JEZUS
DE Nt1ZIRENER

MCMV

"
ft4nhI1LVcRIiuLsr

JEZUS DE NAZARENER

DERDE UITGAVE

Elk ;exemplaar draagt bet merk van den schrijver

Rafael Verhuist

JEZUS
de Nazarener
Treurspel in vijf bedrijven

MCMV

PROLOOG

De schriwer aan Mr . JAN VAN RLJSWIJCK .

Zoo vaak dacht ik aan V terwijl ik „ Jezus " dichtte .
In bet oprecht en rein geluk van schep pen, richtte
.Tlijn geest zich lie fst naar V . 't Was o f ik schreet voor V
Jilleen en wist hoe gij bet wenschen zoudt . En nu
Het is voltooid dit werk van lie fde en van oprechtheid,
Zij bet V toegewijd, - uit loutere gebecbtbeid .
't 7s niet uw waardigbeid die op den voorrang treedt,
ill zet gij bong bet burgerambt dat gij bekleedt .
. IIijn zang is voor den meester in de kunst van zeggen,
Die in de barten weet de kiemen neer to leggen
`Van 't goede ; voor den dicbter wiens gedreven woc rd

f

JVog gister ons en on ze kindren bee t bekoord,

Wanneer zijn goedheid sprak van vogels en van bloemen
En ons de poezie van 't oud Vlaamsch lied kwam roemen .
Mijn zang is ook den '/laming, die als magistraat
Tier Stad, ons vorsten groet in 't Vlaamsch, wat vorstlijk staat
Ian 't yolk in 't aanzijn van zijn prinsen . In 't verleden
Was Vlaanderen lief uw naam ; maar dierbrer nog in 't beden .
I'Vij voelden bet, den jaar geleen, ter Scheldestad,
Toen zij iets van haar glans met V verloren had .
.TVu zijt gij weer bij ons en doet ons weer beminnen
Al wat gij mint ; en leert voor beetren oogst ontginnen
Wat braak nog ligt . En 't blijkt ; de zielen klaren op,
Tin dageraden gloren op der bergen top .
Wellicht gaat zuiver klimmen in den roem der landen
't Miskende Nazareth . Wij reiken vloke handen
En nappen uit naar 't water van zijn Bloemenbron,
Die zielen laatt met ideaal. Waar eens de zon
`Van meerder goedheid, breeder denken, is verrezen,
Daar moet ook in 't verscbiet nog heil to vinden wezen .
En daarom hoop ik dat bet is een gcede daad
Dit Christi spel, waarvoor bet scherm nu open gaat .
R . V.

Cappellen, 8 Oogst 1904 .

Eerste Bed riji

JEZUS TE NAZARETH

PERSONEN

JEZUS
JOZEF
MARIA
HANAN, Overpriester
JUDAS
NICODEMUS
SIMON BARJONA (PETRUS)
MARIA VAN MAGDALA
PILATUS
KAJAFAS, de Hoogepriester van dit jaar
JACOBUS, zoon van Maria Klopas en van Al feus
ABRAHAM, een oude Galilieer
JUDITH
MARTHA
Galileesche meisjes
RACHEL
CASSIUS, legatus van het Romeinseh legioen
Een knaap
Een man
Een antler man
Een dienstmaagd
Een volksjongen
Overstep der Joden, Farizeers, Sanhedrieten
Schrif tgeleerden, Romeinsche o f ficiers en soldaten
Apostelen, Dienstboden, Yolk .

Te .?Vazareth . Links van den toeschouwer bet huffs van Jozet
den Timmerman . Daarnaast een belendend a fdak, tot werkplaats dienend .
Net huffs van Jozef wordt op 't uiteinde van Nazareth verondersteld, op den weg naar de Bron . Net dal is aan den einder
door heuvelen a fgezet .

EERSTE TOONEEL .
JOZEF, MARIA .

(Maria staart mijmerend den weg van bet dal op .)
JOZEF .
u tuurt weer uit naar Jezus, Iieve Mirjam . Dagen
Aaneen dat gij hier zit en wacht . Uw oogen klagen
Den angst en 't teed dat u verteert, en van het uur
Dat hij is heengegaan hebt gij noch rust noch duur .
Gij slaapt niet tanger ; heelder nachten blij ft gij luisteren
0 f gij zijn stag niet hoort . Er mag niets gaan, niets f luisteren
Om huffs, 0f gij zit overeind, verwacht een klop
Aan onze deur, en zijt gereed om ijtings op
Te staan, en den verwachten lievling in to laten !
Hij is in Godes hand, 't is o f wij dat vergaten !
'k Voet wet aan 't eigen hart, hoe gij dit kind bemint,
Maar denk : 't is meer een kind van God, dan wet ons kind .
MARIA .
Wat ben ik zonder hem ? Hoe zou ik leven kunnen
Wanneer hij hier niet is, en hoe mij rust to gunners `~

JOZEF .

Die hebt gij nooit gekend ! 'k Zag vaak uw tranen vlien
Maar niet een glimlach mocht ik op uw lippen zien .
Gij zijt mijn grout geluk ; wet niet dat vrootijk stralen
Der heldre zon op 't blijde groen van onze dalen,
Doch maagdelijk en wit, als't zuiver licht der maan
Zijt gij de stifle glans op mijne levensbaan .
Ik bee nu oud en stram ; gij zijt nog steeds gebleven
De Mirjam blank en rein, wier kuisch en heilig levee
Ik reeds zoo lie flijk in den Tempel bloeien zag .
Uw blijde lente zong tot kwam die harde dag
Dat ik met Jezus u naar Sion vergezelde
Voor de o ffergi ft der kraam .
MARIA .

Wat Simeon voorspelde
Toen ik ter reiniging twee tortelduiven ga f ,
Ons schamel gift, dat wordt nu waar . Van dien stond a f
Hour ik altijd zijn stem .
JOZEF .

Wie kan de toekomst lezen ?
MARIA .

»
»
»
»
»
»
0

Voor 't heidendom een licht, voor Isrel zat hij wezen
Tot heertijkheid, maar ook een vtij mend zwaard van smart
En wee zal, moeder, boren door uw moederhart .
Hij is genet tot vat en upstanding van velen
En om dit Kind zal twist en tweespalt de aard verdeelen .
Laat flu uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord . »
Joze f , 't heugt u wet, gij zel f hebt het gehoord !
JOZEF .

Hoe dikwijls moesten wij om Jezus ons verwonderen !
Welk kind was hem gelijk !
MARIA .

Maar ik kan niet ofzonderen
Mijn levee van mijn noon ! Ik wit hem hier, bij mij,

ii Of ik bij hem, en moet hij lijden, dat ik lij
Met hem ! Ach, Joze f , ga hem zoeken !
JOZEF .

Hem to vinden
Is makkelijk genoeg . Langs alle vier de winden
Klinkt zijne faam . Heel Galilee spreekt van hem !
Maar, Mirjam, zal hij willen volgen op mijn stem
MARIA .

Hij hee f t zijn ouders innig lief ; geen kindren waxen
Ooit onderdaniger dan hij ; bij wasdom en bij jaren
Nam hij in wijsheid toe, en in gehoorzaamheid .
JOZEF .

Gehoorzaam is hij, maar als God hem zel f nu leidt !
God voert met hem lets in den zin ; en, gansch zijn leven,
Schijnt ieder woord, schijnt elke daad hem ingegeven
Door hooger licht .
MARIA .

Ga, zeg hem hoe zijn molder nacht
En dag verkwijnt van onrust, en hem thuis verwacht .
JOZEF .

Hij was maar twalef jaar - en achttien is 't geleden Hoe hebben wij hem dan gezocht, bij elke schrede
Den weg bedruppeld met ons tranen ?'t Was dan nog
Een kind, nu is hij man . En toen wij eindelijk toch
Hem in den Tempel vonden, bij de Schrif tgeleerden,
Meer leeraar zel f dan leerling, zoo, dat zij hem eerden
Om zijn verstand - en gij hem zeidet : » Kind, waarom
Hebt gij ons zoo gedaan ? Aanzie hoe ik hier kom
» Met uwen vader, en hoe angstig wij u zoeken ! »
Hoe hief hij toen het blonde hoo fd op uit de boeken,
En sprak, zijn heldren blik op ons, met kalme kracht
Die ons verbaasde, Mirjam, en verwijtend zacht
» Waarom gezocht ? Wist gij dan niet dat in de dingen
Mijns vaders ik geheel moet zijn ? »

MARIA .

Maar samen gingen
Wij dan toch een !
JOZEF .

Ons leven is een lang gebed
Sindsdien ; bet is een denken aan dat kind ; en bet
Is biddend wachten naar hetgeen er moet gebeuren .
Van toen af, Mirjam, is uw leven louter treuren .
MARIA .

Wat moet er dan gebeuren, Jozef, wat ?
JOZEF .

Ik weet
Het niet . Ik vraag't mij of en ik vermeed
Het u to vragen . (JVa een pons .)
Mirjam, nu de tijden komen,
Zoolang verbeid, sprak God tot u niet in uw droomen
MARIA .

De hemel zwijgt nu dertig jaren ! en mijn zoon,
Mijn lieveling is been !
JOZEF .

Hoe droevig nu ons woon !
1k kan niet voort aan 't werk .
MARIA .

Ik heb to lang gezwegen . . .
Ik weet zooveel ! Nog gister kwam ik Simon tegen,
Den visscher van Kapharnaum . Ginds, aan bet Meer,
Is Jezus en doer teeknen . 't Volk vernoemt hem beer
En meester, en van Tyr en Sidon komen scharen
Om naar zijn woord to luistren en hem aan to staren .
JOZEF .

Wat vreest ge dan voor hem ? De menigt juicht hem toe !

-
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MARIA .
0

f lacht en spot met hem, zoo wreed ! Ik zie wet hoe

Het gaat to Nazareth . 'k Moet mijn gelaat bestoppen
Met mijnen sluier, of 'k bespeur atom de koppen
Die samen steken ; kindren roepen me achterna,
En 't is met schroom en vrees dat ik ter bron nog ga .
Tot zelfs zijn broeders en zijn zusters, de eigen kinderen
Van uwen broeder, eischen dat ik zou verhinderen
't Gerucht om onzen naam . Ik bloos niet voor mijn zoon,
0 neen ! Maar 'k lijd to veet bij al dien smaad en hoop .
En altijd yolk op dezen weg !
JOZEF .

Kom merle binnen .
MARIA .

Moet ieder hem verguizen, 'k zat hem dubbel minnen !
(doze f en Maria ireden bun woning in, ierwijl Calileesche
meisjes, van de bron wederkeerend, opkomen met kruiken die
zij sierlijk op schouder o f hoofd dragen .)

TWEEDS TOONEEL .
RACHEL, JUDITH, MARTHA, ABRAHAM, SIMON BARJONA .

RACHEL .

Loop zoo snel niet, Judith ; luister aleer ge voortgaat .
JUDITH .

Wat is er, Rachel ?
RACHEL .

Hier woont de pro feet .
JUDITH .

Ik moet thuis zijn met mijn water .
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MARTHA .

Zoo 'n spoed is er

flu

toch niet .
JUDITH .

Is hij hier ?
RACHEL .

Neen, maar ze zeggen dat hij teekenen doet to Kaphar
naum .
MARTHA .

Ze gaan hem gevangen nemen .
JUDITH .

Geloo ft ge daaraan, Rachel ?
MARTHA .

Hij verwekt oproer, zooals de Gauloniet deed .
RACHEL .

Het is een ziener o f zeker een wichelaar en een bezweerder van geesten .
JUDITH .

Kan hij tooveren ?
RACHEL .

Ik heb het gehoord van iemand die van Genezareth kwam .
MARTHA .

Maar hee ft die het gezien ?
JUDITH .

Rachel is verlie fd op den schooners, jongen timmerman .
RACHEL .

Het is een mooie jongen, maar jok zit er niet in . Als hij
schaa fde noch hamerde zat hij ergens to droomen o f kuierde
alleen langs de velden .
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MARTHA .

Hij groette toch altijd vriendelijk .
RACHEL .

Maar bleef nooit staan om met iemand to spreken .
MARTHA .

Nu leest hij voor en leert in de synagogen . Dat deed hij
hier nooit .
RACHEL .

Daar was hij toen to schuchter voor .
MARTHA .

Wat denkt gij ervan, oude Abraham? (Deze vraag ricbt bet
meisje tot een oud man die met Simon Barjona den visscher
(later Petrus) is opgekomen .)
ABRAHAM .

Ik denk dat het een brave jongen is en 't doet me veel spijt
dat hij zich zoo iets in het hoo fd hee ft gestoken .
RACHEL .

En gij, visscher, die van 't Meer komt ?
SIMON (PETRUS .)

Er gebeuren wondere dingen, dat is zeker .
JUDITH .

Waar heef t hij het dan geleerd ? Hier to Nazareth vermocht
hij toch niets .
MARTHA .

Maar komt hij ginder niet aan ?
RACHEL .

Neen, 't zijn voorname wandelaars die den weg opkomen .
JUDITH .

Ik ga spoedig voort .

- i6
DE MEISJES .

Wij gaan mede, Judith!
(De Galileesche meisjes a f.)
SIMON .

(Den weg opziende .) 't Is een overpriester en een leviet naar

ik gissen kan .
ABRAHAM .

't Moet een vroom en geleerd man zijn, want hij draagt
zijn kleederzoomen en zijn mouwen vol inschriften .

DERDE TOONEEL .
EEN KNAAP, HANAN, JUDAS, ABRAHAM, SIMON, JAKOBUS, YOLK .

(Een knaap op met Hanan en Judas van Kerioth .)
DE KNAAP .

(Wijzend op de woning van Jozef den timmerman .) Daar

woont hij, heeren !
HANAN .

Daar ! ( Tot Abraham .) Woont char de vader van dien Jezus
die zooveel van zich doer spreken in de laatste dagen ?
ABRAHAM .

Ja, Rabbi .
HANAN .

Wat is dat voor een man?
ABRAHAM .

De vader?
HANAN .

Ja .
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ABRAHAM .

Hij heet Jozef en zijn vrouw heet Mirjam . Hij is iemand
die hard zijn best moet doen om er to komen ; maar dat hij
eerlijk is, goed werk levers en niet overvraagt, dat zal ieder
getuigen .

(vii de groep menschen die de vreemdelingen op een klein
a fstandje gevolgd is .)
EEN MAN .

(Rond de dertig .) Ik heb met den zoon naar de synagoog
gegaan ; het was een vechthaan en hij leerde slecht .
EEN ANDER MAN .

Wat gij zeggen dur ft, Sam ! Niemand kende de Schri ft zoo
goed als hij ; toen hij nog een knaap was wist hij reeds den
geheimen zin der wet, en de meester was er altijd over verbaasd .. Het was Jezus Bar-Abbas die zoo slecht leerde en altijd
vocht .
ABRAHAM .

De visscher zegt dat hij teekenen does .
SIMON .

Ja, hij geneest en jaagt de duivelen uit .
HANAN .

Wat is dat voor onzin ?
SIMON .

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen ; de
melaatschen worden gereinigd en de dooven hooren en den
armen words een blijde boodschap verkondigd . Velen zeggen
« Deze is waarlijk de prof eet ; » anderen : « Deze is de Christus . »
HANAN .

Bij het goud van den Tempel, zwijg ! of ik ban u uit de
synagoog ! Zijt ook gijlieden verleid ?
(Simon-Petrus neemt zijn korf met visch en gaat been .)

-
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JAKOBUS .

(T)it bet votk vooruittredend .) Ik ben zijn broeder, Rabbi .
HANAN .

Zijn eigen broeder ?
JAKOBUS .

Neen, maar mijn vader is de broeder van zijn vader . Ik
ben de zoon van Al feus en Maria Klopas . Wij hebben ons
brood in denzel fden schotet gedoopt en van jongs-a f uit een
beker gedronken ; hij is niets meer en hij kan niets meer dan
wij, Rabbi .
HANAN .

't Is wet ! Laat ons !
(Allen vertrekken op bet bevel van den overpriester .)

VIERDE TOONEEL .
HANAN

en

JUDAS .

HANAN .

(Op de woning van den timmerman wijzend .)

Dat zou de bakermat van eenen koning zijn !
Komaan !
JUDAS .

De Leeuw van JUda briescht in de woesti jn !
Gij hebt dien visscher daar gehoord : zoo spreken velen .
HANAN .

Hoe kan toch, Judas, al dat volksgerel u schelen !
JUDAS .

De tijden zijn gekomen ; Patestina wacht . . .
Een onrust tigt op 't land ; de ziel van Juda smacht
Naar 't Licht . De blikken turen uit en de ooren tuisteren .

- 19

Ons handers steken op, gekneusd en zwaar van kluisteren,
En reiken naar den Heiland . Langs de Doode Zee,
Van Jericho tot Engaddi, in 't land van wee
En wildernis, gaat levers op en ruischen stemmen
Van hoop, daar zelf, waar anders hoop en levers stremmen .
HANAN .

Kom !
JUDAS .

'k Heb een karavaan ontmoet ; er huist een man
In dit spelonkig strand ; een ruige ka f f etan
Van kemelhaar, is met een riem om zijne lenders
Gegord ; maar in 't gelaat, door vasten en ellende
Verschraald en uitgemergeld, brandt een oogenpaar
Also f het fakkelgloed voor nieuwe tijden waar !
HANAN .

Ja, 'k heb daarvan gehoord onlangs in 't Sanhedrin
Wij hebben hem doers vangen ; hij is zwak van zin .
JUDAS .

Hij predikt refine leer en last Gods rijk verhopen .
HANAN .

Hoe durf t hij dan bestaan in de Jordaan to doopen ?
Alleen de Christus mag dat doers !
JUDAS .

Ook d'at staat vast !
0 arme menschengeest, die altijd zoekt en tast
In duisternis en waar hij meent het licht to ontwaren
Zijn hoo fd stuit dat het duizelt !
HANAN .

God zal openbaren
Zijn wil als't oogenblik daar is .
JUDAS .

Ach ! Isrel lijdt
Aan heimwee naar zijn God !

-zoHANAN .

Maar God kiest zel f zijn tijd r
lit Sion moet de nieuwe wet uitgaan . Dat staat geschreven:
In Micha en Jesaja . Op eenen berg verheven
Zal Christus zijne stange planten ; zijn banier
In 't zonnelicht en 's nachts zijn laaiend kimmenvier .
Zijn glorie zal heel Palestine overwelven,
Ons twale fstammig land . Judeer, weet ge 't zelve !
Wat ken er goeds uit Galilee komen ? Zoek
Eens Nazareth ! Het words niet eens vermeld in 't Boek !
JUDAS .

