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Hoofdstuk 41        
 

Lieve kleinkinderen,  

 

Jaren geleden, toen ik nog voor de klas stond, vond ik de laatste schooldag voor 

de kerstvakantie altijd bijzonder mooi. Twee weken vakantie met allemaal 

feestdagen voor de boeg. Wat wil je nog meer? 

 

En dan de voorbereiding naar het kerstfeest toe. Jullie omie en ik zijn er bijna 

het hele jaar mee bezig. Welk verhaal gaat omie deze keer op Eerste Kerstdag 

voorlezen? Gaat ze weer zelf een verhaal bedenken of wordt het een mooi 

kerstverhaal van een andere schrijfster? De cadeautjes, die jullie 

traditiegetrouw elk kerstfeest van ons krijgen. En natuurlijk de envelop met 

inhoud, die jullie naar het voorbeeld van mijn moeder, jullie overgrootmoeder 

beppe Sjo, elk jaar met kerst van ons krijgen.  

Ook voor ons is het Kerstfeest, wanneer wij allemaal bij elkaar zijn, één groot 

feest. 

 

Het bezig zijn met de voorbereidingen van een feest is vaak nog mooier dan het 

feest zelf. 

In onderstaand verhaal kunnen jullie lezen dat ook Jezus bezig is met de 

voorbereiding van het grote FEEST dat eenmaal zal komen. Niet een feest op 

deze wereld van nu, maar het FEEST op de Nieuwe Aarde en in de Nieuwe 

Hemel. 

Hoe dat precies zal zijn en wanneer? Dat weten we niet. Wel kan ik jullie 

vertellen dat één van mijn vijf broers daar een klein voorproefje van heeft 

meegemaakt. Hij lag doodziek  in het ziekenhuis. Volgens de dokter stierf mijn 

broer. De dokter ging zijn vrouw condoleren omdat hij was overleden. Maar een 

paar minuten later sloeg mijn broer de ogen op en hij kwam weer tot leven. Was 

hij schijndood geweest? Dat weet ik niet. Wel weet ik dat hij later tegen mij zei, 

dat de tijd dat hij volgens de dokter overleden was, hij een kijkje had mogen 

nemen in de hemel.  

‘Eelke,’ zei hij, ‘je hoeft nooit meer bang zijn om dood te gaan. Het is daar zo 

mooi! Ik kan je niet eens vertellen hoe mooi!  De volledige vrede is daar….’ 

 

In onderstaand verhaal is de Here Jezus hier op deze wereld druk bezig met de 

voorbereiding van Gods Koninkrijk, het Koninkrijk der hemelen, dat steeds 

dichterbij komt. 
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Van alle feesten die op vastgestelde dagen in de tempel in Jeruzalem gevierd 

werden, was het Loofhuttenfeest het grootste en het belangrijkste. Het feest 

duurde zelfs acht dagen en gedurende die feestdagen woonden de vrome 

Israëlieten in hutten, gemaakt van takken en bladeren. Door te kamperen in die 

hutten dacht men terug aan die lange reis van Mozes met het volk Israël dwars 

door de woestijn, veertig jaren lang. Ook toen, daar in die woestijn, woonde men 

in tenten.  

Met het vieren van het Loofhuttenfeest dacht men ook terug aan al het leed van 

oorlogen en verdrukkingen die hen later was overkomen. 

Wanneer de herfstregen door het bladerdak heen binnen in de hut alles nat 

maakte, vond een echte Israëliet dat niet erg. Nee, des te beter kon hij zich de 

ellende indenken die de heidenvolken het oude Godsvolk aangedaan hadden. 

 

In de tempel in Jeruzalem werd het Loofhuttenfeest heel uitbundig gevierd. 

Want naast het herdenken van wat in oude tijden was gebeurd, vierde men deze 

acht dagen ook het feest van de oogst en van het Nieuwe Jaar. 

Dit feest werd gevierd in de herfst wanneer alle vruchten van het land afgehaald 

waren en ook de druiven geplukt. 

