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Judas 
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Op 12 oktober 1966 ben ik geslaagd voor mijn hoofdakte examen op de 

Christelijke Kweekschool ‘Claercamp’ in Dokkum. In die vijf jaren daarvoor, 

toen ik elke dag op mijn brommer van Kollumerpomp naar Dokkum reed, was 

meneer Gabe de Vries directeur van deze Kweekschool. Zijn vader was voor 

hem ook directeur van deze Kweekschool geweest, maar dat terzijde. Ik heb 

bijzonder goede herinneringen aan meneer de Vries. Wat kon hij spannend 

vertellen. Zijn geschiedenislessen waren bijzonder. Hij had in 1940 als vaandrig 

tegen de Duitsers gevochten op de Grebbeberg. Na de oorlog wilde hij alles 

weten over die vijf bezettingsjaren, vertelde hij ons. Hoe kon een man als Hitler 

op een democratische manier in Duitsland aan de macht komen? Hoe kon het 

dat de NSB voor de oorlog in Nederland zoveel leden had? Veel heeft meneer de 

Vries ons over de Tweede Wereldoorlog verteld.  

 

Ook de weekopeningen van meneer de Vries, op de maandagmorgen vond ik 

bijzonder goed. Alle leraren en leerlingen waren dan bijeen in de grote aula. 

Eén weekopening van hem ben ik nooit vergeten. Nadat hij uit de bijbel 

Mattheüs 27 : 1 – 10 had voorgelezen, hield hij een overdenking over de figuur 

Judas. Hoe kwam Judas tot zijn daad om Jezus te verraden? En hoeveel spijt 

had Judas na zijn verraad? 

Zijn laatste zin van die weekopening (niet volgens de bijbel, zoals meneer de 

Vries ook tegen ons zei) was: Jezus is door Judas gedood, maar misschien ook 

wel voor Judas. 

 

Wat een geluk dat wij mensen niet mogen oordelen over onze medemens. Dat 

doet God. Wij mogen (moeten)  onze medemensen vertellen van Jezus, maar wij 

mogen nooit zeggen dat die en die persoon (ook Judas niet) na zijn of haar dood 

voor eeuwig verloren is. Dat beslist God.  

 

Wij mogen alleen maar onze medemensen in ons doen en laten voorleven wat 

Jezus ons geleerd heeft. En, wij mogen (moeten) alle mensen vertellen van de 

blijde boodschap, dat Jezus alle straf voor ons gedragen heeft. En dat wij na 

onze dood, met dank aan Hem, voor eeuwig bij Hem in de hemel mogen zijn.  

Ja, dat is de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. 

 

Hoofdstuk 89  -  Judas       -   Mattheüs   27  :  1  -  10 

 

Toen Judas die avond vanuit de Paaszaal naar de overpriesters ging om Jezus te 

verraden, had hij niet getwijfeld.  
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Hij haatte Jezus zoals hij nog nooit een mens gehaat had. Hij was blij dat hij nu 

eindelijk wraak kon nemen. 

Ook toen hij met de soldaten naar Gethsémané liep, voelde hij geen medelijden. 

Als hij straks in die donkere tuin de rabbi overgeleverd had dan zou eindelijk 

duidelijk worden dat Jezus niet de Messiaskoning was, waar hij zich voor uitgaf.  

Zeker van zichzelf liep hij met de soldaten mee. Hij was een man, die wist wat 

hij deed. Hij kwam niet halverwege op zijn besluit terug. En wanneer ze terug 

zouden zijn in het paleis van hogepriester Kajafas, dan zou hij zijn loon krijgen, 

wat ze afgesproken hadden. Dertig zilveren munten. Niet al te veel, maar met 

wat hij ‘gespaard’ had, was het toch een mooi begin. Door Jezus te gaan volgen 

zoals hij drie jaar geleden had bezat hij nu niets. Hij zou weer helemaal opnieuw 

moeten beginnen…. 

 

Maar het was allemaal anders gelopen dan hij gedacht had. Nadat hij Jezus een 

kus had gegeven was het net alsof hij hem niet meer zo erg kon haten. En dan 

die woorden van Jezus: ‘Vriend, waarom ben je hier? Verraad jij de 

Mensenzoon met een kus?’ hij kon ze maar niet kwijtraken.  