Wie zal den echten zin van al de teksten geven ?
Werd overdrachtlijk 't een, werd letterlijk voorschreven
Het ander ? Weegt bij God elk woord niet even zwaar ?
HANAN .

Het Boek words door ons licht verduidelijkt en klaar .
JUDAS .

God is de klaarheid zelve, en hee ft Hij wet to zeggen
Moet de eene mensch het den den andren openleggen ?
HANAN .

Wij, priestess, zijn van God en kennen best de wet .
Wij zijn gezalfd van Hem en 't geen werd ingezet
Door Hem, dat weten wij . Wij kennen zijn behagen
Wie God wil dienen r3loet zich near ons wil gedragen .
God sprak : dock wet het zeggen wil, verklaren wij ;
Hij gaf in onze hand de zielenheerschappij .
JUDAS .

Dan hee ft de godheid niet voor iedereen gesproken ?
HANAN .

Voor priestess en pro f eten, ja ; maar 't blee f geloken
Voor u . De waarheid hebben wij alleen in pacht .
Wij zijn 't licht van den dag, de toortsen van den nacht ;
Wij zijn het zout der wet die zonder ons ontaardde,

lEn wij alleen bekleeden Godes plaats op aarde .
JUDAS,

1k weet, gij zijt geheiligd door het heiligdom,
Doch kept gij Godes wil er des to beter om ?
HANAN .

Wie naar ons luistert, die beruste kalm en veilig .
Wij, priestess, Judas, zijn niet door den Tempel heilig
De Tempel is door ons geheiligd en gewijd,
_En wie ons wederstreef t, die ligt met God in strijd .
JUDAS .

Draagt Jezus het waarachtig merk van Christus ? Zoeken
-Wij, Rabbi, naar het antwoord nu . Het Boek des boeken
Geeft duidlijk tijdperk op, en land, en plaats, en stam
.En 't schijnt me naar den tekst als nu de Christus kwam .
HANAN .

(Ziei Judas verwonderd aan .)
-Ioedat ?
JUDAS .

Is tienmaal niet de jubelweek verstreken
Van Daniel?
HANAN .

Hoe dwaas !
JUDAS .

De scepter is geweken
LIit Juda .
HANAN .

Zoo !
JUDAS .

Want Idumea heerscht op 't land .
,Ja, Rabbi, dat staat pal al werd er veel verbrand .

-22HANAN .
Ik wit u thans niet spreken van Herodes rechten ;
Wij kunnen dat geschil een andermaal beslechten ;
Maar is de Christus niet uit Davids zaad beloo fd ?
Verwerp dan alles zoo gij alles niet geloo ft !
De schort van eenen timmerman kan niet vervangen
Den vorstenmantel dien de Christus om zal hangen !
Werd die to Bethlehem geboren, koningsloot,
lit goddelijke vaag, in kuischen maagdenschoot ?
Daar is zijn huffs . Wij kloppen aan en zullen 't vragen,
Opdat de twij f el u niet langer zoude plagen .

VIJFDE TOONEEL .
HANAN, JUDAS, MARIA, JOZEF .

(Hanan kiopt aan . Maria komt eerst op en 't is slechts wanneer de overpriester haar bee ft toegesproken dat Jozef verscbijnt .)
HANAN .
(Tot Maria .
'k Ben overpriester naar de wet ; ik zetel in
Den opperraad van het onf eilbaar Sanhedrin .
(Maria buigt eerbiedig .)
VrOUW, zijt gij de moeder van den man, die Jezus heet en
predikt in het land?
MARIA .
Ja, ik ben zijn moeder, Rabbi .
HANAN .
Waar werd Uw kind geboren ?
MARIA .
Te Bethlehem .
(Dit antwoord tre ft Judas)

-
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HANAN .

Te Bethlehem Ephrata ?
MARIA .

Ja .
JUDAS .

(Ter zijde .) Het vruchtbaar huffs van 't levend Brood
HANAN .

Hee ft niemand u gezeid aldus to spreken ?
MARIA .

Ik antwoord naar de waarheid op uw vraag .
HANAN .

Hebt gij dit kind als maagd ontvangen ?
MARIA .

Mij is geschied naar 's Heeren woord .
HANAN .

Zijt gij van Davids bloed ?
MARIA .

Ik heb dit van mijn eerste jeugd gehoord .
HANAN .

(Tot Jozef.) Gij, man, zijt gij van Davids huffs?
JOZEF .

Wij zijn een bloed ; ik ben vermaagschapt aan mijn vrouw,
En stam van David af, wat ik bewijzen zou
Zoo niet Herodes alle schri ften deed verbranden .
HANAN .

Ik stam van de oude vaders a f , maar heb in handers
't Bewijs ervan tot voor twee duizend jaren schier .
Gij zijt van Nazareth . Hoe kwaamt gij dan van hier
Te Bethlehem?
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JOZEF .

De Keizer deed alsdan zijn Rijk beschrijven .
HANAN .

(Tot Maria .) Hoe heel uw zoon ?
MARIA'.

Gij noemdet hem bij zijnen naam . Gij weet dus, Rabbi, dat
hij Jezus heet .
HANAN .

Dan niet Immanuel ! ( Tot Judas .) De Schrift is duidelijk !
Immanuel, zoo moet hij heeten ; Jesaja spreekt beslist ! (Tot
Maria.) Gij schijnt me nog zoo jong ? Hoe oud waart gij dan,
vrouw, wanneer ge moeder werdt ?
MARIA .

'k Was veertien toen ik Jezus baarde .
HANAN .

Waar zijt gij grootgebracht ?
MARIA .

Hoewel van Nazareth, werd ik door priester Zacharias in
den Tempel opgevoed .
JUDAS .

Priester Zacharias ! Vrouwe, is dat de vader van eenen man
die predikt en die doopt aan de Jordaan, en die Joannes wordt
genoemd, zooals ik meen ?
MARIA .

Ja .
JUDAS .

(Voor zich .) 't Is alles zonderling !
HANAN .

(Tot Judas .) Een slag van dwaze hoo fden !
vender?

(Tot Maria.) En

MARIA .

Tot dertien jaren bleef ik in den Tempel, waar ik van jaar
tot jaar mee aan den nieuwen voorhang wee fde .
HANAN .

In Jawhe's Tempel grootgebracht ! dan zijt gij alles ook
verschuldigd aan de priestess . Wij zullen onderzoeken hoever gij waarheid spreekt . Tot hiertoe was uw zoon, naardat
ik hooren mocht, een naarstig ambachtsman ; 't wordt flu
een zwerver zonder dak, die onlust wekt en tegen Mozes'
wetten spreekt . Blijf t beiden hier omtrent . Gij weet welk
recht ik over u bezit, en over uwen zoon, ats overpriester .
(.Maria en Joze f buigen eerbiedig en gaan tot aan bet a fdak
dat Jozef tot werkhuis verstrekt . Maria zet zich op een bank
neder . Jozef binnen aan bet werk .)
JUDAS .

Is hij bet rijsje van den afgehouwen tronk
Van Jesse ? Hij de bloem, die Davids wortel schonk
Ik zal gaan zien en rust op hem de geest des Heeren
Van sterkte en van verstand, dan zal ik hem vereeren .
HANAN .

(Spottend den tekst van Jesaja, door Judas bedoeld, vervolgend)

En zoek den teeuw die stroo eet als een os en speelt
Met 't kal fjen, wijl bet zoogkind gi ftige adders streelt !
0 lichtgeloovig hart, met uw onnoozel droomen !
Nog eens wat kan er goeds uit Galilee komen ?
Gij zult den Christus zien in koninklijk gewaad,
Wanneer hij komt, en blinkend als de dageraad .
JUDAS .

Als dees de Christus is, dan erf t hij Davids rechten,
En wit ik met de klieg zijn godtijk recht beslechten .

2.6

ZESDE TOONEEL .
MARIA, HANAN, JUDAS, JEZUS .

(Jezus is schier plotseling, zonder dat iemand hem komen
zag, op den achtergrond van bet tooneel verschenen .)
MARIA .
(Die hem bet eerst bemerkt :)

Jezus !

JUDAS .

Hij !
(Jezus maakt een gebaar tot zijne moeder, dat haar belet in
zijne armen to snellen . Jezus was altijd koel jegens zijne familie, zel fs jegens zijne moeder, in bet openbaar ; dock een vijandige vreemdeling vooral mag geen getuige zijn van bun ontboezemingen .)
JEZUS .
(Als hadde hij gehoord wat gezeid wend over hem, vervolgt
ook met den tekst van Jesaja :)

De gordel mijner lenden is gerechtigheid,
Slechts de armen zijn mij lief . Degeen, dien gij verbeidt,
Is midden u, want alle dingen zijn gegeven
Aan mij door mijnen Vader . 'k Breng de zachten 't leven .
De waarheid, zij die vrijmaakt, zullen zij verstaan ;
Maar met de roede van mijn lippen zal ik slaan
Dees aarde .
HANAN .

Is dat de vrede dien gij ons komt brengen !
En denkt gij dat het Sanhedrin ooit zal gehengen
Zoo'n taal ?
JEZUS .

Meent niet dat ik gekomen ben op aard
Om vree to brengen . 'k Ben gekomen om het zwaard .
ik zeg aan 't yolk : zij die U leiden U verleiden ;
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Ik ben de goede herder die zijn yolk zal weiden,
En die voor zijne schapen graag zijn leven stelt .
HANAN .

Zijt gij Degene dan ons door het boek voorspeld ?
JEZUS .
(Hanan doorziende :) 't Oog is
(?Va een pons :) 'k Ben het Woord .

de kaars van 't lichaam .

HANAN .

Begrijpen
Doe ik u niet . En toch lies ik mijn leven rijpen
Bij 't leeren van de Wet en de Schri ftuur .
JEZUS .

Gij grift
Wat haken in het was bij middel van een sti f t,
En het words uw gedachte die dan elk kan lezen
Zoo ben ik 't vleeschgeworden woord van 't opperwezen,
En ieder, rein van hart, kan Hem bevroen in mij ;
En 'k zeg u : 't Koninkrijk der heemlen is nabij,
En zalig die aan mij niet zal geergerd worden .
HANAN .

Reeds zijn er nu bereid voor u het zwaard to omgorden
Als gij een teeken does en 't rijk aanschouwen last .
JEZUS .

Dat Koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat ;
Het Koninkrijk van God is binnen in ulieden .
HANAN .

Men zegt dat gij u niet door Gods wet last gebieden
En niet den Sabbat eert .
JEZUS .

Mijn 'Jailer werkt tot nu
En ik werk ook .
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HANAN .

't Is goed ; maar men beschuldigt u
Op Sabbat tooverij to doen en to genezen .
JEZUS .

Op Sabbat goed to doen wat kwaad kan daar in wezen ?
HANAN .

0 God, ik dank u dat ik niet gelijk ben aan
Degeen, die zoo den Sabbat en uw wet versmaan !
Ik dank u dat ze mij niet reeknen bij hun vrienden,
Ik vast tweemaal ter week en ik betaal de tienden
Van al hetgeen dat ik bezit . Ik hoor en zie
Die hee ft den duivel in !
JEZUS .

(Tot Hanan en in 't algemeen tegen de Farizeers, schri ftgeleerden en hoogepriesters .)

Wee over u ! Gij die
Bemint de voorgestoelten in de synagogen ;
De groeten op de markt ! Gij die in lange togen,
Als meesters van het yolk durft wandlen fangs de straat,
En als men u niet overal den voorrang last,
Bij maaltijd en bij f eest, uit hoovaardij verbolgen
Uw plaats verlaat, nog boos op hen die u niet volgen !
0 Tomben wit gepleisterd als ik ze opensla
Vol geuren van verwording !
(Tot Hanan :)

Ga ! . . Ik zeg u ga !
(Hanan zwicht en wijkt voor den verontwaardigden blik
van Jezus .)
HANAN .

(Zich hervattend en dreigend :)

Gij duivelswicht ! Bereid uw macht,'t is u geraden,
Zoo gij aan 't leven houdt ! Zij komt u dra to stade !
(If.)
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JUDAS .

(Voor Jezus buigend :)

Mijn Rabbi !
JEZUS .

Ga in vrede heen !
(Judas kust Jezus' kleederzoom en vertrekt langzaam, vol
aarzeling ; hij ziet Hanan links weggaan - in de richting
van .Nazareth
dock hij zelf gaat rechts, alleen .)

ZEVENDE TOONEEL .
JEZUS, MARIA, JOZEF .

MARIA .

(Zich aan de voeten van Jezus werpend :)

Ach ! zie mij aan,
Mijn Jezus ! Kunt gij van uw moeder henengaan
In dezen vreeselijken stond ! . . Er kwam door de oogen
Des overpriesters zulk een gloed van haat gevlogen,
Dat hij u dooden zal !
JEZUS .

(Zijne moeder van den grond beurend, dan :)

Mij haat de wereld omDat ik van hare booze werken tuigen kom .
Het is mijn zending, moeder, daarom ga ik henen
Van u . Mijn leer is niet de mijne, maar Desgenen
Die mij gezonden heeft op aard, opdat Zijn licht
ZOU stralen voor den mensch, waar ik mijn schreden richt .
MARIA .

Kan God dan in uw plaats ons geenen engel zenden ?
Waarom mijn vleesch, mijn bloed, de vrucht van mijne lenders?
Hebt gij dan niet uw vader, niet uw moeder lief!
En eischt die God mijn kind, die Abraham onthie f ?
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Ik ben bereid tot alles wat de Heer zal vragen
Van zijnen zoon ; in mij heeft hij zijn welbehagen .
Ik heb u beiden lief ; U, vader, heilig man,
Van wien ik leerde wat een mensch mij leeren kan ;
U moeder ! . . 'k Wies in 't licht van uwe koestrende oogen
En uit uw boezem heb ik uwe ziel gezogen .
Niets zou ons scheiden kunnen ! Macht, noch roem, noch eer,
Hoe groot kon mij verzoeken . . . maar ik dien den Heer !
JOZEF

Bedenk nog, zoon . Hier ook kunt gij den Heere bidden
En dienen, zoo gelijk gij vroeger deedt, to midden
Van ons . Zie hoe uw Nazareth in de avondzon
Daar lieflijk ligt bij zijne roodbebloemde bron !
En 't is hier toch zoo rustig, zoon . De timmerman
Is vredig bij zijn haard, het werk valt licht ; hij kan
Wet eens naar buiten staren en de Godheid voelen
Hier meer nabij, dan in het drukke kramerswoelen
Van Sions Tempel zel f. Wanneer ik slapen ga,
En door het open raam nog mijmrend de oogen sla,
Voor ik ze sluit ter rust, op 't zacht ge f lonker
Der avondster - een verre zon in 't blauwig donkey Dan is 't o f uit haar plans de hoogste vrede vloot,
En is 't mijn laatste nacht, dan, welkom, stille dood !
JEZUS .

Geen grooter heil, o vader, kan een mensch zich droomen .
Doch 't yolk is toegerust, mijn uur is nu gekomen .
Zoolang het dap is moet ik werken, want de nacht
Is spoedig daar dat de arbeid wordt gestaakt . Geen macht
Kan mij weerhouden nu Gods heersching moet beginners .
Hebt goeden cooed, ik zal de wergild overwinnen .
MARIA .

Ik ben de dienstmaagd van den Heer !
JEZUS .

Waarom dan hoort
Gij niet Zijn stem?
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MARIA .

Dat mij geschiede naar zijn woord !
ACHTSTE TOONEEL .
DE VORIGEN, SIMON .

(Simon (Peirus), ierug van JV azareib, baasiig op)
SIMON .

Heer ! 't yolk werd door dien priester in de synagoge
Geergerd over u, door faster en door logen !
JEZUS .

Laat hen begaan ! Het zijn de blinde leiders die
De blinden leiden . Gij zijt Simon, volg mij ! Zie,
Het koninkrijk der heemlen gaat genaken .
Voortaan zal ik u visscher van de menschen maken .
0 vreedzaam dal van Nazareth, dat fielder spreidt
In 't koozend avondlicht uw kleed van groenigheid,
En dat de kronkeling van uw bekende paden
Langs beemd en heuvel slingert, under lommerbladen,
Gij weet of ik u min . o Dak, o stifle haard
Van de oudren woon, zoo lie f lijk met uw bloemengaard,
Die ik met rij f en hark zoo graag placht op to smukken ;
In uwen tuin mocht ik mijn levensrozen plukken .
Vaarwel, mijn Nazareth ! dat ik niet zien meer zal
Ik laat den vree mijns levens in uw vreedzaam dal .
NEGENDE TOONEEL .
DE VORIGEN, JAKOBUS, JEZUS, EEN OVERSTE DER JODEN, RACHEL,
ABRAHAM, HANAN, YOLK .

(Hei rumoer van aankomend yolk ; dreigend siemmengeruisch . Een onsiuimige iroep JVazareners op . Hanan, begeleid
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door den Overste der Synagoge van Nazareth, treedt op . Zij
nemen plaats op den achtergrond .)
JAKOBUS .

Wat doer gij bier in onze stad? Hoe duds gij schelden
Een overpriester ? Hoe treks ge openlijk to velde
Op al was Joden heilig is rinds Mozes tijd ?
Wij, uwe broeders, weten, Jezus, wie ge zijt !
Indien gij kracht bezit om wondren to verrichten,
Ga been dan in Judea, waar ons heilge Schri ften
En onze Thora door geleerden zijn doorvorscht ;
En zeg bun met was recht gij de oude wetten schorst !
JEZUS .

De Geest der Heeren is op mij en 'k werd gezonden
Cm eene blijde leer den armen to verkonden ;
Om to genezen die van hart gebroken zijn ;
Cm droeven to vertroosten en om uit de pijn
Der boeien de gevangnen, vrij, weer been to zenden
Gij die beladen zijt, gij zult u tot mij wenden
EEN STEM UIT HET YOLK (RACHEL .)

Hoe aangenaam klinkt zijne stem !
EEN ANDERE STEM (ABRAHAM .)

Wie is hij dan
Dat hij ons dri f ten stilt en ons ontroeren kan ?
EEN DERDE STEM .

De Heere beef t de tong der wijsheid hem gegeven !
DE OVERSTE .

