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Het proces – de aanloop (Annas) 
lezen: Lucas 19:29-48 

 
Woest is hij. Witheet! … Wie vraag je? … Annanias, de zoon van 
Seth. Je zult hem beter kennen als: Annas, hogepriester in 

ruste. Annas behoort – net als zijn schoonzoon Kajafas - tot de 
elite van Jeruzalem. Een kleine groep van rijke, welgestelde 
priesters, die de controle houden over alles wat er gebeurt in 
de tempel. De bijbelschrijvers noemen hen … de Sadduceeën. 
 
In de periode dat Jezus op aarde leeft is het de Romeinse 
prefect/stadhouder, die de hogepriester aanstelt. Maar mensen 

worden niet om hun capaciteiten met dit ambt bekleed, … 
ondershands wordt er veel geld betaald voor deze machtige 
positie van hoogste geestelijk leider van het volk van de Joden. 

Zo is Annas - in het jaar 6 of 7 na Christus - door Quirinius 
aangesteld als hogepriester. Annas behoudt zijn ambt tot het 
jaar 15 na Christus. Vijf zonen van hem worden na hem 
hogepriester. Als rabbi Jezus en zijn leerlingen opgaan naar 

Jeruzalem om daar het Paasfeest te vieren … is Annas nog 
steeds de meest belangrijke geestelijke leider van het volk van 
de Joden. Achter de schermen van de tempel houdt hij de 
touwtjes strak in handen. 
 
Josephus, een Joods historicus in dienst van de Romeinen, 

vertelt in een van zijn boeken over de rijkdom van de familie 
van Annas: Zij bezitten de kuddes waar de offerdieren uit 
voortkomen. Zij hebben ook de zeggenschap over de tafels van 
de geldwisselaars in de tempel. Door hun monopolypositie 

kunnen ze woekerprijzen vragen voor de offerdieren. En met 
geweld stelen ze de tienden die bedoeld zijn voor de dienst aan 
God in de tempel. 

 
Snel daarom terug naar deze nog lang niet uitgetelde 
hogepriester in ruste. … Woest is hij. Witheet! ‘Wie denkt Hij 
wel te zijn, die selfmade rabbi uit Galilea? Wat is Hij van plan … 
nu het Paasfeest voor de deur staat?’ 
Zojuist hebben zijn spionnen verslag bij hem uitgebracht over 

de gebeurtenissen van de laatste dagen met die rabbi Jezus 
van Nazaret. 
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Allereerst is er die belachelijke afdaling van de Olijfberg. Op 
een ezeltje. De gewone mensen vinden het prachtig. Zijn 
leerlingen plukken takken van de palmbomen en leggen hun 
kleren op de stoffige weg. En wat roepen ze: ‘Gezegend hij die 

komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en 

eer aan de Allerhoogste!’ (Lucas 19:38) 
Halverwege de afdaling is er een incident. Jezus begint te 
huilen over het lot van Jeruzalem: ‘Ze zullen je met de grond 
gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen 
op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet 
hebt herkend.’ (Lucas 19:44) 
En dan is er die heksenketel in de tempel. Zijn veehandelaars 

en geldwisselaars worden er de dupe van. Met een stuk touw 
jaagt Jezus hen de tempel uit. 
Jezus’ optreden in Jeruzalem is gericht op de corrupte 

praktijken van vooral de familie van Annas. Het is een gewaagd 
en provocerend optreden. Maar de mensen genieten ervan. Als 
ze straks thuiskomen hebben ze wat te vertellen. Bovendien … 

wanneer je rabbi Jezus – dag in, dag uit - hoort vertellen over 

God en over het komende koninkrijk dan blijf je toch ademloos 
naar Hem luisteren. ‘Zou Jezus dan toch … de lang verwachte 
Koning zijn, die hen uit de macht van de gehate Romeinen zal 
bevrijden?’ 
 
In deze week voor Pesach/Pasen gaat hogepriester Annas de 

uiteindelijke confrontatie met Jezus aan. ‘Hij moet uit de weg 
worden geruimd! Als dit zo doorgaat kunnen we de tempel wel 
sluiten. Heel onze lucratieve handel spat straks als een zeepbel 
uit elkaar. Bovendien … het gewone volk draagt Hem op 
handen. Kijk maar hoe geliefd Hij is!’ Maar omdat zijn 
populariteit zo groot is … en omdat een opstand tegen de 

Romeinen zo kan ontvlammen moet er uiterst voorzichtig 

gehandeld worden. Op een tijdstip dat iedereen op één oor ligt. 
In het geheim vindt er alvast overleg plaats met Pilatus. Bij de 
gevangenneming zullen niet alleen agenten van de 
tempelpolitie betrokken zijn maar ook Romeinse soldaten. 
 
En Jezus? Hij weet dat deze week voor Hem zal eindigen aan 
een kruis. Ze zullen niet Hém, maar Gód ter dood veroordelen. 

Liefde wordt beantwoord met haat. Daarom huilt Hij. Om 
Jeruzalem en om zijn volk!  


