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!
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2.

!
ouverture
!
!
ik droomde dat ik Jezus was
ik hing aan het kruis maar voelde geen pijn
het zag er eigenlijk wel goed uit
de late middagzon legde een enorme schaduw van het kruis over
het veld voor mij
mensen die ik liefhad zaten aan mijn voeten
ze keken naar me op en aanbaden mij als een steracteur
ik voelde contact met god die me geruststelde
hij fluisterde me in dat ik het heel goed deed
het was zo mooi – ik had helemaal geen zin om wakker te worden

!
lieve god geef ons de kracht om te
beginnen

!
ik neem mijn dromen heel serieus
ze maken deel uit van mijn leven
ik schrijf ze ook op in een boekje

!
waarom gebeurt er nooit meer iets echt opwindends
alles is zo bedacht – zo voorgekookt
zo gericht op een boodschap
op iets wat gecommuniceerd moet worden

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

3.

!
ik zou wel eens iets echt bovennatuurlijks willen meemaken
iets wat je niet kunt verzinnen
en eigenlijk niet kunt geloven terwijl het voor je ogen gebeurt

!
lieve god geef ons een wonder

!
elke dag diezelfde vrouw in de spiegel
ik heb gewoon geen zin meer in mezelf
als het zo moet maak ik er net zo lief een eind aan

!
geef ons de kracht om dit leven voort te zetten

!
jullie geloven me niet maar het zal je nog verrassen

!
ik wil openstaan voor het onverwachte
onbevangen in het leven staan
me kunnen verwonderen over het leven
over alles wat er gebeurt
alle kleine dingen die voor mijn ogen
in het hier en nu gebeuren

!
ik wil niet dood

!
wat wil je dan – het eeuwige leven?

!
!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

4.

ik wil een langere kindertijd
een heel kort arbeidzaam leven
en een eindeloze oude dag

!
‘Opeens bemerkte ik dat ik gehuld was in een wolk van vlammende
kleuren. Een ogenblik dacht ik aan vuur, een enorme uitslaande
brand in de stad, niet ver van me vandaan; het volgende moment
wist ik dat het vuur in mijzelf was. Meteen daarna overviel me een
gevoel van verrukking, een immense vreugde, die gepaard ging met,
of onmiddellijk werd gevolgd door, een niet te beschrijven helder
inzicht.’
(Maurice Bucke)
zo’n soort ervaring bedoel ik ja die wil ik ook

!
ik wil niet steeds moeten onderhandelen over alles
als ik iets zeg wil ik gewoon dat jullie het van me aannemen

!
waarom kunnen we zo weinig dingen met zekerheid zeggen

!
we kunnen tegenwoordig niets meer zeggen
of het wordt meteen tegengesproken

!
ik word zo suf geluld door al die columnisten en trendwatchers en
zelfbenoemde profeten
dat ik niet meer weet wat ik er zelf van moet denken

!
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!
ik wil weten waar ik aan toe ben
schiep god de wereld nog maar eens opnieuw
dat lijkt me nu heerlijk
zo van voilá –
daar heb je de wereld zoals god hem heeft bedoeld
voilá

!
ik wil niet leven in de wereld zoals god hem heeft bedoeld
ik wil mijn eigen wereld creëren

!
we moeten elkaar meer gunnen
dat zou een hoop schelen

!
de gunfactor is tegenwoordig al zo groot
we worden er zelfs door geregeerd
alle wensen en principes worden maar uitgeruild
we willen dat alles waar is – dat alles wordt erkend
we willen iedereen tevreden houden
en alles realiseren
maar dat kan helemaal niet
als alles waar is is niets meer waar
of zie ik dat nou niet helemaal – –

!
ik heb het gevoel dat er uiteindelijk maar één god is
één waarheid – één oplossing

!
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!
de waarheid is nou net iets waarvan ik zeg:
blij dat we die hebben afgeschaft

!
er wordt veel te veel gemopperd
dat vind ik nou zo erg
dat geklaag de hele tijd
ik word daar dood- en doodmoe van

!
ik vind het heel eenzaam als ik alleen ben met mijn eigen
waarheid

!
waarom gaan we niet terug naar kleine gemeenschappen
ambachtelijk werk – niet teveel techniek
geen overbodige poespas

!
wat mij betreft schaffen we de natuur helemaal af
klaar met dat gewroet in de aarde en die volmaakt overbodige
diersoorten
als je ophoudt met beschermen dan blijven de goede soorten
vanzelf over
de natuur die blijft is de natuur die nodig is

!
ik geloof dat we allemaal in iets anders geloven
ik kan tegenwoordig geen lijn meer ontdekken in wat de mensheid
nu wil

!
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!
alles is subjectief dus wat wil je dan nog met dé waarheid

!
wat doen we hier nu eigenlijk?
staan we te wachten tot er iets gebeurt
of maken we echt iets van ons leven?