(Deze ziende dat de gemoederen tot bedaren komen, springs
vooruit :)

Wat raaskalt gijlie toch ! Zijn broeders immers leven
Hier midden u ! Is hij de zoon van Joze f niet,
Den timmerman, van wien ge daar de woning ziet !
Staan ook zijn zusters niet bij ons ?
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STEMMEN .

Ja ! Ja !
DE OVERSTE .

't Is schande
Dat wij zoo 'n oproerstoker dulden hier to laude !
Gij hebt den overpriester hooren klagen ! Wat
Met hem gedaan ? Spreekt !
EENIGE STEMMEN .

Steenigt hem !
JEZUS .

Mijn arme stad !
Met zal den dag des oordeels dragelijker wezen
Voor Sodom en Gomorra dan voor u .
DE OVERSTE .

Wat vreezen,
Wat aarzeten wij langer nog !
'T VOLK .

Hij lastert !
DE OVERSTE .

Op
Met hem ! en leiden wij hem buiten stad ten top
Des Bergs om daar hem van de steilte neer to smijten !
JEZUS .

Waarom mij dooden ? en waarom mij euvel wijten
De waarheid ? Overtuigt mij iemand under u
Van zonde ?
DE OVERSTE .
0!
'T VOLK .

(Geweldig en moorddadig .)
Raka ! Raka !
(Zij willen vooruit .)
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JEZUS .

Vader, help me nu
(Jezus strekt de hand uit : en de gebalde vuisten, de opgestoken banden die steenen vastbouden, de bevelende arm van
den overste der synagoge, de grijns vol bast van Hanan, de
toegrijpende en woeste gebaren van de opgeruide mannen,
alles blij fi versieend, roerloos, geronnen siaan, op dii gebaar
van Jezus . Door die plots verstij fde menigte, die een levende
uitbeelding wordt van dit tooneel door Lukas (Kap . 4) aangebaald, gaat Jezus langzaam en majestatiscb weg. .Mar hij,
door bet midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg .
(Luk . 4 : 3o .)

DOEK

Tweede Bed ri jf

J ezus aan het meer van Genesaret

filet meer van Galilee blikkert zilverig in den sullen manenacht en heelemaal op den achtergrond, scherpa fgeteekend
tegen de doorschijnende lucht, eene bark met een licht in den
mast .
De schijn der onzichtbare maan valt rechts van den toeschouwer op den a ffen spiegel der zee .
Het is ongeveer twee ure 's morgens als de handeling begint .

EERSTE TOONEEL .
JUDAS, NICODEMUS .

(JVachtelijke stilte .)
(Judas van Kerioth komt behoedzaam over bet tooneel .
Met gedempte stem :)
ABBI

Nicodemus !
NICODEMUS .

Ja !
(Pons . Judas leidt JV icodemus op .)
JUDAS .

Kom zacht Tangs hier, zij slapen alien .
NICODEMUS .

Ook de Heer
JUDAS .

Ja !
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NICODEMUS .

En is hij daar ?
JUDAS .

Ja !

(Pons. Beiden siaren naar de boot.)
JUDAS .

(Wijzend.)
Dat is de visscherssloep van Simon en Andreas ;
Die ginder verder is gemeerd - gij ziet het licht
Is 't schip van reeder Zebedeus ; zijne zonen,
Jacobus en Johannes slapen er, en ook
Al de andere discipelen .
NICODEMUS .

Zal ik den Heer
Aanschouwen mogen, zel f ?
JUDAS .

Gij zult hem zien .
De Heer is altijd vddr al de andren op, vddr 't einde
Der derde wake .
NICODEMUS .

En weet hij dat ik komen moet ?
JUDAS .

Ik zei hem niets, dock niettemin kan hij het weten
Want nooit zijn wij daar zeker van .
NICODEMUS .

Maar niemand van
Zijn volgelingen is er kundig van mijn komst .
JUDAS .

Niet een .
NICODEMUS .

Dan is het wet .
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JUDAS .

Ik zelve wensch ook niet
Dat zij het weten zouden . 'k Ben hier onder hen
Alleen Judeer, dus alleen een ware Jood .
Al de andren zijn maar Galileers . Ook zij doers
't Mij voelen, noemend slechts mijn naam met Karioth
Er achterna, sours wet Iskarioth alleen .
Niet een van alien die geleerd is, dan Mattheus
En Bart-Tholmeus ; dies werd mij de kas vertrouwd,
En moet ik cij feren en zien hoe wij er komen . . .
Wat is 't, Rabboni, dat gij zoo bet hoo fd a fwendt ?
NICODEMUS .

Dan is niet alles onder u bier touter lie fde ?
JUDAS .

0 neen ! maar wet de Heer, die is de lie fde zelve ;
Gelijk voor alien . . . of bijna !
NICODEMUS .

Wat dan ?
JUDAS .

Hij zel f
Hee ft nog een voorkeur voor Barjona ; en de zonen
Van Zabdia, Johannes en Jacobus, trachten
Van dieper in de lie fde en verder in 't vertrouwen
Te dringen van den Heer, vol ijverzucht op Simon .
Zij hebben zel fs hun moeder naar hem toegezonden
Opdat hij in hun boot zou slapen ; dock zij stellen
Zich steeds to driest en to geweldig aan, zoodat
De Heer ze « Boanerges, » zonen van den donder,
Heeft geheeten .
NICODEMUS .

Judas, 'k ga terug !
JUDAS .

En zonder
Den Heer to zien tot wien gij hoopvol zijt gekomen ?
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Wat is hier beter dan bij ons ? En zijn het niet
Dezel fde kleine menschen met dezel fde kleine
Bemoeienissen ? 0 ellende van ons aarde !
JUDAS .

Neen, blij f ! Gij moet den Heere zelven zien, Rabboni,
Want hij is groot en goed en boven elk verheven .
NICODEMUS .

En waarom zou ik blijven ?
JUDAS .

Waarom zoudt gij gaan ?
Gij zijt nu hier, uw vurig wenschen wordt vervuld
NICODEMUS .

Om meer teleurgesteld en droever thuis to keeren ?
'k Wit, Judas, mijn ontgoochelingen niet vermeeren .
't Is alles duister voor den mensch, en 'k vrees dat al
Wat ooit de mensch, door de eeuwen heen, beproeven zal,
Om slechts een hoekje van den sluier op to hef fen,
Vergeefsch zal zijn . Ik ga .
JUDAS .

Moet ik daaruit bese f fen
Dat alles ijdel is ?
NICODEMUS .

(De hand uitstekend naar den sterrenhemel haven bet 'leer .)

Daar is de onmeettijkheid
Niet ijdel maar gevuld met ons onwetendheid
JUDAS .

Gij twij felt toch niet aan het woord van ons pro f eten ?
NICODEMUS .

Gij ziet die stip van vuur, die wij de Noordstar heeten
Die diamanten spit waarrond de hemel draait,
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En waar de Groote Beer zijn flikkrend beeld omzwaait,
Dat is de knop die heel den hemel houdt gesloten !
Van boven komt geen licht voor onzen geest gevloten .
JUDAS .

Ik wei fel ook en worstel met mezel f. Ik weet geen raad .
Niet voor de daad, Rabboni, neen, niet voor de daad !
Als ik maar wist ! 'k zou volgen de Asmoneesche helden
O f wie er komen zou . En 'k wil dat woord ontgelden
Met 't eigen bloed . Gods r,ijk veroovren met het zwaard
En sneuvelen, als dan het licht maar schijnt op aard !
Wel schijnt een klaarte op mijne baan, maar 'k zie niet gioren
Het licht, den dageraad, de zon ! Ik loop verloren
In blinden nacht . 0 twij fel, aarzeling ! 0 strijd,
Die mijn apostelschap en die mijn trouw ontwijdt !
Zijn leer is godlijk schoon, is rein en is verheven ;
Mij dunkt zij zou een hooger richting kunnen geven
Aan 't menschdom, dock de leeraar wordt verguisd, versmaad,
Omdat hij, arm en zwak, langs stille wegen gaat .
Is hij degene dien ons vaderen verwachten ?
Is hij de redding van de komende geslachten ?
Is hij de koning flu door de eeuwen ons beloo fd ?
't Is meer mijn hart dan wel mijn geest die het gelooft !
(Woos .)

Zoo dicht bij ons ! Indien wij maar jets weten konden !
NICODEMUS .

Maar gij die met hem lee ft, hebt gij niets ondervonden
Dat u tot licht kon zijn ?
JUDAS .

Sours zie ik als een plans
En ik geloof ; dan slinkt weer alles wag . En thans,
Ik zoek en tast in 't rond, uitvoelend naar jets stevig',
Om 't wanklen mijner schreen to stutten . Ach ! zoo hevig
Doorblaakt mij liefde tot de waarheid en mijn wil
Om hem to kennen is zoo grout, dat stom en stil,
Ik nachten door, gebogen op zijn spond, blee f waken,
Bespiedend zijnen slaap, our 't grout geheim to waken . . .
In 't nachtelijk geruisch der dingen our mij heen,
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Zat ik bij hem geknield ! Geen engel die verscheen . . .
Ik hoorde van zijn adem slechts het rustig hijgen,
Niet wetend o f hij wist dat ik daar was . En zwijgen
Blee f alles . 'k Sloop dan weg ! Maar als ik 's morgens zag
Zijn blik, dan ging ik weder mee den ganschen dag .

TWEEDS TOONEEL .
JUDAS, NICODEMUS, SIMON-PETRUS .

(Simon-Petrus komi langzaam van de boot met eene brandende lantaarn .)
NICODEMUS .

Ei ! iemand nadert !
JUDAS .

Simon !
SIMON-PETRUS .

(Heft zijne lantaarn op om to zien .)
Spreekt ! wie zijt gij lieden ? . . .
Gij, Judas l . . . En wat komi die vreemdling hier bespieden ?
NICODEMUS .

(Vooruittredend.)
Ik ben de rabbi Nicodemus .
PETRUS .

Wat ! met een
Van de overstep der joden, Judas, 's nachts alleen !
JUDAS .

Het is een man dien ik rinds jaren kennen leerde ;
Dien gansch Jeruzalem steeds om zijn inborst eerde,
En die ook dezen stag uit voile oprechtheid doet .
PETRUS .

Een Farizeer !
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NICODEMUS .

Maar die komt met rein gemoed .
PETRUS .

De oprechtheid sluipt bij nacht Tangs geene looze wegen .
NICODEMUS .

De oprechtheid handelt, en zij last zich niet gelegen
Aan schijn . 'k Ben Sanhedriet en daarom kom ik stit
Des nachts, omdat ik uwen meester kennen wit .
PETRUS .

Nu bidt de Heer .
NICODEMUS .

Maar spoedig gaat ook de ochtend dagen,
Dan moet ik heen .
PETRUS .

(JVa vorschenden blik en aarzeling :)

Ik zal het aan den Heer gaan vragen .
(Pefrus gaai naar de boot, ierwijl JVicodemus en Tudas een
oogenblik alleen zijn :)
NICODEMUS .

Wet nederig en zonderling is voor uw Heer
De omgeving van die ruwe Galileers : eer,
Naar dezen man to zien, een troep om voor to blozen .
Hoe kwamen zij bij hem?
JUDAS .

Hij hee ft ze zel f gekozen
Maar zaagt gij flu hoe die in arren moede mij
Bejegend heef t ? Dat de andren driester zijn dan hij
Bewijst dat wij dien Simon den vertrouwling weten
Van Jezus en dat « Boanerge » wordt geheeten
Joannes, die dan volgt in zijne teederheid .
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NICODEMUS .

Hoe zal de meester wezen ?
JUDAS .

0 Rabbi ! 't onderscheid
Is al to grout ! Die stoat zoo hoog, en is zoo zedig,
Dat gij hem volgen zult . 't Is toch zoo goed, zoo vredig
En rustig bij den Heer ! Zoo schoon de leer die hij verkondt !
Daar is 't geluk ! De scharen hangen aan zijn mond
En spijzen met zijn woord : de waardschap is vergeten ;
Want waar hij spreekt behoeven er noch drank noch eten .
't Is levend brood dot hij het yolk to nutten gee ft
En had hij nog de macht, 'k zou zeggen : Christus lee ft !
NICODEMUS .

Maar Gergesenen baden hem hun grens to mijden .
JUDAS .

En 't ergst van al, hij ging, in plaats van don to strijden .
NICODEMUS .

Hij wordt in menig vlek als toovenaar geschuwd .
JUDAS .

Ja, de eene streek juicht toe, waarvoor een andre gruwt .
'I Is droef
NICODEMUS .

Ik ook ga naar hem toe met loome schreden .
PETRUS .

(Terugkomend en tot .?Vicodemus .)

De Heer zegt ja, en dot gij in de boot zoudt treden .
(.7Vicodemus gaai langzaam, in plechiige siilie, naar de
boot, Peirus en Judas blijven iegenover elkander .)
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DERDE TOONEEL .
JUDAS, PETRUS .

PETRUS .

(us

JVicodemus in de bcot is verdwenen .)

Wat doer gij langer nog bij ons, Iskarioth,
Gij die niet in den Heer gelooft, en gij, r die tot
Een ras behoort dat hem miskent ? Wat blij ft gij hopen,
Dat gij, vervreemd van ons, ons achterna wilt loopen ?
JUDAS .

Hetgeen ik hoop ? Niets, dan wat Juda werd voorspeld .
1~Iaar 'k weet hoe weinig ik bij ulie word geteld,
En hoe gij mij mistrouwt . Ik mag den rug niet keeren
Of feezlen doer gij ondereen . Alleen de Heere
Is goed voor mij . Ook ben ik tot den dood gehecht
Aan hem .
PETRUS .

't Is vlijtbetoon to veel !
JUDAS .

Maar 't is oprecht !
Heb ik niet alles, alles voor den Heer verlaten !
Gij zijt omringd, Barjona, van uw visschersmaten
En van uw eigen yolk . Gij hebt een eigen boot,
Een woning to Kapharnaum, waar ge in den schoot
Van uw gezin, door zorg en lie fde wordt omgeven ;
Uw vrouw hee ft best de keur voor Karen man to leven,
Daar eene moeder deelt haar huiselijken last ;
En tot nog meer geluk krijgt gij den Heer als gast .
Ik sta hier zonder male o f gordel ; geen twee rokken
Heb ik in mijn bezit ; 'k ben uit mijn land vertrokken !
Wat zijt ge tegen mij ? ik, ver van huffs en honk
En zonder magen, ik, die 't al den Heere schonk !
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PETRUS .

Gij hebt toch vrienden, zie ik, die gij tusschen beiden
In grout geheim, des nachts, durft bij den Heer geleiden !
Nog wet een Farizeer en een Sanhedriet !
JUDAS .

Dat deed ik voor den Heere zel f
PETRUS .

Dat mocht ge Diet .
JUDAS .

Dan zal ik aan den Heer daar rekenschap van geven,
En Diet aan u ! 'k wit under uw voogdij Diet leven .
Gij dringt u alien op ! Ik ben uw scha f fenaar ;
Ik moet altijd vooruit, en als gij komt, zij alles klaar !
Ik moet voor waardschap en voor pleisterplaatsen zorgen,
En wat ik Diet betalen kan, dat moet ik borgen .
Joannes maakt dan Dog mijn eerlijkheid verdacht !
Gee f hem de beurs, dat hij het zelf to slissen tracht !
De menschen volgen ons, bereid hun bloed to geven,
Maar Diet hun geld, dat schijnt hun dierbrer dan het leven,
Er krijgen is mijn task . 'k Mocht van mirakels hooren ;
Ik zag er nooit, want zij gebeuren na o f voren,
Als ik a fwezig ben . Is dat apostel zijn ?
PETRUS .

0 donkre ziel, vol haat, vol a fguest en venijn,
Gij hoort Diet t'huis bij ons, die moeten voor u blozen !
JUDAS .

Ik werd ook door den Heer, zoowel als gij gekozen !
PETRUS,

Judeer !
JUDAS .

'k Ben het, maar mijn landsman is de Heer .
PETRUS .

Dat is gelogen !

47
JUDAS .

Neen, dat hoort zel fs tot ons leer !
PETRUS .

De Heer zij om den tekst to Bethlehem geboren,
Doch nooit zult gij zijn naam dan Nazarenes hooren,
Omdat hij Nazarenes is met hart en ziel !
(Peirus ziei JVicodemus ierug komen,)

Daar is uw vriend, ik ga, eer ik u lastig viel !
(Af.)
JUDAS .

Mijn vriend ! Maar ook een vriend

flu

van den Heer !

VIERDE TOONEEL .
NICODEMUS, JUDAS .

NICODEMUS .

Herboren
Ben ik, en 'k ben ontsteld door 'tgeen ik kom to hooren !
JUDAS .

Kan hij de Christus zijn, Rabboni ?
NICODEMUS .

Naar 't gelaat
Is 't David zelf, lijk Samuel hem kennen last .
Ik ken zijn oorsprong niet, maar voel zijn hooge waarde ;
Het is een hemelmensch, o f 't is een god van de aarde !
JUDAS .

Ja, 't kan een koning zijn !
NICODEMUS .

Ik zag 't eenvoudig kleed,
Maar ook het vorstlijk aangezicht, zoo zacht, dat leed
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En smart vergaan bij 't lieflijk staren zijner oogen,
Loch 'tgeen hij 'zei, dat, Judas, hee ft me diep bewogen .
JUDAS .

Dan acht gij ook nabij zijn rijk op 't Joodsche yolk?
NICODEMUS .

Met hem kan alles zijn ! Hij dunkt me Godes tolk .
Want 'tgeen hij zegt is zulk een refine en hooge leering,
Zoo edel en verheven is zijn Godsvereering,
Dat wij een nieuw pro feet zien in ons midden gaan,
Waarbij Jesaja zelve moet ten achter staan .
Hij vergt een zuiver hart, geen bloedige o f feranden ;
Hij kept een evenmensch, dock geen onreine landen ;
Hij stelt ons goede laden, geen verboden spijs
't Is uit met de oude wet, en Uit met de oude wijs !
JUDAS .

Rabboni, is het licht dan eindelijk verschenen ?
NICODEMUS .

Misschien ! ik ga met hoop terug !
JUDAS .

0 ga niet henen !
Wij zullen dra getuigen zijn van zijne macht !
De Christus is bij ons !
NICODEMUS .

Reeds bleekt en vliedt de nacht ;
moet ik voort . Doch wat ik over de aard zie glimmen,
Is meer dan ochtendglans en meer dan 't licht der kimmen .
NU

(Af•)
JUDAS .

