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Het procesHet proces
tegen JEZUStegen JEZUS

dinsdagdinsdag

Lucas 22 vers 1Lucas 22 vers 1--6, 476, 47--54              de arrestatie54              de arrestatie
Judas ging naar de hogepriesters en tempelwachters  Judas ging naar de hogepriesters en tempelwachters  
en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen 
overleveren.   overleveren.   Lucas 22 vers 4Lucas 22 vers 4

Voorop liep de man die Judas heette, een van de Voorop liep de man die Judas heette, een van de 
twaalf; hij ging naar Jezus om Hem te kussen.                      twaalf; hij ging naar Jezus om Hem te kussen.                      

Lucas 22 vers 48Lucas 22 vers 48

JudasJudas JellyJelly VerwaalVerwaal

Ik vraag me af, wat Judas heeft bezieldIk vraag me af, wat Judas heeft bezield
toen hij de Heer, zijn Meester, ging verraden.toen hij de Heer, zijn Meester, ging verraden.
Hoe kwam de volgeling tot deze daden;Hoe kwam de volgeling tot deze daden;
bezweek hij toch teneinde voor het kwade,bezweek hij toch teneinde voor het kwade,
waardoor hij in de diepste diepte viel?waardoor hij in de diepste diepte viel?

Hij zat met Jezus aan het avondmaal.Hij zat met Jezus aan het avondmaal.
Ontving het brood, de wijn, om te gedenkenOntving het brood, de wijn, om te gedenken
dat Hij, de Heer, zijn leven zal gaan schenken.dat Hij, de Heer, zijn leven zal gaan schenken.
Op Op dátdát moment had hij nog kunnen zwenken,moment had hij nog kunnen zwenken,
maar wordt weer door de satan ingehaald.maar wordt weer door de satan ingehaald.

"Jij bent het, Judas, die mij straks verraadt."Jij bent het, Judas, die mij straks verraadt.
't Zou beter zijn als je nooit was geboren".'t Zou beter zijn als je nooit was geboren".
Zal Judas nog naar deze boodschap horen,Zal Judas nog naar deze boodschap horen,
zodat hij 't kwaad nog in de kiem kan smoren?zodat hij 't kwaad nog in de kiem kan smoren?
Maar toch kiest Judas voor zijn laffe daad.Maar toch kiest Judas voor zijn laffe daad.

Voor dertig zilverlingen judasloon,Voor dertig zilverlingen judasloon,
betaald om van de Heiland af te komen.....betaald om van de Heiland af te komen.....
't Was alles in Gods heilsplan opgenomen,'t Was alles in Gods heilsplan opgenomen,
opdat het levend water kon gaan stromen.opdat het levend water kon gaan stromen.
En Judas..... zag zijn duivelsdroom bekroond.En Judas..... zag zijn duivelsdroom bekroond.

********************

En tóch is de verrader van Gods ZoonEn tóch is de verrader van Gods Zoon
tot schuldbesef, tot diep berouw gekomen:tot schuldbesef, tot diep berouw gekomen:
't Onschuldig bloed, dat door't Onschuldig bloed, dat door zijn schuld moest zijn schuld moest 
stromen,stromen,
gevolg, datgevolg, dat hij zich 't leven heeft benomen.hij zich 't leven heeft benomen.
Ontving hij nog genade als Ontving hij nog genade als zijn loon….?zijn loon….?


