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 Slechte zaken 

 
 
Luister. 
Iemand wordt met de vlakke hand tegen zijn gezicht geslagen. 
De bedienden van de hogepriester houden de wacht bij Jezus en zorgen ervoor 
dat Hij niet weg kan komen. Ze hebben Hem een blinddoek omgedaan en één 
voor één slaan ze Hem in zijn gezicht. 
Klap! 
‘Wie heeft je deze keer geslagen?’ zeggen zij pestend. 
Klap! 
‘Nou, kom op, vertel het eens!’ 
Klap! 
‘Als je echt de Zoon van God bent, dan moet dat niet zo’n moeilijke vraag zijn!’ 
 
Luister. 
In een andere kamer zitten de vrome leiders vrolijk bij elkaar. 
‘Ha, ha, ha! We hebben uiteindelijk toch gewonnen!’ 
‘Ha, ha, ha! Met Jezus is het nu afgelopen!’ 
‘Ha, ha, ha! Binnenkort zijn we voor altijd van Hem af!’ 
 
Luister  
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Het geluid van voetstappen in de gang. Plotseling stormt Judas de kamer 
binnen! 
‘Wat kom jij hier doen?’ schreeuwen de leiders. 
‘Wie heeft je binnengelaten?’ 
‘Je hebt je geld gehad, en nu: wegwezen!’ 
‘Luister!’ schreeuwt Judas. ‘Luister alsjeblieft!’ 
‘De mensen zeggen dat jullie Jezus willen doden! 
Dat hebben jullie me nooit verteld. Dit heb ik nooit gewild!’ 
‘Luister!’ antwoorden de leiders op hun beurt. 
‘Je hebt gedaan wat je moest doen. Je hebt je beloning ontvangen. Wat er nu 
verder gebeurt, gaat jou helemaal niet aan.’ 
‘Ik wil dat geld niet!’ schreeuwt Judas. 
Luister nu! Hij gooit de munten op de vloer.  
‘Je moet zelf weten wat je ermee doet’, zucht de hogepriester. ‘Voor ons maakt 
het niets uit. Zaken zijn zaken. En je weet het: gedane zaken nemen geen keer. 
En nu: wegwezen jij!’ 
Judas gaat weg. 
Luister goed. Hij rent weg door de velden. Hij vindt een stuk touw en hangt 
zichzelf op aan een boom, terwijl de godsdienstige leiders elkaar nog lachend op 
de schouders slaan. 
Luister. De duivel lacht nog het hardst van allemaal. 
Luister. 
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Lied Witter dan sneeuw 

Witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Was mij. 

 

Witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest. 

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 

 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Laat mij weer juichen. 

Laat mij weer dansen. 

Laat mij weer leven. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven, 

was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 