(Een stond alleen .)
0 Heere, gij die weet hoe trouwig ik u diep,
'k Geloof in U ! dock last uw macht den volken zien !
(Petrus komt terug bij Judas .)
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VIJFDE TOONEEL .
PETRUS, JUDAS .

PETRUS .

(Tot Judas :)
Hoeveel hebt gij in kas ?
JUDAS .

Nog slechts twee zilverlingen .
PETRUS .

Dan heeft Joannes toch gelijk !
JUDAS .

Het hart doordringen,
Dat kan de Heer alleen ! Dat hij mijn rechter zij !
PETRUS .

't Is nauwlijks voor vandaag en wat toch zullen wij
Dan morgen doen ?
JUDAS

Daar is uw boot ! Daar zijn uw netten !
En 't meet vol visch is daar ! Wat kan er u beletten
Dat gij zoudt visschen gaan ? En last den Heer aan wal ;
Het wordt flu mijne beurt eens om hem overal
Te volgen, en zijn glorie en zijn macht to aanschouwen .
Gee f ook voortaan de beurs aan iemand van vertrouwen .
PETRUS .

Wat waanzin komt u over? Stelt gij wetten nu ?
JUDAS .

Ik weiger u to dienen !
(De dag breeki door . Jezus is langzaam genaderd .)
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ZESDE TOONEEL .
JEZUS, SIMON-PETRUS, JUDAS

JEZUS .

Vrede zij met u !
Bekreunt u nimmer, kindren, om den dag van morgen .
Aan ieder dag zijn last . Laat morgen voor zich zorgen !
De vogelen der lucht, ze zaaien, maaien niet,
Noch zamelen burs oogst in schuren . En aanziet
De lelien des velds ! zij weten van geen spinners,
Doch Salomo kan 't niet in schoonheid bij haar winners .
En vraagt niet waar o f hoe uw spijs words toebereid,
Maar zoekt alleen Gods rijk en zijn gerechtigheid .
Want 'tgene gij behoe ft zal God bet beste weten ;
Als overkoren words de rest u toegemeten .
(Met den dageraad zijn de scharen, die Jezus volgden, -vijfduizend man, zegt de Scbri ft, niet meegerekend de vrouwen en de kinderen die minstens dubbel in gels waxen,-- weer
naar Hem op weg langs de boorden van bet meer .
De muziek zegt ons die toestroomende scharen en vertolki
bier de woorden van Jesaja 13 : ¢
Er is eene ruiscbende stem op de bergen, gelijk die eens
«grooten yolks ; eene stem van gedruiscb der koninkrijken, der
verzamelde Heidenen ; de Heere der heirscharen monsters
bet krijgsbeir . »)
PETRUS .

Indien de Heer bet wenscht, de boot is ree to varen .
JUDAS .

0 neen ! 0 neen ! de Christus monsters zijne scharen !
Een ruiscbende rumoer, een ste mme van gedruiscb
Der koninkrijken vreemd aan Jac obs stam en huffs,
Als die eens grooten yolks, does onze bergen dreunen !
0 Heere, last niet langer om zijn Heiland kreunen
Uw wachtend yolk !

St

ZEVENDE TOONEEL .
MARIA VAN MAGDALA, EEN FARIZEER, EEN ANDERE, PETRUS,
JEZUS, JUDAS, HET VOLK .

(Boven de muziek, die nog een oogenblik zachi voortruischt,
klinken stemmen van twist .
Maria van .Magdala verschijnt, in weidschen en wulpschen
tooi. Magdalena is de schoone, groote zondares gekend door
heel Palestine . Hear borsten zijn ontbloot en een safraankleurige peplum valt sierlijk tot op haar voeten .
De blonde weelderige opgetooide haarwrong is als een gouden kroon op haar hoo fd .
Een dienstmaagd draagt een kruik met balsem .
Tot haar zijn de vijandige stemmen gericht van de uitzendelingen der Earizeers en Sanhedrieten .)
MARIA VAN MAGDALA .

Heb ik Ulieden jets misdreven ?
EEN FARIZEER .

Wat ! bren

gfj hier den prijs van uw ontuchtig levers?
PETRUS .

Ga heen ! uw dartel vleesch besmeurt het licht der zon
En kwetst het oog van God !
MARIA VAN MAGDALA .

Laat mij ! Ach, zoo ik kon
Den Heere zien !
(Zij bemerkt jezus . De haarwrong schiet los . Met haar lokken en handers bedekt zij hare borst .)

De Heer l . . . Hoe voel ik mij bewogen !
Hoe stroomen zachi geluk en reinheid uit uw oogen !
Gij zijt veel schooner den de menschenkindren ! Heer,
Uw blikken zuiveren mijn hart en makers weer
Aan blanke sneeuw gelijk 't scharlaken mijner zonden .

S2 -

1k heb bij u de rust der ziel teruggevonden !
Dat voor uw heilge voeten deze balsem vliet' !
EEN FARIZEER .

Wat kostbre zal f !
EEN ANDERE .

Waartoe is dit verlies geschied ?
MARIA VAN MAGDALA .

(7n vrome extaze .)

Langs waar uw kleedzoom glijdt, daar is de grond geheiligd
Bij u voel ik voor de eerste maal mijn hart beveiligd,
Verzadigd en verheugd ! 0 Heer ! 0 Heer ! 'k verlang
Nog maar alleen bij u to zijn mijn levee lang !

r

FARIZEER .

Zoo hij profeet nu ware zou hij moeten weten
Welk eene veile deerne hij dur ft welkom heeten !
JESUS .

Werp haar den eersten steep die schuldvrij zich bevindt !
Vergeven zij u veel, want gij hebt veel bemind !
FARIZEER .

Het is een schande met zoo 'n vrouwspersoon to wezen
In 't openbaar !
JEZUS .

Ziet ! hij die lezen kan, hij leze !
(Jezus schrijfi met een sia f - uii de band van een der cmstanders genomen - in 't zand : 't zijn de zonden der Farizeers zelven .
Deze vertrekken vernederd en woedend .
.deer nabij klinkt nu - door de muziek
't rumoer der
scharen en een machtige zegekreet weerklinkt :)

Heil den Koning !
(Het tooneel loopt vol yolk dock duizenden worden langs de
kusten van het Meer verondersteld .)
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JUDAS .

Heil den Koning !
JEZUS .

Kom, Bimon, steek van wal ! 't is tijd ! mijn rijk is niet
Van ieze wereld .
PETRUS .

Meester, dat uw wil geschied' !
JUDAS .

Beveel, o Heer ! Wij zullen gaan waar gij ons leidt en
Wij zullen met het zwaard uw vorstenrecht bepleiten !
(Tot de menigte .)

0 Galileers, juicht
Het heil van Israel
Den blik omhoog !
Waaruit hij rijzen

! begroet uw Koning ! want
is midden in het land !
Verwacht den vuursprong in de wolken,
moet ten aanzien van de volken !
'T YOLK .

Heil Jezus den Nazarenes ! Heil den Koning der Joden !
JEZUS .

l'lijn Rijk is van deer wereld niet .
JUDAS .

0 Heere, toon uw macht ! beveel ons en gebied !
JEZUS .

(Ts in de boot gestapt .)

Geen kroon past mij ! Geen aardsche macht mijn volgelingen .
JUDAS .

Ons kome toe uw Rijk ! En dertig duizend klingen
:S1aan om uw troop !
JEZUS .

(7n de boot met Petrus, steekt van wal .)

Mijn Rijk is van deer wereld niet !
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DE MENIGTE .

(Een machiige kreef gaai op .)
Hell den Koning ! Heil Jezus den Nazarenes
JUDAS .

(JVaar de wolken siarend.)
Niets l . . . Niets l . . . Is het de Christus wel als't niet geschiedt F
(Al bet yolk iuuri naar de wolken .)

DOEK

Derde Bed rijf

HET SANHEDRIN

Jeruzalem . i3'~ JVisan . 7n bet Sanhedrin .
Een groot voorhangsel, dai weggeschoven kan worden, vali
in breede plooien neer op den achiergrond .
)Ichier bet voorhangsel een tern pelgaanderij, bet Voorho f
van Salomo zijnde, en dan de siraaf .

EERSTE TOONEEL .
KAJAFAS, HANAN, NICODEMUS, OVERPRIESTERS .

KAJAFAS .

hebben u verzameld in het Sanhedrin,
Opdat gij, die den last draagt van het yolk, en in
Uw harten weet en voelt den Geest van God, zoudt
[spreken
Met die on feilbaarheid, die als een eeuwig teeken
Van Gods bescherming over Isrel blijft . - Belast
En droevig is uw herder, daar gedurig wast
En klimt de vloed van godloosheid ; want aware tijden
Beleven wij, die 't vrome priesterhart doers lijden .
Een man, uit 't Galileesch gepeupel opgestaan,
Beroert heel Syrie en wil zich door doers gaan
Voor een profeet . Zijn naam is Jezus . Wetten
Van God erkent hij niet . A fbreken en besmetten
Is zijne leer . Uw vonnis, naar uw wijs beleid,
Is, Rabbi's, ook Gods oordeel .
~

IJ

NICODEMUS .

Uw Hoogwaardigheid
Vergeet, dat onze wet beveelt geen man to rechten,
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Tenzij hij werd gehoord . Wij, die zoo 'n waarde hechten
Aan ieder letter van de wet, wij molten niet
Vertreden waar zij hooger menschenrecht gebiedt .
KAJAFAS .

De rabbi schijnt, van 't geen gebeurt, niet veel to weten !
Tot in Jeruzalem hee ft zich die man vermeten
Te smaden God en wet, zoo ieder tuigen kan .
NICODEMUS .

Het yolk toch hee ft hem lief ! Wat is zijn misdaad dan ?
HANAN .

Zoo men 't gerucht geloo ft, dur ft hij het onderwinden
Te geven het gehoor aan dooven, en den blinden
't Gezicht op Sabbatdag .
NICODEMUS .

Indien hij teeknen doet,
Is God met hem .
HANAN .

Als men dat al gelooven moet !
NICODEMUS .

Zoo het een logen is, wat schuld hem aangewreven ?
HANAN .

Omdat reeds schuld ligt in verergernis to geven
Op Sabbatdag ! Bestaat zijn macht, 't moet Satan zijn
Die hem ze geeft, want beide hebben eenen schijn .
Gedenk maar Arons staf, in eene slang hertooverd ;
Den Nijlstroom roodgekleurd : de vorst werd niet veroverd
Omdat door Isis' priestren 'tzel fde werd verricht .
NICODEMUS .

Ik zie niet in hoever dit alles onheil sticht
Bij 't Joodsche yolk !
HANAN .

De rabbi is in zijne boeken
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Verdiept en luikt zijn oogen, of hij zou vervloeken
Den Galileer, die zoo driest op Wet en Tempel smaadt,
En die aan 't yolk verboden spijzen eten last .
NICODEMUS .

Wie heeft er van gebed o f o f fergi ft, van vasten
0f Tempelgaan, de heilzaamheid ooit kunnen tasters?
Ik niet . Die voelt ge wel bij reinheid van 't gemoed .
(Algemeen verbazing .)
KAJAFAS .

Gij ziet dat gij ons allen hier verbazen doer
Door een verklaring, Rabbi, die schijnt aan to duiden
Dat gij niet weten zoudt hoe onze schri ften luiden .
Van God is ieder woord dat in den Bijbel staat .
Bewaar 't gebod uws vaders, Rabbi, en verlaat
De wet niet die wij zooveel eeuwen reeds belijden .
NICODEMUS .

De wereld is niet meer gelijk in vroeger tijden,
Hoogwaarde, niet meer als in Genesis noch in
Exodus .
KAJAFAS .

Maar de wet blij ft eeuwig niettemin .
God is geen menschenkind dat iets hem zou berouwen
Verleerde 't sterrenheir zijn vaste baan to houen,
Toch bleef zij eeuwig een .
NICODEMUS .

De wet verandert vaak ;
Wanneer 't getij verloopt, verzet ook God zijn bask ;
De dagen zijn voorbij van de outers to besprengen
Met stieren- en met bokkenbloed . Geen o f ferplengen
Dunkt mij zoo lief den Heer als reinheid van het hart ;
Of hij iets anders wit is duister en verward .
HANAN .

't Gemoed van elk zij vrij maar niet ons handelingen ;
De Schri ft bepaalt voor ons met stiptheid alle dingen .

6o -Geen keuring van de teksten en geen onderscheid !
Maar heelheid van de Wet en ook haar eeuwigheid !
(Bijireding der Sanhedrieien : Wet l . . . wet !)
NICODEMUS .
Wij, Joden, spreken of we alleen op aarde waren,
Maar Jezus last een breedren horizon ontwaren
De kindren zijn den Vader alien even na
Voor hem .
HANAN .
Indien ik uwe woorden goed versta
Dan zouden ook de heidnen Godes kindren wezen !
NICODEMUS .
Wet ja !
HANAN .
Godslasterende taal, die nooit voordezen
Hier werd gehoord . God leidde ons yolk steeds bij de hand
Hij deelde wet en wee met het Hebreeuwsche land ;
Wij werden under alle volken uitverkoren,
En 't is geen kind van God die niet werd Jood geboren !
NICODEMUS .
Een onderscheid dat door God zet f eens einden zat .
HANAN .
Gelijk dees aarde 't middelpunt is van 't heelal ;
Zoo staat Jeruzalem in 't midden dezer aarde ;
Dat is de onf eilbaar leer die God ons openbaarde !
Ons lotgevallen, ook Zijn wedervaren is ;
En wat ons overkwam is Zijn geschiedenis .
God en de Joden waren steeds zoo nauw verbonden,
Dat zij elkaar, door de eeuwen heen, niet missen konden .
NICODEMUS .
Maar als de Christus nu dees aard regeeren kwam !
HANAN .
Dan stelt hij de aarde dienstbaar aan den Joodschen stam .
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NICODEMUS .

't Zou de algemeen verlossing zijn .
HANAN .

De Goim zullen
Dan volgens u, tot eigen bast, dra zien vervullen
't Gelo ftewoord dat Jahwe slechts aan Abram ga f !
Wij, Joden, zijn de tarwe, onjoden zijn het ka f.
Wij zijn alleen zijn yolk, alleen zijn we uitverkoren,
En 't doel der schepping, wij ! Dat zon en sterren gloren
Voor ons, dat weet ge toch ! Ook dat bij Coeval schijnt
Het licht op heidenen ! En zoo het al verdwijnt,
Drie dingen blijven eeuwig : Jahwee, onze Tempel,
En onze Wet . Wij, priestess, wachters van den drempel,
Wij waken op hun eeuwigheid .
(Algemeen ieekens van goedkeuring.)
NICODEMUS .

Die overmoed
Maakt God tot bondgenoot van al hetgeen gij doer !
HANAN .

Ja bondgenoot ! Voorwaar, wij mogen er op roemen ;
En 't is een lange lijst zijn bondschap op to noemen .
Voor 't Joodsche yolk alleen al de miraaklen Gods .
Voor ons words rots tot water en het water rots ;
Voor ons verlaat de Heer zijn hemel ; als wij vechten,
Houdt Hij de zon stil om voor ons het pleit to slechten ;
En kwam voor ons niet elke blanke morgenstond,
Tot brood gekorreld, neergehageld in den mond ?
En 't bloedverbond voor wie ? Wie last de Joodsche scharen
Gaan door een zeevallei, Tangs diamanten baren,
Doorglinsterd van de zon ? Zie ! eens ons yolk er ddor,
Bruist toe op Farao het diamanten spoor !
(Applaus van 'i Sanhedrin, waaraan .?Vicodemus alleen geen
deel neemi .)

6'z STEMMEN VAN SANHEDRIETEN .

Heil Hanan ! Lo f zij hem !
KAJAFAS .

(Tot Hanan :)
Ja, lieve zoon, uw woorden
Zijn balsem en zijn troost voor 'tgene wij hier woorden .
(De handen ten hemel .)
Adonai ! Adonai !
0 God geleid ook flu, zooals voorheen, uw yolk ;
Bij nacht de zuil van vuur, bij dag de klare wolk !
(Tot . Vicodemus .)
Zijt gij der onzen flog, een priester van Judea,
0f zijt gij, Nicodemus, ook van Galilea ?
Uw woorden toonen 't gift dat Jezus hee ft verspreid,
En heel zijn vonnis ligt in 'tgeen gij hebt gezeid .
DE SANHEDRIETEN .

(Oprijzend .)
Dat Jezus sterve !
KAJAFAS .

Uw vonnis, meesters, zult gij vellen
Met recht . Ik heb de macht de toekomst to voorspellen
Als hoogepriester ; sterven zal hij deze week,
Nog voor het Pascha !
NICODEMUS .

(Voor de eerste maal zijne kalmte verliezend .)
Hoogepriester Gods, verbreek
Die profecie ! Verbreek ! Het ware de onschuld dooden
En tre ffen in het hart den grootsten alley Joden !
(Hoonend gelach .)
't Is zoo ! 't is zoo ! Ik ging naar hem, . . . ik sprak met hem
Van mond tot mond en 'k hoorde zijne zoete stem !
Toen hee ft een grootsch en blij verschiet mij aangeblonken !
Ach ! Sion hee ft genoeg profetenbloed gedronken !
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DE SANHEDRIETEN .

(Die woorden verwekken groot rumoer . xreten :)

Zwijg !
Lastertong !
A fvallige !
KAJAFAS .

(vii

zijn zetel opgerezen .)

IJselijke schand
Voor Israel en gruwel voor het Joodsche land !
Trek in uw woorden, Rabbi, en doe boetedoening
Terstond, voor alien hier, of 'k weiger u verzoening,
En ban u buiten 't Sanhedrin .
NICODEMUS .

Dan moet ik gaan ;
Ik wil niet tegen de onschuld aan uw zijde staan .
HANAN .

(Een stag doende naar Nicodemus, met uitgestoken band .)

Kom, Nicodemus, last ons weder vrienden wezen,
En ijveren voor Israel gelijk voordezen
Te zaam, gij, Hillels volgeling en vrijheidszoon,
Ik, Jood als gij, maar steun van d'Idumeeschen troop .
NICODEMUS .

(P lechtig a fwijzend .)

Ik kan met niemand bondgenootschap sluiten
Op onrecht en op haat .
KAJAFAS .

En ik, ik sluit u buiten !
En wee ! die aan den Galileer toebehoort !
NICODEMUS .

Neen, wee zij over ons ! zoo gij dien man vermoordt !
(Nicodemus verlaat bet Sanhedrin to midden der grootste
opschudding .)
KAJAFAS .

