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Judas, de verrader 
Schriftlezing: Matteüs 26:36-56 

 

Dertig zilveren munten. Ze branden in zijn geldbuidel. Dertig 

zilveren munten, die de geestelijke leiders van Jeruzalem aan 
Judas, de verrader hebben uitbetaald voor zijn waardevolle 

informatie: ‘Vanavond, op de Olijfberg, in de boomgaard met 

olijfbomen, Getsemané, daar zal rabbi Jezus uit Nazaret de nacht 

doorbrengen. Ik zal met jullie meegaan en Hem in het donker 

aanwijzen met een kus.’ 
Dertig zilveren munten. Het is de beloning voor Judas’ verraad. 

Vier maanden loon voor een gewone arbeider in die tijd. Je kon er 

een slaaf voor kopen. Laten we zeggen … vandaag de dag zo’n 

zesduizend euro. Voor de man uit Kariot (Isch-Kariot) een dorpje 
in de omgeving van Bethel is het over en uit met rabbi Jezus. 

 

Gisteravond, terwijl de leerlingen met Jezus op een geheime plek 

in Jeruzalem samen de paasmaaltijd vierden heeft de Meester nog 
een poging gedaan om zijn leerling vast te houden. Met een 

stukje brood, ‘neem en eet’, symbool van Jezus’ liefde voor al zijn 

volgelingen, biedt de Meester Zichzelf aan. ‘Hier ben Ik voor jou. 

Ik weet wie je bent en wat je van plan bent. Toch wil Ik Mij aan je 

geven. Aanvaard mijn liefde. Aanvaard Mij.’  
Maar Judas kán het niet, wíl het niet. Hij wijst Jezus’ liefde af. Hij 

is teleurgesteld in de Meester. Zijn droom - een sleutelpositie in 

het Koninkrijk dat Jezus zou gaan vestigen in Jeruzalem - is deze 

dagen als een zeepbel uit elkaar gespat. Judas verwachtte - zoals 
zovelen in die tijd - dat Jezus, als de langverwachte Koning uit het 

nageslacht van koning David, het Joodse volk van de gehate 

Romeinen zou bevrijden. Maar Jezus gaat een heel andere weg. 

Geen revolutie, geen geweld, maar lijden en de dood. Nee, zo’n 
Koning is voor de man uit Kariot niet meer bruikbaar. 

 

Als de Meester tegen Judas zegt: ‘Wat je wilt doen, doe dat vlug.’ 

hebben geen van de andere leerlingen een vermoeden wat er 
werkelijk aan de hand is. Op dat moment – zegt het evangelie - 

neemt Satan bezit van Judas. Dankbaar maakt de tegenstander 

van God gebruik van deze teleurgestelde leerling van Jezus. Hij 

wordt vandaag  een gewillig werktuig in zijn hand. 
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En zo gauw als hij kan rent Judas, de man uit Kariot, naar het 
paleis van de hogepriester om zijn duivels verradersloon in 

ontvangst te nemen. 

 

Dertig zilveren munten. Ze branden in zijn geldbuidel. Met een 
handjevol Romeinse soldaten en agenten van de tempelpolitie 

gaat Judas op weg naar de Olijfberg. Wreed wordt het duister van 

de nacht verdrongen door het licht van hun brandende fakkels. 

Gewapend met zwaarden en stokken zullen ze die mislukte rabbi 
uit Nazaret gevangen nemen en zijn leerlingen op de vlucht 

jagen. Het afgesproken teken is een kus: de Judaskus. 

 

Zonder enige terughoudendheid loopt Judas, de verrader recht op 
Jezus af en zegt: ‘Gegroet, rabbi!’ en kust Hem op zijn wang. 

‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ is het antwoord. Ja, je hoort 

het goed: ‘Vriend’. Opnieuw probeert Jezus zijn leerling vast te 

houden en voor Zich in te winnen. 

Maar er ontstaat een handgemeen. De agenten van de 
tempelpolitie grijpen Jezus hardhandig vast. Eén van Jezus’ 

leerlingen, Simon Petrus, pakt nog een offermes en slaat er wild 

mee om zich heen. De bediende van de Hogepriester mist opeens 

zijn rechteroor. Het bloed stroomt over zijn kleren. Om verder 
bloedvergieten te voorkomen roept Jezus zijn leerling tot de orde. 

Geweldloos, zo moest de arrestatie gebeuren. Zo staat het 

geschreven in de aloude geschriften van de profeten. 

 
En Judas, de verrader? Dertig zilveren munten branden in zijn 

geldbuidel. Al gauw dringt tot hem door waartoe Satan hem heeft 

verleid: ‘Ik heb gezondigd en onschuldig bloed verraden!’ Maar de 

geestelijke leiders van het Joodse volk hebben geen boodschap 
meer aan deze verrader. Ze draaien zich om en gaan over tot het 

verhoor van die godslasterlijke rabbi uit Nazaret. 

De dertig zilveren munten rollen rinkelend over de vloer van het 

tempelcomplex. Ook Judas draait zich om, loopt weg en … maakt 

een einde aan zijn leven. 
 

En wij? Ook vandaag nog komt Jezus naar ons toe. Met zijn 

onvoorwaardelijke liefde. Hij kent de diepste diepten van ons 

hart. En toch heeft Hij ons zo lief dat Hij zijn leven voor ons gaf. 
Hij wil je redden van de duistere macht van de zonde. Geef je 

gewonnen aan zijn liefde. Wijs Hem niet af!  