!
de overmatige aandacht voor onszelf is ziekelijk
narcisten zijn we tegenwoordig allemaal

!
de meeste mensen zijn depressief
eenzaam zijn we sowieso

!
en borderliners zijn we trouwens ook
we schipperen allemaal tussen hysterie en depressie

!
wanneer worden we dan eindelijk eens volwassen?
ik bedoel als mensheid

!
als we volwassen zijn hebben we god niet meer nodig

!
dat weet ik niet

!
verlos ons van het kwaad en –
hoe ging dat verder ook weer?

!
!
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vergeef ons onze schuld

!
oja
schuld

!
dat gaat over een morele schuld toch?

!
niet een financiële

!
zoals wij anderen hun schuld vergeven

!
ja precies

!
financiële schulden moesten ook worden vergeven
de 85 rijkste mensen van de wereld hebben evenveel geld als de 3,5
miljard armste mensen

!
die 85 zijn hier nu niet – of wel?

!
die 3,5 miljard ook niet

!
luister het gaat toch niet om geld

!
nee het gaat om bezit

!
bezit is diefstal

!
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!
het gaat ook niet om bezit

!
bezit is ego

!
bezit is een illusie

!
nee ego is een illusie
en bezit dient als vervanging

!
het gaat in het leven om heel andere dingen
om vrijheid
om liefde
om geluk

!
de mensen zijn zo vreselijk ontevreden

!
hou ’s op met dat gemoraliseer
iedereen weet het altijd beter

!
iedereen – altijd – beter
dat zijn allemaal abstracties
waar hebben we het in godsnaam over?

!
ik zou willen dat we elkaar wat minder de les lazen

!
!
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ja dat zou ik ook wel willen
godverdomme
sorry

!
lekker makkelijk

!
sorry god

!
hij hoort je niet

!
natuurlijk wel –
god spreekt de universele taal van het hart
van overgave
van oprechte gevoelens

!
hou nu maar op

!
okay

!
ik zou willen dat ik in mezelf voldoende grond voelde
om in elk geval voor mezelf te zorgen
is dat teveel gevraagd?

!
ik wil dat we ophouden elkaar te onder-drukken

!
laten we dan ook ophouden om elkaar te chanteren

!
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emotioneel bedoel ik dan hè

!
ik voel mij onderdrukt en dat is heel subtiel

!
ik voel dat ik te weinig liefde krijg

!
ik krijg ook te weinig liefde
dat moet dan maar eens gezegd

!
ik wil gewoon met rust gelaten worden
is dat zo moeilijk?

!
ik vind dat we te weinig in opstand komen
we zijn veel te snel bereid om onszelf te offeren
je zou bijna denken dat we het prettig vinden

!
bedoel je dat we masochisten zijn?
offerlammetjes
niet omdat we ergens voor strijden
maar uit volstrekte desinteresse

!
veel mensen vinden het lekker om onderdrukt te worden

!
dat weet ik niet hoor

!
door hun man of hun vriendin of hun baas of door de politiek

!
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of door hun kinderen

!
en de andere helft vindt het lekker om te onderdrukken

!
mensen die ergens echt voor gaan
die vinden we gevaarlijk
of ze worden voor gek versleten

!
ik haat desinteresse
gebrek aan geloof
cynisme

!
ligt het aan ons of is er gewoon niet veel meer om in te geloven
ik bedoel alle idealen zijn ontmaskerd
er is geen ideologie meer die deugt

!
er is altijd ideologie
maar we zijn blind voor de heersende ideologie

!
gaat de wereld nu ten onder aan het geloof of juist aan een gebrek
aan geloof?

!
ik heb iets ontdekt in mijzelf
een vreselijk soort leegte
als ik aan mezelf denk zie ik een leeg schilderij voor me
of een raam

!
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en daarachter is helemaal niets

!
ik kan me zo moeilijk voorstellen dat er straks helemaal niets
meer is
ik bedoel als we dood zijn
ik wil gewoon dat er iemand van me houdt
dat ik eens lekker wordt gepakt of zo
dat ik er mag zijn – dat ik gewenst ben
dat ik voel dat ik leef

!
je kent dat punt wel dat je denkt hoe bijzonder het is
dat er überhaupt iets is
dan zie je in dat er even zo goed helemaal niets kan zijn

!
ik wil gezien worden – echt gezien
ik hoef niet in de krant
maar een piepklein beetje bewondering –
is dat teveel gevraagd?