Het was de tijd om de tienden (belasting) in de tempel te betalen en om God de 

offers te brengen, zoals men aan God beloofd had. Van de vroege ochtend tot 

diep in de nacht branden er offers op het brandofferaltaar. Elke dag moest 

tijdens dit feest het vaste aantal dieren geslacht en geofferd worden: twee 

rammen, veertien lammetjes en een aantal stieren. En daar kwamen dan nog de 

offers bij van de feestgangers die uit het hele land naar de tempel waren 

gekomen om God dankoffers te brengen.  

 

Een bijzondere plechtigheid op het Loofhuttenfeest was het gebed om regen. 

Elke morgen haalde een priester een gouden kan vol water uit de vijver van 

Siloam en later werd dat water gemengd met offerwijn uitgegoten onder het 

altaar. De priesters geloofden heilig dat dit water door spleten in de rotsgrond 

naar het binnenste van de aarde liep, waardoor het in hele land ging regenen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Loofhuttenfeest  - wonen in hutten, gemaakt van takken en bladeren. 
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Vooral de laatste dag van het Loofhuttenfeest wanneer alle priesters zeven keer 

om het altaar liepen – de andere dagen deden ze dat maar één keer  -   werd er 

gebeden om regen. 

Het was dan ‘de dag van het grote Heil’ en er waren Schriftgeleerden die 

geloofden dat op deze dag de Messias zou komen. 

Maar ook op de eerste dag van het Loofhuttenfeest was het al een groot feest. 

’s Avonds, wanneer het donker was, werd de buitenste voorhof verlicht en hield 

men op het tempelplein een prachtige fakkeldans. Zelfs Farizeeërs en 

Schriftgeleerden, die anders nooit uit de plooi kwamen, dansten mee. En niet 

eerder gingen de feestgangers naar huis dan dat de haan in de vroege ochtend 

gekraaid had. 

En tijdens de nacht ging het er wel eens erg wild aan toe en gebeurden er dingen 

die het daglicht niet konden verdragen. 

 

Het Loofhuttenfeest was elk jaar weer een prachtig mooi feest. Maar deze keer, 

nu Jezus er ook heen ging, was alles toch anders. Het was net alsof er iets 

bijzonders in de lucht hing. Vooral de mensen uit Galilea dachten dat er dit jaar 

iets ‘groots’ stond te gebeuren. Een oproer tegen de Romeinen of een groot 

wonder, waardoor in Israël alles in één klap zou veranderen. 

Er waren mensen die dachten dat Jezus zich tijdens dit Loofhuttenfeest bekend 

zou maken als de Messias, hun nieuwe koning.  Het was hen erg tegengevallen 

dat Jezus niet met hen mee was gegaan de rivier de Jordaan over naar Jeruzalem. 

 

Ook de broers van Jezus hadden gedacht dat Jezus zich bij de feestkaravaan 

vanuit Galilea zou aansluiten om met elkaar naar Jeruzalem te gaan. 

‘Blijf toch niet hier,’ zeiden de broers tegen Jezus. ‘Ga naar Judea. Dan kunnen 

je volgelingen in Jeruzalem ook zien wat voor bijzondere dingen je doet. Je wilt 

toch bekend worden? Dan moet je niet in het geheim werken. Laat de mensen 

zien wat je doet.’ 

De broers van Jezus zeiden dit tegen hem omdat ze niet geloofden dat hij de 

Messias was. Maar als hij koning wilde worden, dan moest hij niet in Galilea 

blijven, nee, dan moest hij in de hoofdstad, in Jeruzalem zijn! 

De Here Jezus wist wel dat zijn broers niet in hem geloofden. Hij werd er niet 

boos om en rustig zei hij tegen hen: ‘Ga jullie maar naar het feest. Niemand zal 

jullie daar kwaad doen, want niemand haat jullie. Maar de mensen haten mij 

wel. Ze zullen mij doden, om reden dat ik tegen hen gezegd heb dat zij 

ongehoorzaam zijn aan God. Maar mijn tijd is nog niet gekomen en daarom kan 

ik niet met jullie meegaan naar Jeruzalem. 

