heiden
Als had men een goed werk aan hem gedaan.
PETRUS EN ANDEREN:
Meester? . . .
THOMAS:
Hoe moeten wij dit woord verstaan,
Nu méér dan ooit, in hoop op groote dingen,
De jubeldronken 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 zaagt dagen.
Hoelang zijn scepter duurt 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 hart.
JACOBUS:
Het woord blijft donker.
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JUDAS:
En de toekomst zwart.
JEZUS:
Het vonnis dezer wereld is geteekend
En met den geest der nacht 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;
Wat duister is zal klaar als daglicht blijken
Wanneer de storm rond mij is uitgewoed.
Mijn zending wordt bezegeld door mijn bloed.
MATHEUS:
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 overvalle
En wandelt in het licht zoolang 't nog schijnt,
Opdat gij, als zijn glans voor u verkwijnt.
Een zekerheid moogt diep in u bewaren
Die nacht noch schaduw kent noch doodsgevaren.
JUDAS:
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;
Want mij ten afscheid werd een maal bereid . . .
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Tweede Tooncel
. . . 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 dat wij tesamen spijzen,
Eèr ik een onvergank'lijk brood u breek . . .
MARTHA:
Rabboni!
JEZUS:
Zuster, wat bedroeft u? spreek . . .
MARTHA:
Wie zou dit afscheid zonder smart verdragen?
JEZUS:
Eèn 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! . . .
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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.
MARTHA:
Gij zijt de Weg.
SIMON:
De Waarheid,
LAZARUS:
En het Leven.
JEZUS:
Mij is van
De wil des
Mijn leven
Die 'k aan
Simon!

boven alle macht gegeven;
Vaders wordt door mij volbracht;
is voor mij gelijk een dracht
kan nemen en weer af kan leggen . . .

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 koningsloon hem dienen mochten;
Doch daar 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 dra.
MARIA:
Rabbi?
JEZUS:
Maria!
JUDAS:
Bloem van Magdala,
Hoe kostbaar en hoe bitter zijn de blijkea
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! DuurI
JOHANNES:
Gij die een dief zijt: wacht u voor het vuur
Dat u verteert en in 't verderf zal slepen;
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Nog hebt gij van de liefde niets begrepen
Judas, en gaat haar glans aan u voorbij!
JEZUS:
Wat twist gij, kind'ren?
JUDAS:
Zooveel specerij
Als 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 aani
JUDAS:
Dit doet mij bitter leed:
't Is op één dag teveel ineens verloren 1
JOHANNES:
De ziel is meerl
JEZUS:
Wilt deze vrouw niet storen.
Want wat zij aan mij deed is welgedaan.
JUDAS:
Driehonderd tienlingen . . . in reuk vergaan;
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, Heerl.
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JEZUS:
Armen hebt gij altijd bij u, Judas,
Mij niet! Staakt met elkaar 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 haar 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 de 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)
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Derde Tooncel
. . . Sanhedrin: priesters, pharizeën en schriftgeleerden.
Later: volk, kooplui, ongelukkigen, soldaten.
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 . . .
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?
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ANDEREN:
Vertrap die bloem 1 Dien waan!
NICODEMUS:
Zijn wijsheid zonder smet
Verraadt zijn geest verzonken in schrifturen,
Doch weet hij puiker zeem uit Mozes'raadte puren:
Wat let dat men zijn heil bij leeraar Jezus zoekt?
ANNAS:
Vloekt hij Jehova niet die tegen Mozes vloekt?
NICODEMUS:
Hij ook verklaart de Wet en heet Jehova, Vader.
CAIPHAS:
Gij speelt hoog spel!
ANDEREN:
Het spel van den verrader!
ANNAS:
Ik lach met een profeet die 't heiligdom verstoort!
NICODEMUS:
Zijn ijver prikkelt priesters die Gods woord
Voor geld en goed verruilen bij de scharen;
Zij erg'ren zich: hij eet met tollenaren
En schuwt onreinen zooals u en mij.
Wie loopt te hoop als hij eer Sabbath is voorbij,
Slechts hongerend naar aller welzijn, eet
De 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;
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