!
het universum heeft geen grenzen
dat is allemaal inbeelding
het ego is onbegrensd
het leven ook

!
wat gebeurt er dan als je dood gaat?

!
!
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ik weet het soms gewoon ook echt niet meer
mag dat ook? – het helemaal niet weten

!
ik wil niet zoveel móeten
er heerst een dogma van doelmatigheid
alles moet doelgericht zijn en functioneel
je moet jezelf de hele dag bewijzen
ik ben daar kots- en kotsmisselijk van
snappen jullie dat niet?

!
ik vind een beetje macht gewoon geil
dat wil ik best toegeven
en een beetje manipuleren
dat is nog veel geiler

!
ik wil helemaal niks
waarom zou ik iets moeten willen
ik wil dat ik niets meer hoef te willen

!
ik ben de schaamte voorbij
en jullie mogen dat gewoon aan mij zien

!
ik denk steeds dat de doodstraf –
dat die toch ook niet zo heel gek is
in sommige gevallen

!
!
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schoonheid is het voornaamste wat we missen
waarom wordt de wereld er niet mooier op?

!
ik word soms zo moe van die eindeloze waarom-vragen
waarom? – waarom? – we weten niet waarom!

!
ik wil ook dat de wereld mooier wordt

!
ik wil dat de wereld beter wordt
rechtvaardiger
gezonder
vreedzamer

!
dat zijn allemaal abstracties
wat bedoel je met ‘de wereld’?
dat is een abstractie –
en wat bedoel je met ‘mooi’ –
en ‘rechtvaardig’ – –
allemaal abstracties

!
alle woorden zijn uiteindelijk abstract

!
ik wil dat er aan alle vaagheid een einde komt

!
als ik ‘brood’ zeg – waar is dat brood dan?

!
!
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een woord is een stelling – altijd
je stelt dat iets er is
en dan is het er

!
god

!
laten we aannemen dat god bestaat

!
als god bestond zou ik meteen op hem stemmen

!
iemand heeft onlangs 311 godsbewijzen verzameld
ik heb ze eens doorgenomen – nou ze zijn allemaal anders
en als je logisch nadenkt sluiten ze elkaar allemaal uit

!
is het belangrijk dat we het met elkaar eens zijn
moet dat per se?

!
nee vanavond niet
laten we maar ’s lekker stevig ruzie maken
dat is heel gezond

!
als we maar van elkaar houden – toch?

!
ik wil niet dat we zo cynisch doen
niet nu al meteen

!
!
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lieve god geef ons liefde

!
ik vind de liefde niet zo vanzelfsprekend

!
het zou wel wat meer mogen zijn

!
liefde is een vergaarbak aan motieven
en zelden de ware reden dat we ons zo hechten aan elkaar

!
wat dan? – wat is die reden dan?

!
bezit en macht

!
niet weer die abstracties

!
bezit en macht zijn aardse valuta
en die zijn heel concreet
dat is geld – dat zijn wapens
economische privileges verankerd in wetten

!
de wereld is zo liefdeloos
ik wou dat god eens een keer orde op zaken kwam stellen
dat moeten we toch echt zelf doen – lafhartigen
het is laf om dat aan god over te laten
rechtvaardigheid moet je afdwingen met harde hand
dat gebeurt niet spontaan

!
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en zeker niet met liefde
ik ben het ach en wee zo beu
klagen en nietsdoen gaan al te makkelijk samen
maar rechtvaardigheid dien je niet alleen met de mond
wie rechtvaardigheid nastreeft dient zelf
het zwaard op te nemen

!
!
!
!

!
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deel 1

!
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!
Personages

!
simon
andreas
filippus
johannes de doper
magdalena
johanna
bartolomeüs
susanna
samaritaanse
jezus
judas
maria
elisabeth
romeinse soldaten

!
!
!