Judas, hij had zijn wraak gehad. Jezus was gevangen genomen en geboeid. Maar 

nu kon Judas er niet blij mee zijn. Heel die terugweg naar Jeruzalem vocht hij 

tegen zijn twijfel. 

Ne, hij kon Jezus niet meer haten, maar dat wilde hij wel. Als hij Jezus niet meer 

kon haten, maar medelijden met hem kreeg, hoe zou hij dan ooit voor zichzelf 

een nieuw leven kunnen gaan beginnen? 

Hij had zijn Meester verraden. Waar moest hij heen vluchten als hij spijt van 

zijn verraad zou krijgen? 

Steeds maar weer hield hij zichzelf voor dat het goed was geweest wat hij 

gedaan had. Dat hij in zijn recht stond! Drie jaren van zijn leven had hij aan die 

rabbi gegeven. Alles had hij om hem achter zich gelaten. Wat had hij 

teruggekregen? Wat was er van zijn idealen terechtgekomen? Wat was Jezus 

meer dan een mislukte Messiaskoning?  

En als het nu niet anders had gekund? Het was Jezus zijn eigen schuld! 

Hij wilde niet. Moedwillig had Jezus zijn kansen weggegooid en zijn leerlingen 

meegelokt op deze heilloze weg. Ook zij hadden deze nacht hem allemaal 

verlaten. Ja, nu het te laat was! Als het Sanhedrin hem veroordeelde en hem 

stenigde, dan kreeg Jezus precies wat hij verdiend had. 

Maar elke keer als hij zichzelf probeerde te overtuigen, was er ook weer dat 

andere. Jezus, die alle soldaten tegen de grond wierp. Jezus, die midden in het 

doodsgevaar voor zijn leerlingen opkwam. Jezus, die de wond van Malchus 

genas. Iemand die zulke dingen deed kon dat een verleider zijn? Was zijn 

verraad dan toch mis geweest? Had hij een verkeerde beslissing genomen? Al 

sterker werd zijn twijfel en al feller verzette Judas zich hiertegen. Misschien zou 

alles beter worden wanneer hij zijn geld gekregen had en weg kon gaan. Maar 
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toen Judas in het paleis van Kajafas zijn verradersloon gekregen had, kon hij 

met dat geld niet blij zijn.  

Met bevende vingers telde hij de zilveren 

munten. Hij stopte ze weg in zijn gordel. 

Hij kon het niet opbrengen om rond te 

lopen met een beurs met geld in zijn 

handen. Iedereen zou dan kunnen zien, 

dat hij zijn Meester verraden had. 

 

 

 

 

     Judas kon met zijn geld niet blij zijn…. 

 

 

Judas ging ook niet weg. Deze hele lange nacht toen Jezus voor Annas en voor 

Kajafas stond, was het ook Judas, die duizend angsten uitstond. Hij wilde weten 

hoe het afliep. 

Nee, nooit zou Jezus de Messiaskoning worden, zoals Judas gedacht had. Nooit 

zou Jezus het volk bevrijden en heersen over de heidenen. Die wens was 

verleden tijd. Maar wat zou het Sanhedrin met hem doen? Het was nu wel 

duidelijk dat Jezus geen rebel was. Zeker, hij was geen goede Messiaskoning, 

maar ook zeer zeker geen man zoals Bar-Abbas, die Zeloot, die in opstand was 

gekomen tegen de keizer van Rome.  

Het Sanhedrin kon Jezus veroordelen tot een gevangenisstraf wegens de 

zuivering van de tempel, dacht Judas. Ja, vooral de Sadduceeërs waren daar 

vreselijk boos om geweest. Maar Jezus had niets gedaan waar de doodstraf op 

stond! 

 

Maar diep van binnen in Judas was dat stemmetje dat zei: ‘Maak je jezelf niets 

wijs, Judas. Je wist hoe ze Jezus haten en dat ze hem wilden doden. En nu hij 

gaat sterven is dat jouw schuld, Judas! Ze hadden hem zeer zeker niet gevangen 

genomen tijdens het feest, als jij hem niet verraden had! Jij hebt geld gekregen 

voor jouw laf verraad. Het voelt zwaar in jouw gordel, ook al is het geen groot 

bedrag. Slechts dertig zilveren munten….! 