0 schand !
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TWEEDS TOONEEL .
KAJAFAS, HANAN, OVERPRIESTERS .

HANAN .

Dat uw Hoogwaardigheid haar oordeel strijke
En dat voor ieder in het Sanhedrin flu blijke
0 f ik 't gevaar, dat Isrel dreigt, heb overschat ?
KAJAFAS .

Uw blik zag helder, trouwe, schrandre zoon . Gij halt
Het ons voorspeld . Hoe zwaar en duur wij flu betalen
De schuld, die op ons rust, door ons lankmoedig dralen i
Men neme Jezus nog vandaag in hechtenis !
HANAN .

Ik vrees dat het niet makkelijk to plegen is .
Toch, Jesus is rond Efraim .
KAJAFAS .

Maar hij zal komen
Naar 't Paschaleest .
HANAN .

Dan valt voor oproer nog to schromen !
Wat moet het kleine yolk reeds zijn, wanneer ge ziet
Dat zelfs een overste der Joden, Sanhedriet
En Farizeer, door dien Jezus werd bedorven .
De Nazarenes hee ft in 't land zoo'n macht verworven,
Zijn overstoute taal, met logen overstruist,
Hee ft zoo ons heerschappij ge fnuikt, ons wet verguisd,
Dat wij hem openlijk niet durven aan to randen .
De stad krioelt van Joden uit de lager standee ;
Van Galileers die bereid zijn met geweld
Te steunen~dezen volksbedrieger, die zich stelt
Als hue pro feet . Ik zou geen enkel uitkomst weten
Had God ons geene hulp gebracht .
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KAJAFAS .

Hoe hoopvol heeten
Wij welkom 't laatste woord !
HANAN .

Van
Een
Wat
Dat

Ik ken een volgeling
Jezus, d'eenigsten Judeer uit zijn kring ;
uit de twaal f , die zieh apostels noemen laten .
wij niet kunnen openlijk in drukke straten,
kan wellicht in stilt bij duisternis geschien .
KAJAFAS .

Den overlaat to vangen in 't geheim !
HANAN .

Misschien !
KAJAFAS

U helpe God !
HANAN .

Die man zal hier vanavond wezen,
Hij komt ter sluiks daar hij zijn aanhang heeft to vreezen .
Indien het uw hoogwaardigheid geraden acht,
Zal ik hem hier alleen ontvangen vour den nacht .
KAJAFAS .

Wie kan er meerder nog zijn geest en krachten wijden
Aan Israels geluk in dees benarde tijden,
Dan gij het duet, Rabboni ! 't Is met hoop en vreugd
Dat wij het heil van 't land bevelen aan uw deugd,
En uwe schranderheid .
HANAN .

En keert de opruier weder ?
KAJAFAS .

Wij leggen onze macht in uwe handen neder .

GG
HANAN .

Hoe luidt bij ons de stra f die tre f fen moet den jood,
Die zich pro feet uitroepen dur ft ?
ALLEN .

Den dood !
KAJAFAS .

Den dood !
HANAN .

Wij zijn niet meer behandvest met het recht op 't leven !
KAJAFAS .

Uw vonnis is geveld ! De Nazarenes sneve
Allen .
Hij sneve !
(Op dit oogenblik weerklinken buiten kreten, gejuich, zangen en muziek . De Sanhedrieten luisteren met verstomming en
hooren en begrijpen bet gejubel .
De hoogepriester schui ft zelf bet voorbangsel weg . . . alien
zien in de vallei van Kedron .)
KAJAFAS .

Hij !
HANAN .

Die in triomf door Sion gaat !
KAJAFAS .

0 Jahwee ! hebt gij dan in gramschap uw gelaat
Gekeerd !
HANAN .

't Zijn niet alleenig kindren, grijsaards, vrouwen !
KAJAFAS

Wat gruwel zulk tooneel in Sion aan to schouwen !
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HANAN .

En Nicodemus, die daar juist den raad verliet,
Hij juicht den Nazarenes toe !
KAJAFAS .

En zie ik niet
Levieten bij dien troep hun heilig kleed besmetten !
HANAN .

Met gouden kinnors en met zilveren trompetten
Des Tempels, gaan zij voor den Nazarenes heen !
KAJAFAS .

0 Tempelschender ! Altaarvloek ! voor hem vertreen
De Priestess hunnen plicht !
HANAN .

En die verblinden spreien
Hun kleedren voor hem uit, en zwaaien cedermeien
Te zijner eer en twijgen van den dadelpaim !
KAJAFAS .

En Sion duldt dien goddeloozen vreugdegalm !

DERDE TOONEEL .
KAJAFAS, HANAN, OVERPRIESTERS, JEZUS, VOLK .

(Op den versten acbtergrond van bet tooneel komt de triomtantelijke intrede van Jezus to Jeruzalem voorbij .
Eerst komen vrouwen en kinderen die kleederen op den
grond uitspreiden o f booge palmwaaiers en cedermeien zwaai.en ; dan Jezus op den ezel en dan de discipelen en bet yolk .
Eer de stoet zichtbaar wordt weerklinkt de zang achter de
schermen .)
'T YOLK .

Kom herwaart ! Kom, Jeruzalem !
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Kom uwen Heiland zingen,
Laat, Sion, uw cimbalen klingen !
Verhe f uw blijde stem !
(Dan verschijnen de vrouwen en de kinderen achterwaarts
gaande . Plechtig en ingetogen zingen zij :)

Gezegend hij die komt
In naam des Heeren !
Gezegend !
Den Koning lo f en eere !
'T VOLK .

(Het yolk, dat Jezus volgt, en nog achter de schermen is

En Sion klingelt, vedelt, tromt !
VROUWEN EN KINDERSTEMMEN .

Gezegend Hij die komt !
ALLEN .

(Allen die voor Jezus uitgaan, en die hem volgen, op bet
oogenblik dat Jezus zichtbaar wordt :)

Hosannah ! Hosannah !
Jeruzalem ! bezing en roem
Den Heere ! Davids zone ! Davids bloem !
Kom uwen vorst inhalen
Met snarenspel en harp en luit,
Met klinkende cimbalen,
Cimbalen van uw vreugdgeluid !
VROUWENSTEMMEN .

Gezegend Hij die komt !
'T YOLK .

Hosannah !
(stir :)

Yrede zij den hemel !
Vrede zij op aarde !
Vrede zij op alle plaatsen !
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ALLEN .

Hosannah ! Hosannah !
Zwaait uw palmen !
Zingt uw psalmen !
Blijde hallels, blijde psalmen !
Hallelu-Jah !
Hallelu-Jah !
(De Sanhedrieten zien van de buitengaanderij den stoet na,
behalve Kaja[as en Hanan, die nog aan dezen kant van bet
voorhangsel staan, dock ook naar buiten staren .)
KAJAFAS .

Ziet, heel de wereld gaat hem na !
HANAN .

't Zijn wilde baren
Die opwaarts schuimen de eigen schand ! Hoe zal bedaren
Op eens al deze vreugd van 't wu fto yolk ! Valt hij
In onze macht, 't is uit met zijne heerschappij !
KAJAFAS .

(Zich hervattend en dreigend .)

Te vroeg, Jeruzalem, van uwe wilgeboomen,
Om f eestgeluid to slaan hebt gij uw harp genomen !
Te vroeg schreeuwt gij uw hallels uit bij trompgeschal !
De vreugd van uwe trommen en uw harpen zal
Tot zwijgen zijn gebracht, eer Pascha nog zal dagen !
Gij, Nazarenes, zult uw eigen schandhout dragen
Op Golgotha ! en met uw eigen schuldig bloed
Hebt gij weldra dit heiligschendend uur beboet !

VIERDE TOONEEL .
KAJAFAS, HANAN, JUDAS .

HANAN .

Daar is de man reeds, Nazi, dien ik hier verwacht .

7° KAJAFAS .

'k Laat u alleen, maar 'k blij f.
(Judas op Tangs eene zijdeur . De Hoogepriester stapt op debuitengaanderij Tangs de straat, - bij de andere Sanhedrieten .
filet voorhangsel words door Hanan toegehaald, zoodat deze
zich met Judas alleen bevindt . Judas ziet er bekommerd en
droef uit .)
HANAN .

Wees welkom, Judas ! 'k Dacht
Noch hoopte, reeds zoo vroeg u hier to zien .
JUDAS .

De straten
Zijn eenzaam, Rabbi, waar Jezus ze hee ft verlaten .
Geheel de stede stroomt hem juublend achterna !
HANAN .

En gij
Blij ft wei fTen ; hopend, vreezend zijne heerschappij !
Wat is zijn macht op u ?
JUDAS .

Ach, vruchtloos blee f ik dingen
Om in het heimnis van zijn leven door to dringen ;
Het blee f verzegeld . . . toch voor mij !
HANAN .

Hebt gij gezien,
Gij zelve, dat hij wondren deed?
JUDAS .

Ik was misschien
Juist elders dan !
HANAN .

Altijd ? die man hee ft u bedrogen !
JUDAS .

Maar andren zagen er !
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HANAN .

't Geloof hee f t wonder oogen .
En 't kan niet godlijk wezen 'tgeen zoo'n argwaan wekt
Wat van den hemel komt is klaar en onbevlekt .
0 f werdt gij gansch alleen uit zijnen kring gesloten ?
JUDAS .

Geen onverdeelde vreugd heb ik bij hem genoten .
HANAN .

Daar gij Judeer zijt !
JUDAS

Dat droeg er veel toe bij !
HANAN .

Maar al die Galileers dan, wat waren zij
JUDAS .

Berooide, gemetijke bent van zwervelingen,
Waar de eene kuipt en zoekt om d'andren to verdringen ;
Enghartig in de daad, kleinzielig, zwaar van geest ;
En die tangs de akkers doolt voor de aren die ze er leest .
HANAN .

En Jezus ?
JUDAS .

Die is goed .
HANAN .

Zeg liever slues en schrander !
Ons yolk is gauw verleid nog gauwer dan een ander .
Gedenk ! had Mozes slechts een stond den rug gekeerd,
Het kal f stond overeind en werd als God vereerd .
De zoon van Jozef hee ft nu al zij n hout vertimmerd ;
Niet langer kan hij voort . Zijn toestand die verslimmert
Van uur tot uur, ondanks den uiterlijken schijn ;
En wat gij heden zaagt zal ook het laatste zijn .
JUDAS .

Toch btij f ik, Rabbi, door den twij fel aangevochten .
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Ik vond die klaarte nooit die mijne blikken zochten ;
En nog, ais ik zijn inkomst van daareven zag,
Dacht ik een stond nabij den langverwachten dag !
HANAN

Neen ! ware hij het licht, de goddelijke waarheid,
Dan moest dit blijken ook met goddelijke klaarheid .
Geloo f me, Judas, eens words Godes woord vervuld ;
Dan zal er niemand twij flen kunnen en gij zult,
Zou gij nog lee ft, het koninkrijk zien komen,
'Lijk Daniel het zag in zijn profetendroomen !
Gij zult geen domplaar zien die rondrijdt Tangs de straat,
Maar groet de Spruit, wanneer de hemel open gaat .
JUDAS .

Wat staat er dan to doen, aan mij ?
HANAN .

Uw plicht ais Jood
Hem leveren aan ons .
JUDAS .

(lei krachtig verzei .)
Hem leveren aan den dood !
HANAN

Neen, Judas, 'k heb een plan en 'k wil het u ontvouwen
Opdat ge mij ten voile, in alles zoudt betrouwen .
Wij willen hem geen kwaad . 't Is eerder medelij
Dat wij voor dezen man gevoelen . Hadden wij
Hem willen dooden, 'lijk gij 't vreest, reeds vroeger vonden
Wij beter kans daartoe to Nazareth . Wij konden
Hem voor zijn Taster tegen de overpriesters doen
Gevangen nemen ; nu, gij zel f waart er toen ;
Herodes, ais de viervorst van heel Galilea,
Hadd' hem onthalst, gelijk den Dooper ; wijl Judea
Van Rome zel f a fhangs . Neen, Judas, neen ; ons doel
Is slechts een eind to stellen aan het volksgewoel,
En to beletten dat het Pascha oorzaak weze
Van onlust onder't yolk ; wij moeten Rome vreezen,

73
Zoo Jezus onverhinderd preekt . Maar, eens voorbij
Dees drukke Paaschweek, laten wij hem weder vrij .
JUDAS .

Hem leveren . . .! aan u !
HANAN .

Gij moet het in geweten !
En het is best voor hem, nu zij hem koning heeten .
Zoo wij hem niet verbergen, valt hij in de hand
Van Pontius Pilatus en als deze spans
De vierschaar over hem voor keizerschennis, moeten
Wij niet betwijf elen o f hij zal het zwaar beboeten,
Ja, met den hats . Dan ware 't nog door uwe schuld .

(Een beurs ie voorscbijn halend .) .
Gij hebt geen geld . Hier is er, Judas, want gij zult
0 f kunt welticht er noodig hebben .
JUDAS .

(Vinnig a fwijzend .)
Neen !
HANAN .

Uw dralen
Is mij verdacht . En kan ik u niet overhalen
Met goede reednen, dan, als priester en als lid
Van 't Sanhedrin, beveel ik u .

(Hem de beurs in de banden duwend .)
Neem aan, en bid
Nu God om hulp en raad ; dat Hij u krachten schenke
Om to verhindren dat men zijne wetten krenke .
Cod kiest zijn dienaars en wellicht is 't uwe hand
Die redding brengen moet aan 't arme Joodsche land .
Kom, Judas, doe uw plicht als Jood .
JUDAS .

Maar moest hij wezen
De Christus, Rabbi !
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HANAN .

Hee ft die toovnaar u belezen `.'
Gij neemt een dolend stallicht voor den dageraad ;
Een vonkend lemmet voor het stralend zongelaat !
JUDAS .

(Gelaten en toch nog zwak in zijn besluit .)
Het zij dan zoo ! Ik zal als Jood mijn plicht volbrengen,
En doen naar uwen wensch . . . zoo God het wit gehengen !
HANAN .

Ga, Judas, ga ! denk, dat een manskind ten geval,
Geen yolk ontaarden mag l . . . en God u steunen zal !

(Judas af.)
VIJFDE TOONEEL .
HANAN, KAJAFAS .

HANAN .

(Alleen, na bet vertrek van Judas .)
0 hondsvot ! Zwakkeling ! Gij die met ijdel woorden
Uzelven paait en paaien last !

(Hanan heft bet voorhangsel op en Kaja fas treedt terug
binnen .)
KAJAFAS .

(Ontsteld .)
Wat ik nu hoorde
Dat is het ijselijkste nog ! De Nazareen
Drong binnen in den Tempel en hij zweepte uiteen
Ons kooplie en ons vrienden ! 't Yolk doer met hem mede .
En roept hem Christus uit ! Geheel de heilge stede
Staat overhoop en wit dat hij de meester zij !
HANAN .

Hij is in mijne macht en 't uur der wrack nabij t
DOEK

Vierde Bed rijf

H ET P ROC ES

Jeruzalem . Voor bet Prcetorium - bet Rechihuis - van Pilatus .
Links van den toeschouwer bet « bima », eene hoogte in
open lucht waar de procurator recht sprak .
Door de open vakken, tusschen de zuilen been, is bet Forum
of de groote markt van Jeruzalem zichtbaar .

EERSTE TOONEEL .
OFFICIEREN EN SOLDATEN DER ROMEINSCHE WACHT

(Allen uit de legioenen o f keurbenden - zitten o f staan onder elkaar to keuvelen . Ongeveer middernacht .)
EERSTE ROMEIN .

de stall staat overhoop . De Joden tieren als
bezetenen en trekken gewapend door de wijken
met fakkels en lantaarnen .

EEL

CASSIUS

Pilatus bee ft de poorten der stall gesloten en de tienduizenden die in Lenten buiten de muren gelegerd zijn, kunnen, gelukkig ! niet binnen .
DERDE ROMEIN .

Die van « intra muros » makers al rumoer genoeg .
VIERDE ROMEIN .

In den avond was nog alles kalm .
EERSTE ROMEIN .

Ja, maar de Paaschmaan schijnt de Joden van bun zinnen to
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berooven . In den dag loopen zij met een levend o f dood lam
op hun schouders en daarna slaan ze aan 't muiten . 't Is alle
jaren 'tzel fde !
CASSIUS .

't Is de Paaschmaan niet, 't is 't vergoten bloed dat ze dot
maakt . Hun o f feranden in den Tempel zijn zoo overvloedig
dat een roode beek nevens de trappen afzijpelt . Als ons yolk
to Rome, in den circus zoo'n kleur to zien en zulke lauwe
walmen to ruiken krijgt, wordt het ook door bloed- en moordwaanzin aangetast .
EEN VIJFDE .

Dat is het nog niet ; 't is weer het onstuimig Galileesche
bloed dat aan 't gisten is geraakt .
CASSIUS .

Verleden jaar hee ft Pilatus to goeder use het bloed dies
Galileers met dit hunner o f feranden gemengd . Wij zullen er
weer moeten aangaan .
DERDE ROMEIN .

't Schijnt dat de Joden het flu onder mekaar niet gedeeld
kunnen krijgen . Een hunner hee ft zich koning doen uitroepen .
CASSIUS .

Natuurlijk ! 't Moet ditmaal die Nazarenes zijn, dien we
voor twee dagen op eenen ezel door de stad zagen rijden,
omstuwd door pijpers, trommelaars en zingende vrouwen .
Me Hercule ! ik dacht dat ze ons op Lupercalien en Dionysien gingen vergasten : en zij haalden een koning in !
EERSTE ROMEIN .

Len opstand tegen den Keizer dus ?
CASSIUS .

Volstrekt niet ! 't Is maar een grappige straatkomedie !
EERSTE ROMEIN .

Zeg dat niet, Cassius ! Groote godsdienstplechtigheden van
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een yolk, als dit Pascha, kunnen altijd gevaarlijk zijn en worden licht tegen Rome o f den Keizer aangewend . Daarom eischt
Tiberius dat wij ze eerbiedigen zouden, en hij hee ft gelijk .
VIERDE ROMEIN .

En ditmaal is het bij nacht! Wij moeten op onze hoede zijn .
Ook Pilatus waakt nog . Daareven zag ik zijn gestalte voor dit
raam . Hij zag naar de stad .
Derde ROMEIN .
Laat het gepeupel maar eens uitwoelen : ze hebben hun
koning van eergister gevangen genomen en ze zijn er thans
mee bij hun hoogepriester .
CASSIUS .