!
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!
1.
!
!
andreas Simon – idioot
vermaledijde dwaas
waarom in godsnaam doe je dat?
simon het is mijn leven
ik doe ermee wat ik wil
andreas wil jij mij in de steek laten?
heb ik daarvoor een broer?
jouw leven is ook mijn leven Simon
en ons leven is een geschenk van god
simon ik hoef geen cadeaus van dat grote onbenaderbare
onuitsprekelijke IETS
waar nog niemand ooit een glimp van heeft opgevangen
en die geen vinger uitsteekt om ons lijden ook maar het kleinste
beetje te verzachten
andreas kijk uit met wat jij er allemaal uitkraamt
als god dit heeft gehoord zal hij jou straks niet met gejuich
ontvangen
hoe kun je zo dom zijn – weet je waar je naartoe gaat als je dit
leven verlaat?
naar het land van het donkerste duister
diepzwarte chaos schijnt dat te zijn

!

de hel van het nachtzwarte licht
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simon jij weet ook niets beters dan mij bang te maken
andreas het staat allemaal in de heilige schrift
ik zou straks maar een stevig offer gaan brengen in de tempel
simon moet ik mijn angst weer laten afkopen
bij die schijnheilige priesters met hun volgevreten buiken
andreas ik zou het toch maar even doen voor de zekerheid
simon van welk geld?
andreas je ziet de dingen nu nog een beetje somber
maar die zwarte mist in je kop lost zo meteen helemaal op
en dan gaan we samen lachend naar huis
simon met geen vis
andreas jawel – ik voorspel je een opzienbarende vangst
simon we hebben al drie maanden nauwelijks iets gevangen
ik heb honger
ik wil verdomme vreten
andreas je bent verdrietig man – dat snap ik wel
ik vind het zelf ook heel verdrietig allemaal
van mij mag je huilen
er is hier niemand die het ziet
ik moet er niet aan denken dat jij er niet meer zou zijn
denk je dat Esther dat had gewild?
dat jij er op zo’n manier een einde aan zou maken?
ik huil ook om haar – zij was de liefste vrouw die je je maar kon
wensen
simon het is niet alleen om Esther
ik vind het niet meer leuk om te leven

!
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andreas ach wat is nou leuk
simon de visvangst is kapot
we vangen niets dan dooie vis
het meer loopt leeg
doordat die vervloekte Romeinen al het water stelen om hun land
te irrigeren
en wij werken ons rot
terwijl de prijzen blijven stijgen
en als we al iets verdienen
zijn we het meteen kwijt aan belastingen en steekpenningen aan
alle corrupte overheden
de Romeinen – de Hogepriesters en die smeerlap van een Herodes
andreas ja ja ja dat is ook allemaal zo
denk je dat ik dat niet vind?
maar wat wou je er aan doen?
simon weet jij hoe die lui leven?
elke onderknuppel aan het hof verdient op een dag meer
dan wij met z’n tweeën in een heel jaar
andreas zo ken ik je weer
maak je maar ’s goed kwaad
dat is beter dan verzuipen
simon ik ben niet kwaad
ik ben verschrikkelijk verdrietig
andreas laten we nou maar gewoon ons werk doen
help eens even
ze trekken de netten op, er zit maar één vis in

!
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simon kijk eens aan
andreas tja
simon leeft ie nog?
andreas nee
simon de laatste vis
andreas van het hele meer?
simon met dank aan de Romeinen
andreas een karig maal maar we doen het ermee
simon dan stel ik voor: jij de kop en ik de staart
andreas aan de kop zit amper vlees
is dat wel eerlijk?
simon nee natuurlijk niet
maar ik heb honger
andreas ik weet het goed gemaakt
we scheuren hem in twee
en vreten hem met graat en al
ze eten de vis
in den beginne was er vis
en vis alleen
en uit de vis is alles ontstaan
want in de vis was leven
en het leven was vis voor de mens
dankzij de vis heeft de honger ons niet in zijn macht
simon heb jij nog honger?
andreas nee
simon lieg niet

!
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daar is een vakbroeder met meer geluk
andreas Filippus –
filippus verschenen met een enorme partij vis
god zij geprezen
andreas mogen we een visje van jou mee snoepen misschien
simon wij hadden helemaal geen vangst vandaag
alsof het hele meer is leeggevist
maar nu zien we dat jij er met de buit vandoor gaat
filippus dit heb ik allemaal zelf verdiend
doordat ik mijn zonden heb opgebiecht
simon vang jij vis door je zonden op te biechten?
dat wil ik ook wel – hoe doe je dat dan?
filippus ik ben bij die profeet geweest
die verderop langs de rivier de mensen doopt
daar heb je vast wel van gehoord
andreas o die ja ja
simon wat is dat dan voor profeet?
andreas er lopen zoveel van die gekken rond
filippus dat is ook zo maar deze is betrouwbaar
hij heeft weet van de voorzienigheid
en krijgt alles voor elkaar
de mensen staan daar in de rij
en niet voor niks
simon dat gaan wij ook doen
andreas nee Simon nee
dat is een boevenbende daar heb ik gehoord