 

Toen de Here Jezus een paar dagen later, dwars door het land van de 

Samaritanen toch nog naar Jeruzalem ging, was de eerste dag van het 

Loofhuttenfeest al voorbij. 
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Door alle mensen op het Loofhuttenfeest werd gepraat over Jezus van Nazareth. 

Er waren twee partijen. Sommige mensen zeiden: ‘Hij is een ‘goed’ mens, want 

hij heeft zoveel wonderen gedaan!’ 

Anderen zeiden: ‘Nee, hij bedriegt het volk!’ 

 

Toen het feest al halverwege was ging Jezus naar de tempel en leerde daar de 

mensen. 

Ook Farizeeërs en Schriftgeleerden luisterden naar Jezus. ‘Hoe kan het toch,’  

zeiden ze tegen elkaar, ‘dat deze man de Schriften zo goed kent terwijl hij 

hiervoor helemaal niet geleerd heeft.’ 

Jezus hoorde dit en antwoordde hen: ‘Jullie hebben gelijk. Ik ben niet bij jullie 

in de leer geweest. Maar wat ik tegen jullie zeg, heb ik niet van mijzelf. Het is 

de boodschap van God, die mij naar deze wereld gestuurd heeft. Luister toch 

allemaal naar God en doe wat Hij wil! Dan zul je ontdekken dat ik Zijn 

boodschap vertel en dat ik niet namens mijzelf spreek. 

Iemand die namens zichzelf spreekt wil zelf geëerd worden. Maar ik wil dat 

Degene die mij gestuurd heeft, geëerd wordt. Daarom kun je mij vertrouwen. Ik 

bedrieg de mensen niet.’ 

Verder zei Jezus speciaal tegen de Schriftgeleerden: ‘Jullie vinden het maar 

vreemd dat ik de wet van Mozes zo goed ken. Maar ik vind het vreemd dat jullie 

de wet van Mozes niet doen! Waarom haten jullie mij en willen jullie mij 

doden?’ 

De Schriftgeleerden gaven geen antwoord.  

 

Er stonden ook mensen om Jezus heen die niet konden geloven dat zulke vrome 

mannen zoals de Schriftgeleerden Jezus zouden willen doden. Ze schudden hun 

hoofd en zeiden tegen Jezus: ‘Man, hoe kun je zoiets zeggen! Jij bent bezeten 

door een démon! Hier is immers niemand die jou wil doden?’ 

Jezus ging er niet tegenin. Hij kende deze ‘hoge heren’ beter en was nog niet 

vergeten hoe kwaad deze zelfde mannen op hem waren geweest toen hij in 

Galilea een zieke op de sabbat genezen had. 

 

En tegen de Farizeeërs en Schriftgeleerden zei Jezus: ‘Jullie zijn kwaad op mij, 

omdat ik op de sabbat iemand genezen heb. Maar jullie doen zelf net zoiets! 

Jullie besnijden wel baby’s als de achtste dag na hun geboorte een sabbat is. 

Jullie zeggen dan: ‘Op deze manier houden wij ons aan de wet van Mozes.’ 

Maar als je een baby op sabbat mag besnijden dan mag ik zeker op de sabbat 

iemand genezen!’ 

Jezus kreeg geen antwoord van de geleerde heren. Ze lieten Jezus zijn gang 

gaan.  

 

Jezus ging verder met de mensen over God te vertellen. Andere feestgangers 

begonnen zich af te vragen waarom de Farizeeërs en Schriftgeleerden Jezus niet 
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verboden om verder te spreken en verbaasd zeiden ze tegen elkaar: ‘Zouden 

onze leiders dan toch geloven dat deze Jezus de Messias is? Maar dat kan toch 

niet? Wij weten wie zijn ouders zijn en dat hij uit Nazareth komt en als de 

Messias, de Christus komt, dan weet niemand waar hij vandaan komt. 

Maar ook dit hoorde Jezus en luid riep hij hen toe: ‘Ik ben hier niet namens 

mijzelf. God Zelf heeft mij hier naar toegestuurd! Maar jullie kennen Hem niet. 

Ik alleen ken Hem, want ik ben van Hem uitgegaan.’ 

Toen de mensen om Jezus heen dat hoorden werden ze kwaad. Wat dacht die 

man wel niet? Zeggen dat hij uit God was en dat zij God niet kenden? 