Judas schudde heftig met zijn hoofd, alsof hij die twijfel van zich af wilde 

schudden. Maar steeds sterker werd de innerlijke aanklacht, sprak zijn brandend 

geweten. Kwam er dan nooit een einde aan die verhoren? Lieten ze Jezus dan 

nooit weer vrij? Wat moesten al die getuigen hier? Jezus had hen toch nooit iets 

misdaan? 

Met grote stappen liep Judas over het tempelplein heen en weer. Zijn ogen 

stonden hem wild in het hoofd. Gespannen luisterde hij naar elk geluid. Hij 

probeerde niet eens meer zichzelf te overtuigen van zijn gelijk. Nee, hij had 
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ongelijk gehad, hij had verkeerd gehandeld…. Hij had nog maar één gedachte: 

wat gaat er met Jezus gebeuren?  

 

Toen hoorde Judas hoe ze Jezus bespotten en hem sloegen. Een wilde, 

machteloze woede kwam in hem op. Waren dit nu de rechters in Israël die een 

onschuldige mishandelden? 

Met grote schrik besefte Judas: Maar ben ik dan beter? Zij, de rechters spugen 

op Jezus en slaan hem, maar ik heb hem verraden met een kus! 

En zij, deze rechters hebben niet met Jezus door heel Israël gewandeld, niet aan 

zijn voeten zitten luisteren, niet met hem uit één schotel gegeten…. En ik wel. 

 

Judas wist niet hoe hij die nacht de uren daar op het tempelplein doorgekomen 

was, maar eindelijk zag hij de zon opkomen. Het werd licht. Het vuur bij de 

soldaten ging uit. Daar gingen de deuren van de rechtszaal open en brachten ze 

Jezus weg. Judas durfde niet weer mee te gaan. Waar brachten ze Jezus naar 

toe? Vol spanning keek Judas welke kant ze uitgingen. Het tempelplein over en 

toen naar de burcht Antonia…. 

O God nee, nu brachten ze Jezus naar Pilatus. Dat kon maar één ding betekenen. 

Ze hadden Jezus als een rebel ter dood veroordeeld, een lestes. Voor rebellen 

hadden de Romeinen maar één straf: de dood aan het kruis! 

Maar zo had Judas het niet bedoeld! Dit had Jezus niet verdiend! Het kruis! 

Maar dat was verschrikkelijk! Spijkers door je handen, diezelfde handen 

waarmee hij hen gisteravond nog de voeten gewassen had! Uren, ja uren lang 

zou Jezus daar moeten hangen…. 

 

Met grote stappen liep Judas 

naar de rechtszaal, waar nog 

een paar rechters 

achtergebleven waren. Wild 

stormde Judas de trappen op 

en hijgend bleef hij daar staan 

in die bovenzaal.  

Hij zocht naar woorden. Hij 

moest deze mannen 

overtuigen dat zij een 

onrechtvaardig vonnis 

uitgesproken hadden. Het kon 

nu nog veranderd worden. Ze 

moesten Jezus terugroepen en 

opnieuw rechtspreken! 

Zijn stem klonk luid en dwingend door de bijna lege zaal: ‘Ik heb iets slechts 

gedaan. Ik heb een onschuldige verraden! Jullie moeten hem vrijlaten!’ 
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De overpriesters keken verbaasd naar Judas. Dit was toch die verrader? Ze 

begrepen niets van Judas’ wanhoop, niets van zijn bitter berouw. Hoe konden zij 

ook medelijden hebben met een verrader als zij ook geen medelijden hadden met 

Jezus? 

Koel en uit de hoogte antwoordden ze: ‘Daar hebben wij niets mee te maken. 

Jouw probleem is niet ons probleem. Zoek dat zelf maar uit.’ 

Judas zag dat deze mannen hem niet wilden helpen. Verslagen ging hij de zaal 

uit de trappen af naar buiten. 