!
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één en al ontucht en verderf
en die profeet is een oproerkraaier
daar doen wij niet aan mee
we pakken onze netten op
en morgen hebben wij een reuzenvangst
let op wat ik je zeg
simon wat heb jij dan voor zonden opgebiecht?
filippus ach – ik was misschien wat hebberig de laatste tijd
simon hebberig?
zo ken ik jou helemaal niet
filippus ah – neem ook maar een visje van mij
andreas nou ik lust er wel twee
jij ook Simon?
filippus neem een vis zei ik – niet twee
andreas is twee niet goed? – dan neem ik nog een derde
filippus en wat krijg ik er voor terug?
simon onze dank
filippus daar heb ik wat aan!
andreas dan nemen we er nog een paar – ondankbare hond
filippus blijf af!
andreas zie je – hij blaft
wil jij ook nog een vis?
simon nee het is genoeg
ik ben geen dief
andreas ik heb honger en de grootste dief is de Romeinse overheid
filippus maar die vissen zijn van mij

!
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ze zijn van mij – van mij
andreas probeer jij nou eens voor één keer niet zo hebberig te zijn
simon Andreas heeft gelijk
vind jij het eerlijk dat jij honderd vissen hebt en wij maar één?
andreas dit is een goede les in vrijgevigheid
kom
Andreas en Simon vertrekken
filippus waaraan heb ik dit nu verdiend?
is dat de wraak van god?
had ik die mannen dan meer vis moeten gunnen?
ik wil niet gretig zijn
ik wil de hebzucht overwinnen
kan ik nog een keer naar de profeet om deze zonde weg te wassen?
hij ziet me aankomen –
hoe kan ik me anders van deze blaam bevrijden?

!
!

!
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!
2.
!
!
johannes de doper
de eindtijd is gekomen en de wereld zal ten onder gaan
voordat hij zal herrijzen
en dat is werkelijk niet fraai
want alle water wordt bloed
en de schepen vergaan
de hemel stort neer op de aarde
en wie dan nog leeft verdrinkt
in de grote vloed die ons allen overspoelt
maar de goeden worden gered
voor wie het goede doet kan de dood het einde niet zijn
alleen de kwaden zullen lijden
zo zal het gaan – lang zal het niet meer duren
wie is de volgende?
zal ik je dopen in gods naam?
magdalena ik heb hier zo naar uitgekeken
drie dagen heb ik niet geslapen
en nauwelijks gegeten
de ervaring wordt daarmee versterkt
heb ik me laten vertellen
en het is waar – alles voelt intens op dit moment

!

dit is een magische plek
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en uw nabijheid is verpletterend
ik ben zover
kom maar op met het heilige water
johannes de doper niet te snel
het goddelijk oordeel vraagt om een woord vooraf
magdalena natuurlijk ik geef me helemaal over
aan alles wat er komen gaat
johannes de doper het einde van de eeuwigheid is in zicht
hemelse stormen kondigen het keerpunt aan
dat aan de hemel staat geschreven
uit het einde der tijden spreekt het ongeduld van god
maar jij bent nu op het juiste pad
magdalena zo voelt het helemaal –
ik doe mijn ogen dicht
wordt gedoopt
johannes de doper onderga dit water
waarmee het goede van het kwade wordt gescheiden
en spoel de zonde van je af
magdalena ik weet niet wat ik zeggen moet
ik voel me als herboren
johannes de doper zeg niets – ga heen
en blijf op dit pad tot het einde der tijden
verdwijnt