Dat was gewoon laster en dat pikten ze niet! Ze wilden Jezus grijpen en hem 

naar de rechters brengen. Maar toen ze vlak bij Jezus waren durfden ze dat toch 

niet te doen. Waarom niet? 

 

Op het tempelplein werd de verwarring hoe langer hoe groter. De vijanden van 

Jezus durfden niets te doen en het gewone volk wist niet meer wat zij ervan 

moesten denken. Veel mensen geloofden in Jezus en riepen voor iedereen 

verstaanbaar: ‘Hij moet wel de Christus zijn, want na hem kan er nooit weer 

iemand komen die zoveel wonderen en tekens gaat doen als dat hij gedaan 

heeft.’ 

 

Toen het zover was dat de vijanden van Jezus merkten dat Jezus zelfs in de 

tempel volgelingen kreeg, kwam in één van de bijgebouwen van de tempel 

het Sanhedrin bij elkaar om te overleggen op welke manier ze Jezus gevangen 

konden nemen. 

 

Het Sanhedrin was in die jaren het hoogste rechtscollege in Israël. Joden die zich 

niet hielden aan de wetten van Mozes konden voor deze rechtbank gebracht 

worden. En de straffen van de zeventig rechters logen er niet om! 

Een zondaar konden ze veroordelen tot zeventig zweepslagen op de blote rug. 

Ja, een zondaar kon zelfs ter dood veroordeeld worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Sanhedrin, de hoogste rechtbank in Israël 
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Vooral de voorschriften met betrekking tot de sabbatsrust, waren heel streng.  

De rechters zouden Jezus al lang veroordeeld hebben, als ze het maar gedurfd 

hadden. 

Maar nu werd het dan wel de hoogste tijd om Jezus gevangen te nemen. Steeds 

meer mensen lieten zich verleiden door die Nazarener en als het zo door zou 

gaan zou het op een opstand uitlopen, waar veel doden bij zouden vallen. Nee, 

dat moest voorkomen worden. De Romeinse soldaten, in hun kazerne op de 

tempelberg, zagen op zulke feestdagen als nu niets door de vingers. 

De Farizeeërs en de Sadduceeën, die altijd elkaars grootste tegenstanders waren, 

waren het nu helemaal met elkaar eens: Jezus moest voor de rechtbank komen 

en het zwijgen opgelegd worden. 

Ze stuurden de tempelpolitie erop uit om Jezus op te halen, maar wel zo dat 

niemand het in de gaten mocht krijgen. Er waren te veel mensen op het 

tempelplein die Jezus hoog hadden en er mocht geen ‘trammelant’ op het 

tempelplein komen. 

 

De tempelpolitie vond Jezus op het tempelplein, te midden van een grote groep 

feestgangers. Het was de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Heel onopvallend 

gingen zij tussen de mensen staan. Niemand had door wat hun opdracht was. En 

nu zij deze kans kregen wilden ze ook wel eens horen wat die Jezus te vertellen 

had. En aan hen ontkomen dat zou niet lukken.  

 

‘Nog een korte tijd ben ik bij jullie,’ sprak Jezus, ‘dan ga ik naar mijn Vader die 

mij gestuurd heeft. Jullie zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Want waar ik 

ben, daar kunnen jullie niet komen.’ 

Jezus sprak over zijn nabije toekomst dat hij binnenkort zou sterven en in een 

graf gelegd zou worden. Dan zouden zijn vijanden komen en hem zoeken, maar 

het graf zou dan leeg zijn!  

Maar omdat de Farizeeërs deze woorden van Jezus niet begrepen, zeiden ze 

verbaasd tegen elkaar: ‘Waar gaat hij heen waar wij hem niet kunnen vinden? 

Hij zal toch niet naar het buitenland gaan om de Joden die in Griekenland wonen 

te leren?’ 

 Jezus reageerde niet op deze vraag. 

  

Er liep een priester over het tempelplein met een kruik vol met heilig water dat 

onder het altaar uitgegoten zou worden. 