Hoort dat gehuil in de straten ! Ze komen naar hier, zeg ik
u . Wachten, houdt u vaardig ! Als ze op het Forum komen,
en hun houding is vijandig, sluit ze dan in, gelijk wij to C esarea hebben gedaan ! Met het blanke staal in de lenden zullen ze wel bras f wezen . Daar zijn ze !
(Rumoerige stemmen . Mannen met fakkels, lantaarnen en
wapenen verschijnen op bet Forum .
Zij sleuren iemand mede : bet is Jezus . Hanan leidt den
troep .)

TWEEDS TOONEEL .
DE VORIGEN, HANAN, JEZUS, VOLK .

(Op bet oogenblik dat zij van bet Forum binnen de Zuilengang willen treden, roept bun Cassias, de of ficier der wacbt,
toe :)
CASSIUS .

Halt !
KRETEN DER JODEN .

Heil Pilatus ! Heil Tiberius !

8o CASSIUS .
Wat wilt gijlieden ?
HANAN .
:)
(Treedt vooruit
Legatus, deze man is een oproermaker, die het yolk verleidt en den keizer beleedigt . Wij komen hem overleveren
aan Pilatus .
CASSIUS .
Het is goed . Wij zullen hem onder bewaking houden ter
beschikking van den Praetor .
'T YOLK .
Ter dood ! ter dood !
HANAN .
Ik ben een rabbi, een overste der Joden . Ik kom in naam
des hoogepriesters . Wij wenschen Pilatus zel f to zien . Wij
komen als onderdanen van Caesar .
'T YOLK .
Lo f den Keizer ! Lo f Tiberius ! Heil Pilatus !
CASSIUS .
Ik zal Pilatus zelven raadplegen .
DERDE ROMEIN .
Wie hee f t ze zoo veranderd ! Dat is toch wet de eerste
maal dat de Joden aandrang gevoelen hun keizersgezindheid
lucht to geven . Wat schuilt daarachter
CASSIUS .
(Terugkomend .)
De Praetor zegt dat hij u in het Rechthuis zal ontvangen .
(Hanan en de troep met Jezus treden binnen de Zuilengang
dock weigeren de trappen van bet bima op to gaan .)
HANAN .
Wij kunnen niet in het Rechthuis gaan, opdat wij niet verontreinigd zouden worden, want vandaag moeten wij het

Si
Pascha eten . Dat Pilatus op bet bima verschijne en in bet
Gabbatha recht spreke ! dat hij dezen man ter dood veroordeele, zooals de hoogepriester en bet Sanhedrin hem ter dood
hebben verwezen .
'T VOLE .

Pilatus ! Pilatus !
(De zuilenvakken ziteen flu vol Toden, en ook de wacbt, tot
aan bet bima .)

DERDE TOONEEL .
PILATUS, JEZUS, CASSIUS, HANAN NICODEMUS, EENE STEM, VOLE .

(Op bet geroep verschijne Pilatus op bet bima .)
PILATUS .

Wat verlangt gij van mij !
'T YOLK .

Ter dood ! ter dood met dezen !
PILATUS

Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen mensch
EENE STEM .

(Tusscben de zuilenvakken .)

Indien deze geen kwaaddoener ware, zoo zouden wij hem
u niet overgeleverd hebben .
PILATUS .

Wat heeft hij dan kwaads gedaan ?
EENE STEM .

Wij hebben bevonden dat deze bet yolk verkeert, en verbiedt den Keizer schattingen to geven, zeggende, dat hij zel f
Christus de Koning is .
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(Glimlachend en schouderophalend tot Jezus .)
Zijt gij de Koning der Joden ?
JEZUS .

(Groote suite .)
Gij zegt het !
(Hevig invallend rumoer der Joden .)
KRETEN .

Ter dood ! Godslasteraar ! Toovenaar ! Oproermaker ! Verleider ! Volksbedrieger !
CASSIUS .

Stilte !
PILATUS .

(Tot Jezus .)
Hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen ?
JEZUS .

(« Maar hij antwoordde niet op eenig woord, alzoo dat de
stadhouder zich zeer verwonderde . » Math ., 27 : 14 .)
PILATUS .

Ik vind geene schuld in dezen mensch ! Neemt gij hem en
oordeelt hem naar uwe wet !

(Hanan treedt tot voor bet bima . Pilatus zal flu plaats nemen in den rechterstoel . Schilderachtige groepeering van Romeinsche soldaten en van 't Joodsche yolk, overal opgeklauterd .)
HANAN .

Wij komen, Procurator, hier om recht,
Uit eerbied voor den Keizer en voor u ;
Wij komen nog in 't holste van den nacht,
Op dit ontijdig uur, omdat bet morgen
Te laat zou kunnen wezen, daar de ramp,
Die wij voor u en voor ons to duchten hebben,
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Volvoerd zou zijn . Gij zegt tot ons : « Stra ft zel f
En stra ft naar uwe wet ! » Zoo wij dit deden,
Dan moest die man alreeds gesteenigd zijn !
Niet eens, maar honderdmaal, heeft hij, als Jood,
Den dood verdiend .
(Tot bet yolk .)

Ik vraag het aan u alien !
KRETEN .

Ja ! Ja ! Ter dood ! Ter dood met hem !
HANAN .

Wij hebben 't recht niet meer op dood en levers,
En buigen, Procurator, doers wij voor
Uw macht, omdat gij Caesars plaats bekleedt,
En wij zijn trouwige onderdanen zijn !
Wij zeggen niet : Die man hier lastert God ;
Hij scheldt Herodes ; smaadt den hoogepriester ;
Hij stoort ons eerediensten in den Tempel ;
Hij overtreedt ons Wet in 't openbaar ;
Hij predikt valsche leering ; en - een misdaad
Waarvan een Jood alleen de gruwzaamheid
Maar vatten kan - hij durf t pro f eet zich noemen
Wij zeggen 't niet, omdat gij als Romein,
Ons niet verstaat, ons niet bese f fen zoudt !
Hoewel dit alles kwetst en krenkt het heiligst
Wat wij bezitten, en hoewel wij weten
Dat Caesar eerbied eischt voor omen godsdienst .
Daarvoor had niemand onzer het vermeten,
Hier in het diepste van den nacht uw rust
Te storen, Procurator ! Doch, 't is Paasch f eest,
En de overstep der Joden dragen ook
Met u, den last van 't yolk . Die man hier is
Een Galileer ;'t is een oproermaker,
Die 't yolk misleidt door tooverij ;
Een die aan Israel verbiedt, den Keizer
De schatting to betalen, zeggend dat
Hij zel f de koning is der Joden en
De Christus, dien het Joodsche yolk verwacht .
Wij vragen, Procurator, dat hij sterve,
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En al die trouw zijn aan Tiberius,
Die vragen het met ons !
'T YOLK .

Ja ! dat hij sterve !
PILATUS .

Hoe is de naam van dezen man?
HANAN .

Zijn naam
Is Jezus, en hij is van Nazareth .
NICODEMUS .

Ik vraag een woord to spreken, Procurator .
(Toestemmend gebaar van Pilaius . .Nicodemus vervolgt :)
De man, die voor u staat, hee f t geene schuld .
(Cemompel .)
Zijn groot gebod is : Hebt elkander lief !
Beweren doet hij voorts : dat wij God dienen
Meer door de reinheid van ons hart, dan door
Al de uiterlijke vormen, voorgeschreven
In onze Joodsche wet .
HANAN .

Maar weigren durf t
Hij toch den cijns aan Caesar to betalen .
NICODEMUS .

Integendeel ! toen dit hem werd gevraagd
Heeft hij, 'op Keizers beeld a fgaand
(Tot de Joden .)
dat graag
Gij duldt als beeldenaar op count
gezeid :
'
Is dat het beeld des Keizers niet ? Geef dan
Den Keizer wat den Keizer toekomt en
Aan Gode wat aan God . »
(Tot Hanan .)
Is dat niet zoo ?
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PILATUS .

(Glimlachend .)

'k Begrijp zees goed de strikvraag en 'k bewonder
Den juridischen geest van dezen Jood .
HANAN .

Ja, Procurator, ik beken het graag
Die man is slues en is doortrapt ; en daar
Nu schuilt het groot gevaar, want hij erkent
Noch menschelijk noch goddelijk gezag .
Het oproer smeult en alles is bereid
Om Syrie in vlam en vuur to zetten .
Hij hee ft geheel het Joodsche land doorloopen,
Van Noord naar Zuid en weer van Zuid naar Noord
In Galilea, in Samaria,
En in Judea, hee ft hij overal
Het yolk door tooverij beroerd . Hij hee ft
Ook zijn apostlen, twee aan twee, het land
Door, rondgestuurd, om d'opstand to bereiden .
Een ander onluststoker was hem vroeger
Reeds voorgegaan, en doopte ter Jordaan .
Het yolk ging met dien Dooper mee ! Wat zou er
Door dien Zeloot geworden zijn, zoo niet
Herodes, met een daad van grooten cooed,
Onschadelijk hem had gemaakt door 't zwaard ?
Maar voor die dweper stierf zond hij nog boden
Aan iemand, dien hij als zijn meester groette,
Opdat die 't werk voltooien zou ! Wie was
Die iemand ? Deze ! Jezus ! En die Jezus
Is voortgegaan ! Eerst heel t hij zich bestopt,
En is altijd gevlucht ; hij wist to ontsnappen
In woestenijen o f in huizen van
Discipelen, tot bij melaatschen toe ;
Doch flu heeft hij het al op een gezet .
't Is Pascha ; het Jeruzalemsche knelt
Van Joden door zijn leering reeds bestookt .
Eergister dan deed hij zich koning groeten
In onze straten, door het gansche yolk .
Als wij, de priestess van den Tempel en
De leiders van het yolk, er nu niet waren,
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Dan brak het oproer los, gelijk een jaar
Geleen, maar duizendvoudig erger flog .
Toen, Praetor, hebt gij 't bloed der onzen
Gemengd met 't bloed der o f f eranden in
Den Tempel zel f . 't Was zwaar voor ons, maar 't was
Uw plicht . Gij deeds was uwe krijgsmanseer
U als Romein beval . Wij kloegen niet .
De opstandelingen waren landgenooten
Van dezen man, het waren Galileers .
Maar zoo gij toen misleiden hebt getro f f en
Met recht, tre f dubbel flu ook den misleiden !
Gij kept ons yolk van 't Noorden, gee f hun thans
Den man terug, dien zij als een pro f eet
Begroeten, en reeds koning wilden maken,
En was er jaren smeult slaat vreeslijk uit
In lichterlaaie ! Al bet gepeupel breekt
Dan los ! En honderdduizenden van Joden
Zijn in en rond Jeruzalem gelegerd !
Wat zult gij doen daartegen, Procurator?
En als gij 't oproer smoren kunt in stroomen
Van bloed, was zal men dan to Rome zeggen
Indien 't geweten words, dat wij, de Joden,
U zel f dien man flog 's nachts geleverd hadden,
Omdat zijn dood het al voorkomen kon ?
NIcoDEMus .
Waar heerscht er koorts en roering onder 't yolk
Dan hier, bij u ? Wie hee f t in stall ontmoet
Een bende lieden die gewapend gaan
En schreeuwen moord en dood, dan bier, door u ?
Spreek toch oprecht : wie zijn ze die hem volgen ?
't Is al was krank en kreupel is ; was lijdt
Naar ziel en lichaam ! Voorts de vrouwen en
De kinderen . Hij predikt voor de zachten ;
Hij prijst bet stil berusten in bet lot
En 't needrig wezen . Heel zijn aanhang die
Bestaat uit simpele en uit zwakke lieden .
HANAN .
Maar gij vergeet de tollenaars to noemen
En de ontuchtvrouwen die hij duldt om zich !
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NICODEMUS .

Zoo rein, zoo zuiver is zijn levenswandel
Dat op de blankheid van zijn heilig leven
Niet ligt de schaduw van een grashalm breed .
(Tot Pilatus .)
Gij hoort het, Procurator, uit zijn mond
Gaat hij met tollenaars, een klaar bewijs,
Dat hij ook den Roomeinschen cijns eerbiedigt .
HANAN .

(Hettiger naarmate hij veld verliest .)
Hij last zich koning van de Joden noemen !
NICODEMUS .

Zoo de adeldom des harten gelden mag,
Welnu een koning is hij onder ons !
'T VOLK

Ter dood ! ter dood !
HANAN .

(Schreeuwend .)
Dat zullen wij aan Caesar laten weten !
(De Joden t ieren en huilen .)
PILATUS .

'k Wil zel f hem nader onderhooren .
(Tot Jezus .
Man,
Zijt gij ook bang niet zuiver meer to zijn
Indien gij treedt in bet Pr etorium ?
JEZUS .

Neen .
(Gemompel onder de Joden . Hanan steekt de hand uit opdat
men zwijge .)
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PILATUS .

Kom dan met mij het Rechthuis binnen .
(Jezus beklimt bet bima en treedt met Pilatus bet prcetorium
binnen, dit volgens Job . i 8 : 33 tot 38 .)

VIERDE TOONEEL .
DE VORIGEN, min JEZUS en PILATUS .

(JVu Pilatus weg is bevindt Hanan zicb alleen met bet yolk,
door hem en de andere overpriesters opgeruid .
De Romeinsche o fficieren en soldaten blijven lijdzame toeschouwers aan den voet van bet bima .)
HANAN
(Op JVicodemus wijzend .)

Hoor, yolk van Israel ! die man werd uit
Het Sanhedrin gejaagd door Kaja fas
Den hoogepriester zel f.
(Cejouw en hoonend geschimp .)
NICODEMUS .

't Is waar ! omdat
Ik de onschuld heb verdedigd tegen u !
HANAN .

Hij durf t nog zeggen de onschuld ! Mannen die
Mij hoort, zult gij ook nog onschuldig heeten
Den onverlaat die openbaar durf t leeren
Dat geene spijs ons yolk verboden is,
Ja, zel fs geen zwijnenvleesch ! Die steeds
Den Sabbat breekt ; die rein heel alle landen ;
Die de besnijdenis, ons bloedverbond
Met God, verwerpen dur ft, vlak tegen Gods
Bevel ! Die bruilo ft houdt wanneer wij vasten !
Die zeggen dur ft dal tollenaars en hoeren
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Ons, priestess, voor zijn in het rijk van God !
Die heult met het onzinnig ras van Sichem !
Die spreekt met een Samaritaansche bijzit
En haar vertelt dat hij de Christus is !
Die de melaatschen met de handen raakt
Ondanks Leviticus ; maar die niet wascht
Zijn handen, als hij aan to fel gaat !
Die omen Tempel binnentreedt als meester
En uitroept : « 't Is mijn huffs en 't huffs mijns vaders ! »
En die zich in dit huffs gedraagt gelijk
Een dronken ezeldrijver ; op ons kramers
Aan 't geeslen gaat met touwen, en de to f els
En wisselbanken als een dolleman
Omverre smijt ! Dienzeif den Tempel,
hij weze
Uit wichtig cedes-, geurig sandelhout,
Uit marmer van ons eigen groeven,
dreigt
Dat hij geen steep ervan zal laten op
Den anderen, en dien herbouwen zal,
Geheel alleen, op slechts drie dagen, als
Tienduizend man er zes-en-veertig jaar
Aan bouwden staag ! Wie dur fde dat beweren ?
Een timmerman uit Galilea met
Vereelte handen, die ons, overpriesters,
Van Levi's stam voor adderbroedsel scheldt .
Dat is de man dien men onschuldig heet !
In omen tempel werd hij haast gedood ;
En die van Nazareth, zijn landgenooten,
Die wierpen hem uit hunne Synagoog !
Wat arm onschuldig man die Jezus toch !
En telkenmale wanneer een gruweldaad
Van hem, weer schande en opspraak heef t verwekt,
En hij ervoor de stra f moet duchten, o !
Dan is hij weg en vlucht hij smadelijk
En la f ! Nu, mannen van Jeruzalem,
Is hij in uwe handen !'t Romeinsch gezag
Dat zijnen sta f zwaait over Israel,
En dien zoo zwaar doet voelen bij het minst
Vergrijp van u, voorwaar, het schijnt to dralen
En wil dien aartsschelm uit uw handen halen !
(Cejuich en moordgeroep van 'i yolk .)
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NICODEMUS .

(Den storm beheerschend .)
En ik zeg aan het yolk van Israel
Past op ! ziet wat ge doet ! Want Sion heeft
Alreeds profetenbloed genoeg gedronken !
Gij zijt een yolk dat zijn profeten doodt !
Elias wend door u gedood en Amos ;
En Micha en Jesaja ; Jeremia
En Daniel en nog onlangs Johannes
Den boetgezant ! Nu wilt gij Jezus dooden,
Een menschenkind van God, die u
Verlichting brengt en lie fde, want uw wet
Is slechts alleen nog uiterlijke vorm .
Gij lee ft voor d'eeredienst, maar Godes dienst
Is dood . Gij su ft op teksten ; maar den geest,
Dien kept ge niet .
HANAN .

De bijbel is ons licht !
NICODEMUS

Een licht voorwaar
Dat duister schijnt ! Wij weten niets ! Wij moeten
Steeds zoeken Godes wil, en daarom zendt
God ons profeten, maar die gij doodt !
Gij zijt degeen die Sion bouwen blij ft
Met bloed en die met ongerechtigheid
Hebt vastgemorteld uw onzaalge stall !
Gij eischt de strengheid der Romeinen
Voor dezen Jood die geene schuld en hee ft !
Vreest dat eens Rome zij de felle roede
In Godes hand, zoo gij vergieten moest,
't Onschuldig bloed van dezen eedlen man !
HANAN .

Welnu, zijn bloed, het koom dan over ons !
Die man van Nazareth een Jood ! Dat is
Hij niet ! Al wat ons heilig is sinds eeuwen,
Sinds Abraham en Mozes, wordt door hem
Geloochend, a fgebroken en veranderd !
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Hij hoort niet langer meer tot de uitverkoren !
Een yolk is 't yolk van God, het ons ! Een yolk
Verwacht den Christus, 't is het ons ! En flu,
Na eeuwen zuchten, eeuwen hoop, flu zou
Messias komen tot verderfnis
Juist van dat yolk ! En die de Heiland heet
Zou de ondergang van Isrel moeten zijn !
Nu wij in deze tijden derven moeten
Wat in 't verleen ons macht en glorie was,
En ons maar overblij f t die hoop, die troost,
Nu komt er een uit Nazareth en wit
U 't allerlaatst ontnemen, wat u rest
Van Godes pand, en nog aan God verbindt !
Neen, neen, o Mannen van Jeruzalem !
Ik heb betrouwen in Gods woord : ons yolk
Heeft zijn bestemming en een rechte vlam,
Die in den wind der rampen niet kan dooven,
Zoo is mijn hoop, en zoo mijn sterk gelooven !
(Jezus terug op bet bima yerscbijnend .)