!
!
!
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!
3.
!
!
andreas wat is dit voor een negorij?
simon met een beetje geluk hebben wij over een paar uur
net zo’n wonderbaarlijke vangst als Filippus
andreas wonderen bestaan niet Simon
ik wil je niet teleurstellen
maar ik heb nog nooit een vis gezien die
op gezag van een profeet een fuik in zwom
wat dat betreft zijn vissen slimmer dan mensen
simon ben ik er net overheen
begin jij ineens de somberman te spelen
we kunnen het toch proberen
andreas het meer loopt langzaam leeg – dat is het punt
zolang de Romeinen hier zijn verandert er niks
bartolomeüs roept
alles gaat veranderen – let maar op
dat heeft de profeet ons voorspeld
simon hoor je dat Andreas – ik voorvoel voor ons een groot geluk
het gaat hier niet alleen om vis
andreas ik doe het voor jou
simon op jou kan ik mij altijd verlaten
andreas natuurlijk Simon dat spreekt voor zich
simon we gaan er snel op af
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vliegt in zijn haast tegen Bartolomeüs op
bartolomeüs mijne heren – wat zijn we van plan?
simon we zijn met gezwinde spoed op weg naar de profeet
bartolomeüs en wat denk je dat wij hier staan te doen?
wij wachten hier allemaal op onze beurt
simon is er een rij? – ach ja
bartolomeüs heb jij geen fatsoen in je lijf
dat is nou precies waar deze wereld aan ten onder gaat
een totaal gebrek aan respect
simon neem me niet kwalijk
bartolomeüs is dat alles?
‘neem me niet kwalijk’
noem je dat respect
zo’n vluchtig excuus
o wat makkelijk
en o wat hypocriet
simon het spijt me – wij komen net aan
ik wist nog niet hoe het werkte hier
bartolomeüs wij wachten hier al dagen netjes op onze beurt
en dan komen die types als jullie even met de ellebogen langs
de egoïsten pikken alles in
andreas wat wil je nou man?
bartolomeüs ik eis respect
is dat teveel gevraagd – respect?
de profeet gaat het nog zwaar krijgen met dit soort lui
andreas als hij doorgaat ga ik hem slaan
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bartolomeüs tjongejongejongejonge
simon niet doen Andreas – kom
tevergeefs een plek zoekend
ik zie niet waar die rij begint
andreas ik zit liever op het meer dan tussen deze mensen
simon bent u de laatste?
bartolomeüs de laatste is die daar
wijzend op de Samaritaanse
dat smerige wijf met die teringzooi
die sleept verdomme een hele vuilnisbelt met ’r mee
samaritaanse dat neem je terug – valse hond
jij moet je opgeblazen grofgebekte muil houden
of ik spijker hem dicht
simon we zullen daar dan maar gaan staan
andreas tussen armoedzaaiers en randdebielen
simon doe niet zo vreselijk bekakt Andreas
je kent die mensen niet
andreas ik heb er net eentje leren kennen –
daar moet dan wel behoorlijk wat vis tegenover staan
de stank van dat mens – ik hou dit niet uit Simon
simon dat valt toch wel mee
andreas het is een Samaritaanse
moet jij daar eens achter gaan staan
samaritaanse jullie zouden ook stinken als je zo ziek was als ik
andreas ziek of niet – Samaritanen stinken allemaal
simon we moeten het er maar voor over hebben vind ik
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andreas na een korte pauze
en?
simon het is een Samaritaanse
andreas Simon –
simon hoe lang bent u hier al?
johanna drie dagen
andreas moet dit zo lang gaan duren – ?
johanna het is de moeite waard
al duurt het een week
dit is historisch moet u weten
dit is het keerpunt waar zoveel over te doen is
andreas ik heb honger
johanna je moet dit niet zien als wachten
je hebt die tijd hard nodig om je innerlijk voor te bereiden
het is toch een soort grote schoonmaak
een herbezinning
een oefening in geduld ook
dat is toch één van de grote deugden
terwijl de wereld aan ongeduld ten onder gaat
oefenen wij ons in geduld
waarna de profeet het grote nieuwe perspectief voor ons opent
op het leven
op onszelf
simon ik ben nu toch wel heel benieuwd – jij niet?
andreas ik moet het allemaal nog zien