Toen Jezus dat zag, dacht hij aan de Farizeeërs die het volk leerden dat de 

Messias bij zijn komst ook water zou laten stromen uit een rots, zoals Mozes 

vroeger had gedaan. Hij, Jezus was de Messias, maar hij zou geen water geven 

uit een rotssteen. Nee, hij had iets veel beters te geven dan water tegen de dorst! 

Nog een korte tijd en hij zou niet meer op deze wereld zijn. En dan zou hij zijn 

Geest sturen naar iedereen die in hem geloofde.  
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En met luide stem riep Jezus over het tempelplein: ‘Als je dorst hebt, kom dan 

bij mij om te drinken! In de heilige boeken staat: Rivieren van levend water 

zullen stromen uit de harten van mensen die in Mij geloven!’ 

Met dat levende water bedoelde Jezus de Heilige Geest. 

 

En weer was er op het tempelplein veel onenigheid van door elkaar heen 

schreeuwende mensen. Sommigen zeiden dat Jezus de profeet was, die zou 

komen. Anderen noemde Jezus de Messias, wat weer andere mensen met felle 

woorden bestreden. De Christus kon toch niet uit Galilea komen, want heel 

duidelijk stond in de oude boeken dat de Messias uit de Davidsstad, uit 

Bethlehem moest komen. 

 

De mannen van de tempelpolitie, die Jezus gevangen moesten nemen, waren zo 

onder de indruk van wat Jezus allemaal de mensen vertelde, dat zij hem niet 

gevangen durfden nemen. Ze gingen terug naar het Sanhedrin en zeiden heel 

eerlijk: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ 

Vooral de Farizeeërs in de rechtbank waren des duivels: ‘Hebben jullie je ook al 

laten misleiden door die Nazarener? Net zoals het volk dat de wet niet kent. 

Vervloekt zijn ze! Kijk liever naar ons, naar jullie leiders. Heeft ooit iemand van 

ons in die Jezus geloofd?’ 

‘Nee, nee, nee!’ klonken de stemmen van deze ‘wijze mannen’ door de 

rechtszaal. 

 

En toen, terwijl de één nog harder schreeuwde dan de ander, ging een oude man 

staan en wenkte met zijn hand dat iedereen stil moest zijn en naar hem luisteren. 

Hij was ook een Farizeeër en zijn naam was Nikodémus. 

Deze Nikodémus was enige tijd geleden laat op een avond bij Jezus geweest met 

de vraag, wat nu precies de leer van Jezus was.  
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Het was een diepgaand gesprek geweest en deze oude, wijze leraar had toen heel 

goed begrepen dat hij van geestelijke zaken maar heel weinig wist. Die nacht bij 

Jezus was hem duidelijk geworden dat deze Jezus van Nazareth vele malen 

hoger stond, dan hijzelf. Van Jezus kon hij dat hebben. Ja, heel vaak had hij over 

de woorden van Jezus nagedacht. 

Deze Nikodémus haatte Jezus niet, zoals zijn collega’s wel deden. Diep 

inwendig kon Nikodémus niet uitstaan dat zijn collega’s Jezus verachtten en 

hem zelfs een verleider noemden. 

Nog nooit had hij in het openbaar het voor Jezus opgenomen. Maar nu kon hij 

zich niet langer stilhouden.  

Hij vroeg hen: ‘Is het volgens de wet wel geoorloofd dat jullie een mens 

oordelen, voordat jullie hem verhoord hebben?’ 

Maar zelfs de vraag van deze oude wijze man konden ze niet verdragen. Was het 

nu al zo ver heen dat één van hen het voor die verleider opnam? En bitter zeiden 

ze tegen Nikodémus: ‘Man, kom jij misschien ook uit Galilea, net zoals Jezus? 

Kijk maar in de heilige boeken. Uit Galilea kan geen profeet komen!’ 

Allemaal gingen ze staan en des duivels zo kwaad gingen ze naar huis.  

Als de tempelpolitie haar plicht maar had gedaan! Dan had Jezus met de 

handboeien om hier als gevangene voor hen gestaan…. 

Maar hun tijd kwam nog wel en dan zouden ze hem onbarmhartig straffen! 

 

 

 
 