Daar is die man ! Ter dood ! Ter dood met hem !
'T YOLK .

(Ceweldige kreet .)

Ter dood !
(Dan plotselinge stilte want Pilatus uerschijnt .
7n die stilte, als slotwoord aan bun onderhoud, hoort men
Pilatus sceptisch zeggen :)
PILATUS .

Wat is er waarheid !
(Dan tot bet yolk, koel en beslist :)

Gij heet hem schuldig naar uw wet, maar ik,
Ben ik een Jood ? Het is een Galileer,
Dus uit de banne van Herodes . Gaat
Tot hem ; hij kept uw wetten en hij kan
Met dezen man voorts handlen naar zijn recht .
HANAN .

Maar, Procurator l . . .
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PILATUS .

't Is mijn laatste woord !
(De massa rumoerig a f.)
KRETEN .

Naar Herodes ! Langs hier met hem !
Pilatus heeft
hem ons overgeleverd ! - Ja we mogen hem dooden ! - We
mogen hem steenigen naar ons wet !
Maar aan 't kruis
mag hij niet !
(Pilatus is onbeweeglijk op bet bima blijven staan .
Boven Jeruzalem begins de dag to schemeren .
Daar de Romeinsche krijgslieden en o fficieren der wacht de
onstuimige bende tot op bet Forum zijn gevolgd, is hij alleen,
behalve een man, die met zijn handen, op een der marmeren
banken tusschen de zuilen is blijven zitten . Deze is SimonPetrus .)
PILATUS .
(7s hij bevangen door hetgene hij van Jezus bee ft gehoord of
wekt de dreigende houding der Joden zijn onrust ? Hij zegt
mijmerend :)

De witte voordag klapwiekt door de schemering
En trekt een zilvren lijn Tangs Hebron's heuvelkling . .
(Het daagt . 7n de verte, op den Tempel, verkondigen de priestess den zonsopgang bij trompetgeschal .)

Daar slaan de rozen uit voor Phoebus gouden wagen !
Wat sluit uw etmaal in, o dag, dien ik zie dagen
(Treedt bet Rechthuis binnen .)

VIJFDE TOONEEL .
DIENSTMAAGD, PETRUS .

(Eene dienstmaagd komt bet kolenvuur oppoken .)
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DE DIENSTMAAGD .
:)
(Zings

Wij hebben op de flust gespeeld
Maar dansen deedt gij niet !
Gij hebt ons droe fheid niet gedeeld,
Als treurig klonk ons lied !
(Zij ziet den man - die Petrus is - zitten .)

Wat doet gij hier en zit daar ingeslapen ?
(Peirus beurt bet hoo fd op .)

Ha ! gij zijt ook een van die Galileers ?
Gij waart onlangs bij Jezus Nazarenes !
PETRUS .

Mensch ! Ik weet niet wat ge zegt ! Ik ken
Hem niet !
DE DIENSTMAAGD .

Och kom ! Ik hoor het aan uw spraak i
(Terwiji zij bet vuur bezorgt :)

Ik heb geen oog gesloten van den nacht
Met dat rumoer : 't Is altijd sets met ulie !
Ze moesten al die Galileers maar
Voor goed verbannen uit Jeruzatem !
(De dientmaagd a f in 't begin van bet volgend tooneel .)

ZESDE TOONEEL .
MAGDALENA, PETRUS .

(Ook Petrus wit zich verwijderen, dock Maria van Magdala
komt op fangs de zuilenpoort - die tot bet Forum leidt .)
MAGDALENA .

Petrus !
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PETRUS .

Magdalena !
MAGDALENA .

Wat is er hier beslist ? De Heer is bij
Herodes en
Petrus .
Spreek stil !
MAGDALENA .

Ik kan maar niet
Te weet geraken wat Pilatus heeft
Beslist ! Toch niet den dood !
PETRUS .

Eilaas !
MAGDALENA .

Den dood !
PETRUS .

Er blij f t ons weinig hoop !
MAGDALENA .

Maar niemand weet
lets zekers nog !
P! TaUS .
Pilatus hee ft den Heer
Geleverd aan Herodes !
MAGDALENA .

(Smarielijk .)
0!

(Vii haar vreeselijke droe fheid opspringend .)

Dat is de dood !
Wat staat gij hier en draalt, o Simon-Petrus !
Roept gij de Galileers niet bijeen ?
Met duizend zijn er to Jeruzalem !
Zijt gij de rots waarop de Heere bouwt ?
0 Petrus, Petrus, gij zoo hoog van woord !
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En waar, waar zijn de Boanerges flu,
De felle zonen van den donder, waar ?
Vooral Johannes, hij de boezemvriend ?
Waar is Jakobus nu ? En waar uw broer
Andreas, Simon ? En waar Didymus
Die met hem sterven wou ? En de andren, waar ?
't Is flu de rechte tijd om aan zijn linkerEn aan zijn rechterhand to staan ! Drinks nu
Mee aan zijn beker, bet is nu de tijd
Te toonen dat gij zeggen mocht : « wij kunnen !
Wie wit flu de eerste, wie bet dichtste wezen
Aan zijne zij', naast hem, naast mijnen Jezus !
Haal hem uit handen van Herodes, Simon,
O f sterf met hem ! 0 ware ik sterk als gij !
0 Galileers, la f fe, bange troep !
Mijn arme, lieve, zoete Jezus l . . . o
Mijn Jezus ! . . .
(Snikt .)
PETRUS .

'k Heb bet zwaard getrokken !
MAGDALENA .

Gij !
PETRUS .

Daar straks in 't hof ken van Gethsemani .
MAGDALENA .

Hoe kwaamt gij toch aan wapens, bij den Heer ?
PETRUS .

En toch is 't waar ; Johannes kan't getuigen !
Maria, ik zal gaan ! Wij zullen alien
Te zamen met geweld den meester redden !
Nu ben ik sterk en ban bareid to strijden !
MAGDALENA .

Ik wist bet dat gij handlen zoudt ! Biij f bier .
'k Zal zel f de apostten zoeken gaan, en gij,
0 Petrus, aan bun boo fd zutt Jezus halen
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Uit hunne handers ! Petrus ! Petrus ! toon
Uw lie f de ! toon uw moed !

(~f •)
PETRUS .

0 ja, ik zal !
Maar wat l . . . Zij komen met den Heer terug
Naar bier l . . . 0 groote God, toon gij uw kracht !

ZEVENDE T00NEEL .
PETRUS, VOLK .

(Dienstboden, manners en vrouwen, komen binnen fangs de
deur der wacht, bezijden bet bima, en warmers zich aan bet
kolenvuur. Zij bemerken Simon-Petrus en roepen hem :)
EEN DIENSTBODE .

Hee ! Galileer ! Hee !
PETRUS .

(Hij gaat to midden van hen en warms zich zooals de
Schrift vermeldt .)

Wat moet gijlieden
Van mij ?
DIENSTBODE .

In waarheid deze was met Jezus
Den Nazareen !
PETRUS .

Ik zweer ik ken hem niet !
DIENSTMAAGD
En uwe tong ! slaat zij niet Galileesch !
PETRUS .

Ik zweer bij God, bij al wat heilig is,
Ik zweer bij mijne ziel en bij mijn levers
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Hier en hiernamaals, dat ik hem niet ken !
Dat God mij bier vervloeke zoo ik lieg !
Ik ken hem niet en heb hem nooit ge~ien !
(Rumoer buiten . De Joden, nog talrijker en nog woeliger
dan in den nacbt, komen terug met Jezus . Cewapend, docb flu
zonder fakkels, daar bet dag is .)
DE DIENSTBODEN .

Daar is hij ! Ziet !
(Jezus beef t flu een wit blinkend kleed aan . Zuk . 23 : ii .)

ACHTSTE TOONEEL .

JEZUS, PETRUS, PILATUS, HANAN, NICODEMUS, CASSIUS,
EENE STEM, VOLK .

(Op een oogwenk loopt bet voorhof vol .)
(Jezus werpt een blik op Petrus (de Heere zag Petrus aan .
Zuk . zz : 6i .) Dit tooneel meet treffend voorgesteld ; Petrus is
als verpletterd .)
PETRUS .

0 Meester l . . . Meester l . . . Meester !
(De dienstboden lachen en Petrus vlucht weenend buiten,
door de menigte . (Zuk . zz : 62 .)
'T YOLK .

Pilatus ! Pilatus !
(Zegatus Cassius verschijnt op bet bima .)
CASSIUS .

Is 't dan een opstand, Joden !
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KRETEN .

Ja!Ja!Ja!
EENE STEM .

Ons godsdienst en ons yolk zijn in gevaar !

('t `Volk rumoerig . Zegatus Cassius binnen in bet Rechthuis .
Een stond later verschijnt Pilatus .)
PILATUS .

Wat zei de viervorst u van Galilea ?
HANAN .

Uit eerbied voor Pilatus zendt hij hier
Terug den man, die Galileer is,
't Is waar, dock to Jeruzalem zich koning
Uitroepen deed .
PILATUS .

Ook vindt Herodes dan
Geen schuld in hem, zoo min als ik !
Ik vraag
U voor de derde maal : Wat hee ft u deze
Dan kwaads gedaan ?
'T YOLK .

Ter dood met hem ! Ter dood !
HANAN .

Stadhouder van den Keizer ! gij die toch
Nog aarzelt recht to spreken, al to blijkbaar
Wilt ge ontduiken 'tgeen uw plicht gebiedt,
Omdat uw haat voor ons veel sterker is
Dan uwe lie fde voor den Keizer . -- 't Is uw wensch
Te redden dezen man, omdat gij voelt
Dat hij wet de ondergang zou kunnen zijn
Van 't Joodsche yolk ! Doch stel in vrijheid Jezus
Den Nazarenes, en, dan, Pilatus, dan
Zijt gij niet langer meer de vriend des Keizers !
Die man zegt dat hij koning is, en wie
Zichzelven koning maakt die wederspreekt
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Den Keizer ! Maar Tiberius zal weten
Dat het de Joden warm die hier riepen
Wij hebben geenen koning dan den Keizer !»
Wit flu Pilatus eenen andren koning
Den Joodschen volke geven, om daarna
Zijn ijver voor 't bedwang to kunnen toonen !
Blij f dan de vriend des Keizers, Pontius
Pilatus, zoo ge kunt, want wij, we zullen
Naar Rome gaan en melden wat ge deedt ;
En hoe gij 't oproer hebt gesteund ! en hoe
Gij hebt gesmoord in onze keel den kreet
Wij hebben geenen koning dan den Keizer !
' T VOLK .

Wij hebben geenen koning dan den Keizer !
NICODEMUS .

Gij weet het, Procurator, zelve best
Hoever oprecht is hunne keizerstrouw,
En hunne liefde voor 't Romeinsche Rijk !
Ja, Procurator, bij ons alien is
Er een, een enkele misschien, die niet
Het j uk van Rome a fschudden zou, zoo hij
Dit kon : die een, die enkele is die man !
Want hij zegt zelve dat zijn rijk niet is
Van deze wereld en gebiedt den zijnen
De schatting aan den Keizer to betalen ' .
't Is de eenigste van ons die hoont noch smaadt
De tollenaars, omdat zij aan ons yolk dien cijns
Betalen doen ! 't Is de eenigst van ons alien
Die u, Romeinen, evennaasten noemt !
En dur ft to zeggen : « Gij zijt alien broeders ! »
Dat juist is hunne woede, Procurator !
Doch wat gij niet gedogen zult is dat
Die man - in wien gij, noch Herodes zelf,
De minste schuld bevindt - zou sneven door
Uw hand, omdat hij de overpriesters hee ft
Gekrenkt . Het zij - misschien ! - een slechte Jood
Naar 't eng begrip, maar groot is hij als mensch !
En zie ! hij staat alleen ! 'k Hoor duizend kelen

- 100 Die huilen om zijn dood ! Niet eene stem
Voor de genade ! Waar is dan 't gevaar
Dat Rome dreigen zou, o f 't Sanhedrin ?
Waar is de poging om dien man to redden?
Waar de trawanten van dien armen koning ?
Waar de discipelen, het klein dozijn
Van visschers dat hem volgde uit Galilea ?
Hij staat alleen in zijn zachtmoedigheid,
Gelaten, schier verlangend naar den dood ;
Want niet een woord komt uit zijn mond om u
Tot deernis to bewegen in zijn nood ;
Een enkle poging niet om vrij to komen !
Hij toch zoo machtig, zoo ze zeggen dat
Zijn woord heel Syrie beroeren kon !
lk weet niet wie hij is, noch welke kracht
Hij hee ft van God ontvangen, maar 'k bewonder
Dien man, zoo kalm, zoo groot in 't doodsgevaar !
En waar hee f t hij dien wilden haat verdiend ?
Of is hun oog maar boos omdat hij goed is ?
Pilatus ! gij, verlicht Romein, die weet
Hoe vreeselijk de priesterhaat kan woeden,
Die kept den helschen wrok der kerkgewijden,
Laat dezen mensch nu vrij in vrede gaan,
En alles is dan uit en is gedaan !
HANAN .

Zoo

luidt de leering van dien Galileer
Het zijn de priestess die de slechten zijn !

(Hanan gaat op Jezus a f. Er heerschi eene grooie siilfe .)
Ik bezweer u bij den levenden God, dat gij ons
zegt, of gij zijt de Christus, de zoon van God !

(Stifle . . . Plechiig oogenblik .)
JEZUS .

(JVa lange poos .)
Gij hebt het gezegd !

(Hanan verscheuri zijn opperkleed .)

- tot (Dejoden slaken kreten en maken gebaren o
op hen nederdruppelde .)

f

er gloeiend lood

HANAN .

Dit woord spat op mijn priesterkleeren en
Ontheiligd is mijn rok ! Gij hebt nu zijn
Godslasteringen zel f gehoord !
(Een enkele kreet van alien :)
Ter dood !
(7n 't rumoer gee ft een der Joden - dienaar van Kaja fas aan Jezus een kaakslag .)
NICODEMUS .

Zoo smaadde Pashur Jeremia en
Zoo Zedekia ook eens Micha sloeg
PILATUS .

(De hevige ontroering der Joden bemerkend .)
Zegt mij, wat moet dan toch uw Christus zijn ?
HANAN .

Dat is 't geheim van God ! Doch Christus zal
Zooveel schier zijn als God, o~wel God zel f !
Maar voor de Joden is er nu, Pilatus,
Geen uitweg meer . Wij moeten nu aanbidden
Dien man ofwel hem dooden naar ons Wet .
(Op een Label lezend :)
God zel f hee ft ons gezegd : « De pro feet, die hoogmoediglijk zal handelen sprekende een woord in Mijnen naam,
hetwelk Ik hem niet geboden heb to spreken, dezelve zal
sterven .
(Tot Jezus, kaim folterend, rustend na elke zinsnede .)
Uw antwoord Iuidt niet fielder en niet vrank,
Ontwijkend half en Loch bevestigend !
Vraagt gij eerbiedenis van ons ? 0 fwel
Eischt gij aanbidding of als voor God zelven ?
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Zijt gij de zoon van eenen timmerman
of zijn we mis : zijt gij de zoon van God
Hadt gij een voorbestaan bij Hem, hierboven ?
Of zijt ge de Algeest van het Opperwezen ?
Hebt gij het kenzaad dan van het heelal,
Levend, door de doode ruimte heengestrooid ?
Zijt gij het aanbegin der dingen ? Het
Aleinde van de wereld, van den mensch ?
Hebt gij de heemlen opgetuigd ? De zon
Geleerd to wandlen langs het blauw kristal !
Houdt gij de zilvren ketens die de maan
Optrekken ? Hebt gij 't zevensterrenbeeld
En den Orion in den nacht gezet,
Bij duizend andre sterren, die gij kept
Elk bij haar naam ? Dan zijt ge Jahwe zelf,
Die aarde en hemel hebt geschapen ? die
Den zondvloed vij ftiers ellen op den krits
Der bergen bruisers deed ? Doe dan als God !
Neen, doe zooveel maar als profeet Jesaja
Voor vorst Hizkia !
Zie ! de Zonnewijzer
Staat daar ! Laat nu de schaduw van de graders
Tiers graders keeren achterwaarts ! En wij
Gelooven en aanbidden u !
(Al de blikken derJoden op den Zonnewijzer . Grooie siilie .)

Welnu ?
(van zijn gewilde kalmle plots uitbarstend .)

0 Lasteraar ! o Goddelooze schurk !
Een sterf ijk mensch die durf t zich God to heeten !
Wij zullen toonen dat gij sterflijk zijt,
En' nog vandaag !
GEWELDIGE KKETEN .

Kruis hem ! Kruis hem !
NICODEMUS .

0 Yolk !
Gij kunt den denker dooden maar dan eerst
Geeft ook zijn dood het levers den gedachten !
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Het bloed der schuldigen is blussching voor
De misdaad, dock het bloed der onschuld is
Een kiemend zaad gestrooid in 't hart van 't yolk r
' T YOLK .
Aan 't kruis met hem ! aan 't kruis !
PILATUS .

't Is een gewoonte van dit land dat ik
Op Pascha eenen der gevangenen late
In vrijheid gaan . Aanziet den mensch ! Wilt gij
Hem vrij ?
STEMMEN .

Necn weg met dezen !
(Ceweldiger :)

Kruis hem ! Kruis hem !
En geef ons Jezus Bar-Abbas .
HANAN .

('Voelend dat hij flu meester is van den toestand, stoutmoedig en hooghartig :)

Die man moet sterven en wij eischen het !
't Is uwe task l . . . Gij hebt genoeg gedraald !
Wij spreken stout ; wij zijn in 't recht . Wij weten,
Pilatus mint de Joden niet, maar nu,
Nu is de vijand van de Joden ook
De vijand van den Keizer, en reeds morgen
Zal een gezantschap van het Sanhedrin
Naar Rome gaan, om aan Tiberius
Te zeggen hoe ons trouw hier words beloond !
Leg a f uw heerschappij nu, Procurator,
Indien uw roede faalt op dezen dag !
Heil Rome ! Heil Tiberius den Keizer !
KRETEN .