simon er zal echt wel iets van waar zijn
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de mensen komen van heinde en verre
magdalena de naam van de profeet staat aan de hemel geschreven
ik ben net gedoopt
andreas aha
magdalena ik dartel hier nog wat rond
we zitten nu toch in de eindtijd nietwaar
simon en beviel het?
magdalena de doop? – boven verwachting
simon is dat de profeet daar – ?
andreas hij neemt nogal de tijd
magdalena ieder mens krijgt de aandacht die hij verdient
maar we zijn met z’n allen nog op tijd
voordat de wereld aan haar einde komt
simon aan haar einde?
magdalena weet je dat niet?
alles stort binnenkort ineen
de hele wereld
en god maakt korte metten met ieder die dan nog in zonde
verkeert
simon wij hebben niets op onze kerfstok
andreas mijn geweten is behoorlijk schoon
magdalena niemand is vrij van zonde –
geloof me
maar je moet je daar niet te sappel om maken
eerst word je gedoopt
de profeet wijst je de weg
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hij dompelt je onder en zorgt ervoor dat god je vergeeft
je zult je als herboren voelen
en dan zal god de weg wijzen naar rechtvaardigheid
andreas ik weet niet of ik daar voor kom
magdalena wat kom jij dan doen?
andreas ik kom voor de vis en verder niks
simon wij werken dag en nacht
maar hebben weinig vangst de laatste tijd
magdalena ik snap het wel
het einde der tijden is nabij
en dat voelen de vissen ook
niemand zal het overleven
alleen wij die zijn gedoopt
ik ben blij dat jullie er zijn
andreas kunt u een beetje afstand houden
ik ben hier niet zo van gediend
magdalena wij zijn de kinderen van god
en onze lichamen zijn één
andreas ik doe daar niet aan mee
magdalena zoals je wilt
loopt weg
bartolomeüs hé jij – –
wat vind jij nou van die doper?
kan hij vaandeldrager worden van de revolutie?
simon revolutie – ?
andreas ik weet het niet – ik heb honger
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bartolomeüs dat bedoel ik
de mensen hebben honger
maar is die man wel sterk genoeg? – dat vraag ik me af
gaat hij voorop als we de Romeinen straks echt gaan verdrijven?
simon wij hebben hem nog niet ontmoet
andreas kom Simon –
bartolomeüs de Romeinen hebben hun langste tijd gehad
een kind kan dat zien –
dat rijk is veel te groot
simon u bent bekend met de politiek –
bartolomeüs dat zijn we toch allemaal hier – of niet
zo moeilijk hoeft het niet te zijn
het broeit overal
Herodes is een zwakkeling
Rome is ver weg en heeft weinig belang bij dit land
het is een kwestie van een zetje op het juiste moment en het volk
staat op
het broeit al zo hard bij de mensen onder de huid
je hoeft maar dit te doen – en die onvrede spuit er uit
als uit een volle puist
susanna waa – waa – waa
bartolomeüs dat is m’n dochter trouwens
daarvoor ben ik eigenlijk hier
susanna waa – waa – waa
bartolomeüs het is een schat maar ze snijdt soms in haar eigen lijf
susanna waa – waa – waa
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bartolomeüs ze is door de duivel bezeten
er komt alleen nog maar onzin uit
susanna waa – waa – waa
bartolomeüs er is weinig aan te doen
maar – je weet niet of die doper soms een wonder kan verrichten
susanna waarommmm – waarommmmm
simon ze wil geloof ik iets vragen
susanna waa – waa – waa
bartolomeüs en nou is het klaar Susanna
of ik leg je aan de ketting
samaritaanse jij gaat haar nu niet slaan
of ik geef jou zo op je falie
dat je een week niet kunt lopen
bartolomeüs het is dat ik geen zin heb in ruzie
met een onbeschaafd en minderwaardig ras
samaritaanse de onbeschaafden hebben hun mond vol van
beschaving
maar ze slikken de woorden niet door
ze kotsen al wat mooi is uit
susanna waa – waa – waa
bartolomeüs brengt haar met geweld tot rust
hou op – hou op – hou op
samaritaanse de waanzin van de dochter is door de vader gezaaid
maar de oogst bevalt hem niet
waar ik vandaan kom worden de schapen die dag en nacht blaten
geslacht

