Het proces – de arrestatie (Judas Iskariot)
lezen: Lucas 22:1-6 en 47-54
In het paleis van Kajafas – de hogepriester, vindt geheim
overleg plaats. Er heeft zich opeens een unieke gelegenheid
voorgedaan om die rabbi Jezus uit Galilea gevangen te nemen.
Eén van zijn leerlingen, een zekere Judas, de man uit Kariot,
heeft zich vandaag bij de hogepriesters gemeld. Hij is bereid
om zijn Meester aan hen over te leveren.
Judas gaat akkoord met het bedrag dat hij zal krijgen voor zijn
vertrouwelijke informatie: 30 zilverstukken (Matteüs 26:15) –
vier maandlonen voor een gewone werknemer in die tijd.
De afspraak is gemaakt. De deal is gesloten.
Samen met de commandant van de tempelpolitie overlegt
Judas nog over de opzet. Het moet in stilte gebeuren. Liefst ’s
nachts, als iedereen op één oor ligt. In het geheim.
‘Na afloop van de Paasmaaltijd … dat is een geschikt moment
om rabbi Jezus gevangen te nemen!’ Maar Judas weet niets af
van de plaats waar Jezus met zijn leerlingen die paasmaaltijd
zal vieren. Komt tijd, komt raad.
En terwijl Judas, de man uit Kariot, met de hogepriesters en de
tempolitie zijn afspraken maakt … onderwijst rabbi Jezus de
mensen in de tempel over God en over zijn koninkrijk.
Hoe kan Judas, één van de twaalf, door Jezus uitgekozen als
vertegenwoordiger van het volk van Israël, tot deze daad
komen? Lucas, de evangelist, vertelt ons: ‘Satan heeft bezit
van Judas genomen!’
Al van het begin van de wereld is Satan de tegenstander van
God. Telkens zoekt hij manieren om Gods werk te vernietigen.
En meestal gebruikt hij daar mensen voor.
Judas, de man uit Kariot, één van rabbi Jezus’ leerlingen, is een
gewillig werktuig in zijn handen. Van zijn grootse
verwachtingen – een messiaans koninkrijk, te beginnen in
Jeruzalem – is immers tot op heden niets terechtgekomen.
Satan maakt daarom dankbaar gebruik van deze teleurgestelde
leerling van rabbi Jezus. Zo speelt Judas – in deze laatste
dagen voor het Paasfeest - zijn dubbel spel. ‘Pas op! Het
verraad schuilt soms in de eigen kring.’
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Aan de overkant van het Kidrondal, net buiten de muren van de
oude stad Jeruzalem, ligt de Olijfberg. Haar naam dankt zij aan
de talloze olijfbomen die haar als een grote boomgaard
bedekken. Een ideale plek om de drukte van Jeruzalem te
ontvluchten. Dankbaar maakt de rabbi uit Nazaret meer dan
eens van de gelegenheid gebruik om hier te bidden. Nu Jezus
de dreiging van het lijden en het sterven steeds meer op zich af
voelt komen, heeft Hij behoefte om daarover met zijn Vader in
de hemel te overleggen. Het is inmiddels laat geworden. Zijn
leerlingen zijn van vermoeidheid in slaap gevallen.
Opeens wordt het donker van de nacht wreed verstoord door
een handjevol Romeinse soldaten en agenten van de
tempelpolitie. Gewapend met zwaarden en stokken zijn ze naar
de Olijfberg gekomen om die rabbi uit Galilea te arresteren.
Voorop gaat Judas, de man uit Kariot, één van Jezus’
leerlingen. Het afgesproken teken van zijn verraad is een kus:
de Judaskus. Rabbi Jezus doorziet echter Judas’ opzet en is
hem voor: ‘Ben je van plan de Mensenzoon uit te leveren met
een kus?’
Eén van de andere leerlingen – Petrus – hakt er in het wilde
weg nog op los. Met zijn lange offermes snijdt hij het
rechteroor van de dienaar van de hogepriester eraf. Om verder
bloedvergieten te voorkomen roept Jezus zijn leerling tot de
orde.
Het is het uur en de macht van de duisternis. Satan, de
tegenstander, de vorst van de duisternis, zet alles op alles om
Jezus, de Mensenzoon … in mensenhanden over te leveren.
Zelfs de geestelijke leiders van Jeruzalem worden daarbij
ingeschakeld. Ze staan op een veilige afstand ongeduldig te
wachten tot Jezus zal worden ingerekend en aan hen zal
worden uitgeleverd. Ze hebben Hem bijna in handen. Eerst zal
er nog een verhoor moeten plaatsvinden. Maar dat is alleen
maar bijzaak.
Hardhandig wordt rabbi Jezus in de boeien geslagen. Zijn
leerlingen vluchten alle kanten op. In de stilte van de nacht
wordt Jezus naar het paleis van Kajafas gebracht. Zijn uren zijn
geteld!
Meditatie ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden

www.uitdekroontjespen.nl