Heil Rome ! Kruis hem ! Heil Tiberius
(Heel bet Forum staat nu vol yolk . De opstand words duidelijk . Dreigende houding overal .)

-- 104
PILATUS .

Wat zal ik doen met Jezus, die genaamd
Wordt Christus ?
'T VOLK .

(Allen to zamen : een kreet .)

Laat hem gekruisigd worden !
PILATUS .

Wat hee ft hij kwaads gedaan
DEZELFDE KREET .

Laat hem gekruisigd worden !
PILATUS .

f

(Hij breeki zijn sta ten teeken van veroordeeling, wascht
zijne handen en zegt :)

Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen
Rechtvaardige . Gijlieden hebt de schuld !
AL HET VOLK .

(Met opgeheven handen, en ditmaal grootsch :)

Zijn bloed op ons ! Op ons zijn bloed
En over onze kinderen !

DOEK

Vijfde Bed rijf

GOLGOTHA

bezel fde plaais als veer bet derde bedrij f, dock van de Raadzaal des Sanhedrins is slechis bet achiersie gedeelie zichibaar
dai flu bet voorplan words en zonder meubileering is . Heizelfde voorhangsel, dat weggeschoven kan worden . Dan de
Tern pelgaanderij en de siraai .

EERSTE TOONEEL .
HANAN, KAJAFAS .

HANAN .

u ziet nu wat het yolk is, Nazi .
KAJAFAS .

Ja, wij zagen
Hem in triomf langs dezen zel fden weg gedragen
Eergister nog .
HANAN .

Hoe volgzaam is het menschenvee !
KAJAFAS .

Zijn invloed blijkt nu tech gering !
HANAN .

Neen, 't viel ons mee !
't Kon anders wezen, want een genster sla in tender,
En als het lukt verwekt meer onheil dan de donder
Die brijzelt met verwoeden slag .
KAJAFAS .

Nu is 't gedaan
En uit met hem .
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HANAN .

Herwaarts komt Nicodemus aan .
KAJAFAS .

Die onverlaat !
HANAN .

Toch, Nazi, heb ik hem bewonderd .
't Was moedig, zoo alleen, van alien uitgezonderd,
Dien zwerver voor to staan .
KAJAFAS .

Dat ware schoon en goed,
Indien 't gezond verstand maar tred hield met zijn cooed .
Ik ga .
(De Hoogepriester verwijdert zich in bet aanpalend vertrek .
.Nicodemus komt op Tangs de tegenovergestelde richting, dock
ook uit den Tern pel .)

TWEEDS TOONEEL .
HANAN, NICODEMUS .

HANAN .

(Tot Nicodemus .)

Uw Jezus, Rabbi, zal ons niet meer deren
In d'ijzren slaap des doods .
NICODEMUS .

Dit zal de toekomst leeren .
HANAN .

Waar draaft gij heen, en wat verwacht gij van dien mensch ?
NICODEMUS .

'k Wil Jezus zien in 't opperst uur .
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HANAN .

En dan
NICODEMUS .

Ik wensch
Te zien of hij zichzelf getrouw blijft, want wij erven
Zijn leering, Hanan, zoo die man nu weet to sterven .
(Kreten buiten .)
Daar komt hij aan ! Daar komt hij aan !
HANAN .

Nu, Rabbi, hour !
(De gordijn wegschuivend .)
(Op de straat, wachtende rumoerige en vroolijke volksme-nigte .)
En zie het yolk !
NICODEMUS .

Wie denkt die gaat de menigt voor !
(.7Vicodemus vertrekt fangs de gaanderij, de straat op, in de
richting van Colgotha .)
(De I(ruisstoet komt aan .)

DERDE TOONEEL

KAJAFAS, HANAN, YOLK .

Ilet voorbijtrekken van den Kruisssoet .
Romeinscbe legion narissen begeleiden den stoet .
ICleedij van Jezus : « en als zij hem bes pot hadden deden zij
hem den purperen mantel a f en deden hem zijn eigene kleederen aan en leidden hem uit om hem to kruisigen . » Mark .
zS : 20 .
Het opschritt wordt door twee krijgsknechten gedragen

en er was geschreven : Jezus de JVazarener, de Koning der
Joden ! » Job . 19 : 19 . « En bet was geschreven in bet Hebreeuwsch, in bet Grieksch en in bet Zatijn . » Job . 19 : zo .
De twee moordenaars .
En een groote menigte van yolk en van vrouwen volgde
hem, welke ook weenden en hem beklaagden . » Zuk . 23 : 27 .
Die groep komt bet laatst op als Jezus reeds voorbij is .
Het is uit deze groep dat Simon Petrus zal komen om bangs
de Tempelgaanderij naar binnen - op bet tooneel - to sluipen .
u s Jezus opkomt, zijn kruis dragend, zingt bet yolk hem
spottend groetend
'T VOLK .

Gegroet, o Koning van de Joden !
Gegroet !
Die anderen verlossen kunt,
Verbs uzelven thans 't is u gegund,
Zoo gij de Christus zijt, de god van able goden,
0 Koning van de Joden !
EEN VOLKSJONGEN .

(gyp de gaanderij geklommen, zingt :)
De koning boopt op purpren broozen
En waar hij zet zijn voet,
Hij merkt den grond met roode moet .
Hij heef t zijn sta f to zwaar gekozen !
Hoe bralt ge, Koning, met uw kroon !
Wij spijkren u met voet en hand
Op uwen vorstentroon
Ten hoogsten krits van 't gansche land !
(Jezus valt onder zijn kruis .)
'T YOLK .

(Hoonend .)
Hij hee f t zijn sta f to zwaar gekozen !
(Kajafas is terug opgekomen als de stoet aankwam .)
KAJAFAS .

Hij moet aan 't kruis .

' T YOLK .
Aan 't kruis ! aan 't kruis !
KAJAFAS .

Gij moet hem sleuren
Tot op den berg .
HANAN .

't Is beter van hem of to beuren
0 f hij blij f t onderweg . Is hier geen volgeling
Discipel of apostel, iemand uit zijn kring
Die 't kruis van zijnen meester graag zou helpen dragen ?
(Een man, 't gelaat bedekt door kap en mantel, dringt
vooruit zonder bemerkt to worden, docb bet spotgelacb, dat de
tergende vraag van Hanan bee ft beantwoord, scbijnt hem tegen
to bouden . Hij sluipt ter zijde, in een boek der gaanderij .
Die man is Judas .)
HANAN .

(Vervolgt :)
Zoo ! er is niemand dan om deze task to vragen ?
(Tot de krijgsknechten .)
Soldaten, ginder komt een akkerwerkman aan ;
Gij moogt hem dwingen ; 't is een slaaf, een Moriaan !
(« En zij dwongen eenen Simon van Cyrene, die dan voorbij
ging, dat hij zijn kruis droeg . » Matth . 15 : 21 .)
(De stoet vervolgt rumoerig zijn weg .)
KAJAFAS .

(Triomfantelijk .)
Naar Golgotha !
(Hij verdwijnt met Hanan fangs de gaanderij . Judas blij ft
neergehurkt in een boek . De weenende vrouwen komen dan
,achteraan .)

VIERDE TOONEEL .
PETRUS, JUDAS .

(vii die groep komi een man op bet iooneel gevluchi, 'l is
Peirus . Hij bemerki Judas niet .)
PETRUS .
(De stoel is nu heelemaal voorbij en de siraai ledig .)

0 God wat zal nU de uitkomst zijn ?
't Is als een nare droom l . . . Of is bet louter schijn ?
.zijn blik, zijn laatste blik kwam mijne ziel doorboren
Toen juist de haan verwij tend zijn gekraai lies hooren,
Kraaiend mijn lafheid, mijn verloochning, mijn verraad
Was hij het die daar ging ! Waar was nu 't lief gelaat
Met oogen hemelsch zoet ! hoe was het saamgetrokken
Van smart en lijden en hoe hingen zijne lokken
Geplakt tangs nek en kaak en kleefden bloedig saam
Met zijnen baard ; en gansch zijn hoofd was als een braam
Van bloed en doornen ! Ach ! is dan de tijd vertoopen,
En is hij heen ? Te laat gaan nu mijn oogen open !
'k Heb u verloochend, meester l . . . Tranen, tranen vliet '.
En als mijn oog nog 't refine licht der zonne ziet
Het zij al schreiend en 't zij door mijn tranen henen !
Heer ! geef mij de genade van to kunnen weenen !
0 goddelijke gaaf van tranen, ploeg mijn wang,
Want weenen is bet eenigst nog wat ik verlang,
En voor hem sterven !
JUDAS .
(Bedeesd ie voorschijn komende .)

Simon !
PETRUS .

Judas l . . . Gij ! .

1l3
JUDAS .

Verla ten
$en ik van God en mensch ! Voortgeerend fangs de straten
En dronken van de wanhoop, sloop ik schuw naar bier !
Ik lijd zooveel ! en mij verteert een schroeiend vier
Van smart en wroeging ! Simon, heb toch medelijden
Met uwen broeder die eens neerzat aan uw zijde,
Ook als apostel !
PETRUS .

Gij ! . . . Hier !
JUDAS .

Ja 'k heb zwaar misdaah,
Ik zie bet nu, maar'k wist bet niet !
PETRUS .

Gij hebt verraan
Den Meester, hem geleverd aan Judeesche beulen !
Ga met de moordenaars en de overpriesters beulen !
JUDAS .

Ik wist bet niet '.
PETRUS .

Gij wist wat hem gemoeten zou ?
JUDAS .

Ik wist bet niet ; 'k was blind maar toch to goeder trouw .
Zij hebben mij gepaaid, belogen en bedrogen ;
Het was to last reeds toen de schil viel van mijn oogen,
En 'k zag bun toeleg niet .
PETRUS .

Zij wilden zijnen flood
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Doch konden slechts in overleg met u, hun snood
Besluit ten uitvoer brengen . Maar gij zijt gesloken
Bij ons, en hebt dan slues het aaklig spel bestoken .
JUDAS .

Hij die de heimste roerselen des harten leest
En met zijn blik doorziet 't gedichtsel van den geest,
Hij weet hoe blind ik was, maar hoe oprecht !
PETRUS .

Verrader,
Om geld verkocht ge uw meester !
JUDAS .

Simon !
PETRUS .

Nader
Mij niet ! Gij waart de duivel midden ons ; gij zijt
De zoon van de verderfenis ! Dat de aarde splijt'
En u verzwelg' .
JUDAS .

Gij scheldt mij voor verrader, maar
Wat deedt gij zel f ? Waar blee ft gij,Petrus, in 't gevaar ?
PETRUS .

Ons schuld is dat wij ons op uwe trouw verlieten,
Daar gij, verkapt, Judeer, liept met Sanhedrieten
JUDAS .

Maar Nicodemus durfde pleiten voor den Heer !
't Is waar, dat weet ge niet ! gij waart er toen niet meet .
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PETRUS .

J'laar dat de Heer daar was had hij aan u to wijten !
JUDAS .

Gij kunt uw eigen schuld en wroeging niet verbijten .
Ik zocht de waarheid en de klare wegen Gods .
1k vond ze niet bij hem ! Gij zijt de steenen rots
Waarop hij roemde zijne kerk to zullen bouwen !
Wat moest den meester daze dwaze keus berouwen,
Toen hij uw kloekheid zag ! Sla zel f u voor de burst,
Gij die zijn glorie zaagt en hem verloochnen dorst !
PETRUS .

Zijn bloed op u alleen !
JUDAS .

Gij wilt maar de aandacht keeren
Van uw verraad ! Gij pluist en schuiert uwe veeren,
Gelijk de vogel na den storm ! Een bui, gij duikt,
En logens vindt gij gri f als gij 't gevaar maar ruikt .
0 f meant gij dat wij van die dienstmaagd niet a fweten
Voor wie ge la f geen Galileer wilder heeten !
En toen die zei : « Nog een van 't Galileesche rot ! »
Toen zwoert gij driemaal neen, bij hoog, bij laag, bij God !
Wat aanstoot en war ergernis was dat ? want ieder
Die daar aanwezig was, oprechte Bethsaider,
Die zag 't gebaar en hoorde uw goddeloozen eed,
Wie kan nog ooit in hem gelooven, die dat weet !
Hadt gij zijn macht gezien, gij zoudt zoo licht niet smaden
Den Christus, en den Christus om geen maid verraden !
Ik zag hem niet op Thabor in zijn zongewaad,
Toen er iets godlijks blonk en straalde uit zijn gelaat .
Gij wel ! En dan hem loochnen ! . . . Of hebt gij gelogen
Om beterswil, uit blu f , uit vleierij bedrogen,
Ons zijn discipelen ? Of was hat waar, en zaagt
Gij hat, dan is uw laag verloochnen God geklaagd .
Dan zijt gij, Simon-Petrus, wel hat laagst gevallen
En van ons la ffe bent de la f ste nog van alien !
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PETRUS .

Een levend duivel, vleesch en bloed, zijt gij ! Een man
Waarop de hel voor 't allersnoodste steunen kan .
JUDAS .

De Heer die ons doorgrondt en die het best moet weten
Heeft mij niet, maar hee ft u voor Satan uitgekreten,
En riep tot u verbolgen : « Satanas, ga heen !
Zoo streng sprak hij maar eens en 't was voor u alleen !
PETRUS .

'k Heb uw gezicht, in rooden glued van de sjealen
Gezien toen gij den goeden Meester weg kwaamt halen
Uit het Olijvenbosch . Gij waart het, Judas, die
De beulen leiddet als verrader en als spie .
Gij staakt uw handen uit den mantel, en wij dachten
Dat gij uw Meester gingt verwurgen en versmachten . . .
Maar ijselijker was het nog wat gij bestondt,
Toen uwe lippen kusten zijnen heilgen mond,
En toen uw kus het o f ferlam hee ft aangewezen,
En aan de beulen wide : Dien gij zoekt, is deze !
JUDAS .

Die kus, die was oprecht ! 'k Heb hem omhelsd omdat
Ik Jezus toonen wou hoe lief ik hem toch had !
PETRUS .

0 schandetaal !
JUDAS .

En toch is 't waar !
PETRUS .

0 smaad !
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JUDAS .

Ik meende
Dat zij geen teed hem zouden doen ? dat ik verleende
Mijn hulp, gelijk een vrome Jood, die vol berouw
Voor vroegren misslag d' ouden godsdienst steunen wou .
Maar in mijn binnenst blee f ik toch een vriend des Heeren,
Die 't ergste deed om 't allerergste nog to keeren .
Nu zie ik alles in ! Ja, 't is mijn schuld, mijn schuld !
De priestess hebben mij bedrogen ; 'k heb gevuld
Den Tempel en dees gangen met de wilde kreten
Van mijn berouw !
PETRUS .

En 't geld?
JUDAS .

Hen in 't gelaat gesmeten !
't Was niet om geld to doen ; o Simon, wees oprecht !
'k Heb niets verzwendeld, niets vergrendeld ooit ! Gij zegt
« En 't geld? » Wat konden toch die zilverlingen baten
Aan mij ?'k Heb voor den Heer en huffs en kluis verlaten !
Loop, Simon-Petrus, want nog leeft de Heer ! Nog is
Het tijd ! och ! ga tot hem en vraag vergi f fenis
Voor mij !
PETRUS .

Wat gij ontbindt, sprak Jezus, zij ontbonden .
Maar niet voor u dat woord ; geen zoening voor uw zonden .
Gij weet dat alle lastering en zonde zal
Vergeven worden, uitgenomen 't een geval
Waar geen vergi fnis geldt in alter eeuwigheden
Wie lasterde den geest diens stra f wordt nooit verbeden .
Dat is uw zonde ! en door 't mij aanbetrouwd gezag,
0 Judas, vloek en doem ik U ten eeuwgen dag .
JUDAS .

Neen, Petrus, vtoek mij niet ! nog is de Heer in leven !
Zeg hem mijn smart, mijn wanhoop en hij zat vergeven .

Zie mijn vertwij feling ! hoor, 't nokken mijner stem . . .
Ach, Petrus, medelij !
PETRUS .

Ja, hoor !
(Hamergeklo p op den Golgoiha .)
JUDAS .

Ik sterf met hem
Maar eerst vergiffenis ! Zie mijne tranen leken

!

PETRUS .

(JVaar Golgoiha wijzend .)

Ja, zie !
JUDAS .

Aan 't kruis ! door mij ! 0 Jezus, hoor mijn smeeken !
Neen, 'k ben gevloekt, gevloekt voor eeuwig en zijn bloed
Op mij !
('Waanzinnig weg .)
PETRUS .

In alter eeuwigheden words niet uitgeboet
Uw daad ! Voor u het uur der wrack en 't uur van zege
Voor ons ! De heerlijkheid van Christus gloort ons tegen !
Wij gaan nu nederzitten can zijn rechterhand
En op zijn wolkentroon rijst hij op 't Joodsche land !
0 God ! waar blij ft gij ? . Zie can 't kruis den Christus hangen,
Uw zoon ! 't Is tijd voor uw mirakels l . . . Hoe bevangen
Mij angst en schrik ! 0 God reds nu het o f f erlam
En denk can uw gelo fte, en denk can Davids stam .
Words hij vermoord op 't kruis, was zal er dan geworden
Van ons ? Toon uwe macht ! Zend neder uwe horden
Van engelen ! Red den Christus l . . . Nu zwijmt de zon
Op 't middaguur l . . . de ceders van den Libanon

try
Slingren ontworteld door het ruim ! Ms op de bareri
Van 't meer, reik mij uw sterke hand in dees gevaren,
0 Christus, zoon van God !

VIJDE T00NEEL .

HANAN, PETRUS, CASSIUS, NICODEMUS .

(Hanan op ; daarna Cassius, eindelijk JVicodemus .)
HANAN .

Zijn schuld wat flu gebeurt !
Gevloekt die man ! 't voorhangsel van den Tempel scheurt !
En Jahwee is verbolgen !
PETRUS .

Christus gaat verschijnen
In zijne heerlijkheid ! 0 menschen ziet naar mijnen
En uwen God ! Hij komt !
CASSIUS .

(op .)
De groote Pan is dood !
PETRUS .

De hemel laait en de aarde barst en God is grout !
(JVicodemus op .)
PETRUS .

(Tot JVicodemus .)
Wat tijding ?

I ZU NICODEMUS .

t Is volbracht '
PETRUS .

De Heer ?
NICODEMUS .

De Heer is dood '
Triomf van Hanan en verstomming van Petrus die niets
meer begrijpt .)
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