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Eindelijk was het weer lekker rustig geworden voor Pilatus. De Farizeeën 
hadden hun zin gekregen. De mensenmenigte leek ook tevreden te zijn. 
Maar toen klopte er iemand op zijn deur 
De bezoeker heette Jozef, een man uit de plaats Arimatea. 
‘Ik kom met een eenvoudig verziek’, zij hij. ‘Mag ik het lichaam van Jezus 
meenemen om Hem op een fatsoenlijke manier te begraven?’ 
‘Een fatsoenlijke begrafenis?’ vroeg Pilatus. ‘Maar u bent een van die vrome 
leiders. Waarom zou u dat willen regelen?’ 
‘Wij hadden niet allemaal een hekel aan Jezus’, legde Jozef uit. ‘Sommigen van 
ons geloofden echt dat Hij door God gezonden was, maar we waren maar een 
paar en konden de anderen niet tegenhouden. Daarom willen mijn vriend 
Nikodemus en ik nu nog doen wat wij kunnen om te helpen. Mogen we het 
lichaam meenemen, alstublieft?’ 
Aan de ene kant was Pilatus verbaasd over dit verzoek. Aan de andere kant was 
hij er wel blij mee. 
‘Doe maar wat je wilt’, zei hij onverschillig, ‘ dan hoef ik daar niet voor te 
zorgen.’ 
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Zo gingen Jozef en Nikodemus op weg om Jezus’ lichaam te halen. En zoals dat 
de gewoonte was, overgoten zij het lichaam met kruiden en parfum en 
wikkelden zij het in een linnen doek. Zij legden het lichaam van Jezus in een 
rotsgraf en rolden een zware steen voor de ingang van dit graf. 
Ondertussen kwamen de andere vrome leiders ook bij Pilatus langs. 
‘Wat nu weer?’ zuchtte Pilatus. 
‘Vervelende geruchten’, antwoordden de mannen. ‘Kletspraatjes die door Jezus 
Zelf rondgestrooid zijn toen Hij nog in leven was. Hij schijnt zijn volgelingen 
gezegd te hebben dat Hij drie dagen na zijn dood uit het graf zal opstaan.’ 
‘Maar daar geloven jullie natuurlijk niets van’, antwoordde Pilatus, opnieuw 
zuchtend. 
‘Natuurlijk niet!’ schreeuwden ze. ‘Mar zijn volgelingen geloven het wel. En wij 
zijn bang dat zij zijn lichaam stelen en het gaan verstoppen. Alleen maar om te 
bewijzen dat Jezus toch gelijk had.’ 
‘Nou, en wat dan..?’ vroeg Pilatus, die zo gauw mogelijk een einde aan dit 
gesprek wilde maken. 
‘En daarom willen wij een paar van uw soldaten bij het graf’, antwoordden de 
godsdienstige leiders, ‘voor drie dagen maar – niet langer – om de wacht te 
houden bij de ingang. Zo kunnen we voorkomen dat het lichaam inderdaad 
gestolen wordt.’ 
‘Goed dan’, zo stemde Pilatus in, vooral omdat hij zo gauw mogelijk van dit hele 
gedoe af wilde zijn. ‘Wij zijn u erg dankbaar’, zeiden de vrome mannen. ‘We 
zullen dit niet vergeten.’ Opgelucht en vrolijk gingen zij weer weg. 
En Pilatus? Pilatus zuchtte opnieuw – maar dit keer omdat hij zich opgelucht 
voelde. Eindelijk was hij nu bevrijd van dat ‘gedoe rond Jezus’. 
Nou ja, dat is wat hij dacht….. 
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Lied Pilatus 

https://www.google.com/search?q=werd+de+tijd+maar+terug+gerdaaid&rlz=1

C1GCEB_enNL858NL859&oq=werd+de+tijd+maar+terug+gerdaaid&aqs=chrome

..69i57.11414j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

We hebben veel gesproken 
Maar er is geen woord gezegd 
En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd 
Je stem loopt bij me binnen 
Ik versta je woord voor woord 
Maar 't is te lang geleden 
Dat ik jou echt heb gehoord 

'T vuur dat staat te laaien 
Is nou een vlam die waakt 
Ik zou niet eens meer weten 
Waarmee je mij nog raakt 
Ik ken jou als geen ander 
Je bent met mij gewend 
Ik mis je zo 
Terwijl je hier nog bent 

Werd de tijd maar teruggedraaid 
Kon ik maar opnieuw met jou beginnen 
Mocht ik het maar een keer samen met jou overdoen 

Je wond is lauw geworden 
Je hart is afgekoeld 
De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld 
De rozen op de tafel, ze bloeden langzaam dood 
En ik vergeef jou op de automatische piloot 
Ik kan jou niet meer voelen 
En jij dringt niet meer door 
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We zijn er nog maar gaan er niet meer voor 
Werd de tijd maar teruggedraaid 
Kon ik maar opnieuw met jou beginnen 
Mocht ik 't maar een keer samen met jou overdoen 
 
Werd de tijd maar teruggedraaid 
Liep jij maar voor 't eerst mijn leven binnen 
Zou ik maar weer alles willen geven voor een ogenblik met jou 
Zei je nog maar een keer zacht; 
M'n lief ik hou van jou 

Werd de tijd maar teruggedraaid 
Kon ik maar opnieuw met jou beginnen 
Mocht ik 't maar een keer samen met jou overdoen 

Werd de tijd maar teruggedraaid 
Liep jij maar voor t eerst mijn leven binnen 
Zou ik maar weer alles willen doen alleen voor jou 
Zei je nog maar een keer zacht; 
M'n lief ik hou van jou 

 