Nu was alles verloren. Nu moest Jezus sterven aan het kruis. En wanneer de 

Meester stierf dan was er op deze wereld geen plaats meer voor hem. Zijn 

schuld was te groot om vergeven te kunnen worden. Hij wist wat hem te doen 

stond…. 

Maar voordat hij een einde aan zijn leven ging maken wilde hij eerst dat geld 

kwijt. Dat bloedgeld waar hij Jezus voor verraden had woog als lood. Hij had 

het aan de rechters terug willen geven, maar daar hoefde hij nu niet bij hen mee 

aan te komen. Er was maar één plek waar hij het kwijt zou kunnen raken: in de 

schatkamer van de tempel. 

Misschien was het nog te vroeg 

en was het offerblok nog 

verzegeld, maar Judas kon niet 

wachten. 

Zo vlug hij kon liep hij naar de 

tempel. Maar er was nog 

niemand aan wie hij het geld kon 

geven. En toch wilde hij het 

kwijt, nu direct. Hij pakte het 

geld uit zijn gordel en met een 

rauwe schreeuw van wanhoop 

smeet hij het op de grond. De 

zilveren munten rinkelden nog 

over de vloer, toen Judas al weer 

op het tempelplein was. 

 

Judas liep langs het altaar waar de priesters al druk bezig waren. In het 

voorbijgaan pakte hij een stuk touw dat daar op de grond lag. Dit werd zijn 

laatste reis. Hij wilde niet langer leven in een wereld waar Jezus onschuldig 

moest sterven. 

 

Zonder om te kijken liep hij de stadspoort uit de berg op naar boven. Hij huilde 

niet zoals Petrus, toen de haan voor de tweede keer kraaide. Voor hem kraaide er 

geen haan. Tot het laatst toe in de Paaszaal had Jezus hem gewaarschuwd. 

Daarna had Jezus hem overgelaten aan de satan. 
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Judas dacht ook niet aan vergeving. Zijn schuld was te groot. Niemand, nee 

niemand kon hem meer helpen….  

De andere elf discipelen verachtten hem. De Meester moest aan het kruis en God 

was vreselijk kwaad op hem. Hij, Judas had het ergste kwaad gedaan dat ooit 

maar een mens kon doen. Het was juist dat hij een einde aan zijn leven maakte. 

Zijn handen trilden niet toen hij een strop in het touw maakte en die om zijn hals 

deed. Het andere eind van het touw knoopte Judas vast aan een tak van een 

boom, die scheef over de afgrond hing. Daarna sprong hij. De buigende tak kon 

hem niet dragen en knapte af. Judas viel te pletter in de diepte op de scherpe 

rotsen…. 

 

De priester die de wacht hield bij het offerblok vond op de grond dertig zilveren 

munten. Hij zocht ze alle dertig op en nadat hij navraag had gedaan waar dit 

geld vandaan kwam, bracht hij het naar de overpriesters. Het leek hem beter toe 

om dit geld niet voor de tempel te gebruiken. De overpriesters waren het met 

hem eens. Dit was bloedgeld en dat mocht niet als een offer voor God gebruikt 

worden. Maar daarom konden zij dit geld nog wel gebruiken! 

Eén keer had het dienst gedaan om die Nazarener in handen te krijgen. Het kon 

nu nog wel een keer gebruikt worden voor een goed doel. 

 

Het gebeurde wel eens dat feestgangers uit verre landen hier in Jeruzalem 

kwamen te overlijden. Soms waren dat mensen zonder geld en wanneer er dan 

ook geen familie was, moesten ze op kosten van de tempel begraven worden. 

Het was dan wel eens lastig om een geschikte begraafplaats te vinden. De grond 

om Jeruzalem heen was duur. 

Maar nu was er een klein stukje grond te koop dat erg geschikt was voor dit 

doel. Een pottenbakker had het afgegraven en wilde het wel kwijt. Hij vroeg er 

precies dertig zilveren munten voor. Kwam dat even goed uit! Hoe de 

overpriesters aan dit geld waren gekomen, dat hoefde niemand te weten…. 

Maar later werd het toch bekend. Het volk noemde dat stuk land ‘Akeldama’  

dat ‘Bloedakker’ betekende. 

Jaren en jaren later werd dit stukje grond nog altijd zo genoemd. 
 