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

38.

andreas ga je mee Simon
dit is een gekkenhuis
ik hou het hier niet langer uit
simon Andreas blijf hier – –
andreas je kunt een jaar in de rij gaan staan voor die mafkees
maar dat levert helemaal niets op
dit is een plek voor armoedzaaiers en bezetenen
je loopt hier tussen het vuilste van het vuil
simon wat wil je dan? –
naar huis gaan en weer alle dagen netten zonder vis?
andreas dat met die vis is een sprookje
Filippus heeft ons om de tuin geleid met zijn wonderbaarlijke
visvangst
of het was toeval
of hij had die vis gestolen
simon ik geloof er wel in
en als we hier blijven dragen we bij aan de aftocht van de
Romeinen
andreas hoe wil die profeet met dit zootje ongeregeld de Romeinen
wegjagen?
simon we gaan hem vragen hoe hij dat voor zich ziet
andreas over drie dagen
simon ik voel dat de mensen die hier rondlopen
samen iets zouden kunnen veranderen –
met de hulp van god
andreas het uitschot dat hier rondstruint is de wanhoop nabij
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en die profeet deelt strohalmen uit
denk je nou echt dat god gaat ingrijpen
de bokken van de schapen scheidt
en de Romeinen verjaagt
simon dat vind ik niet onaannemelijk
ik kan me daar echt iets bij voorstellen
en ik wil daar graag aan bijdragen
in elk geval sluit ik het niet uit
ik wil die profeet wel eens spreken
andreas er wordt hier een ziekte verspreid
die jou nu ook te pakken heeft
ik ga ons bij de kladden grijpen
wij gaan nu naar huis
simon nee
andreas wat nee
simon dat ga ik niet doen
andreas laat je mij in de steek?
wil je dat ik alleen naar huis ga?
moet ik morgen alleen onze netten uitwerpen?
dat kun je niet menen
een vol net vraagt om vier handen
wij vissen al dertig jaar samen
ik kan het niet alleen
en ik wil het ook niet
ga je mee?
simon ik blijf – ik voel dat dat moet
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andreas gevoel is als vis – dat glibbert overal heen
gebruik je verstand
simon ik voel dat er iets te gebeuren staat
waar ik absoluut bij moet zijn
andreas wij zijn vissers
simon ik geloof dat we echt in een eindtijd verkeren
en dat de Romeinen ook zullen verdwijnen
andreas hoe kun je dat geloven Simon?
als ze ruiken dat er een opstand aanstaande is
wordt alles hier met de grond gelijk gemaakt
het is zelfmoord om hier te blijven
simon zo zal het niet gaan – dat is nu juist het punt
de profeet zegt dat het gaat om een andere weg naar bevrijding
andreas het is waanzin en ik geloof er niet in
ik wil van dit hele gedoe niets meer weten
simon het spijt me Andreas maar ik heb hier echt nog iets te doen
ik smeek je nog heel even te blijven – tot ik de profeet heb
gesproken –
en als het niks wordt gaan we samen terug naar huis
ik hou van je broer – dat weet je
verdwijnt
andreas ik heb zo’n honger dat ik straks een moord bega
is dat brood?
pakt het weg bij de Samaritaanse
samaritaanse wat krijgen we nou –
is vragen nog teveel gevraagd?
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ik snap wel dat je honger hebt beste vriend
vooruit dan maar
andreas bedankt
samaritaanse mevrouw
of krijg je dat je strot niet uit?
andreas bedankt mevrouw
voor dit heerlijke stuk brood
samaritaanse het is trouwens geen brood
dit heet kruimelkoek
een authentiek recept uit onze streek
kun jij ook zelf maken
van alle kruimels die je hier vindt
met speeksel aan elkaar plakken
kneden drie uur bakken in de zon
smaakt goed toch?

!
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!
4.
!
!
johannes de doper heel binnenkort breekt god met donderend
geraas de wereld open
al wat rot is zal van binnen door de korst heen breken
en door gaten en kloven naar buiten worden gebraakt
met hevige rook en giftige zwaveldamp
die over ons waait en al het leven doodt
brengt god de ziekte aan het licht die ons beheerst
zo is zijn laatste oordeel
wie is de volgende?
zal ik je dopen in gods naam?
johanna meneer – ik heb van u gehoord
en van de oproep die u doet
als ik even mag – –
u zult wel denken wat een dure jurk
en dat is ook zo
ik kom rechtstreeks van het hof
maar vergis u niet – ik sta hier met lege handen
buiten dit gewaad heb ik alles achter me gelaten
en ik ga daar nooit meer terug
johannes de doper er zijn maar weinig schepselen die uit de hoge
regionen afdalen naar hier
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indien je bereid bent het hoofd te buigen voor god
en je hand op te richten tegen deze wereld
die teloorgaat aan ontering en verdrukking
zo doorleven wij de kwaal om te genezen
zo helpt god ons te bevrijden van de kwade machten die ons
bezetten
johanna van welke bezettende machten spreekt u –
johannes de doper de wraak van god geldt alle macht die kwaad
verricht en onderdrukt
de koningen en valse priestermacht
maar ook de Romeinen die ten onrechte dit land bezetten
de tijd is gekomen
het kan niet lang meer duren of god roept Rome tot de orde
rechtvaardigheid is aanstaande – want god is nietsontziend
en verdelgd worden alle Romeinen
johanna ook Herodes is door en door corrupt
en alles wat er aan het hof parasiteert
zij zullen toch ook het nodige van god te vrezen hebben – of niet?
johannes de doper wie reden heeft tot vrees bijt in het stof
niemand ontkomt aan de toorn van god
niemand ontkomt aan zijn finale oordeel
alleen de goeden blijven over
de kwaden zullen branden in het vuur van de gerechtigheid
johanna hoe weet u zeker dat god rechtvaardig is?
johannes de doper dat is hij al in eeuwigheid
en de heilige schriften getuigen daarvan
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van wie liegt zal de tong worden uitgerukt
en van wie steelt zullen de handen verdorren
wie het schaarse goed van een ander begeert
zal elk bezit voorgoed verliezen
johanna en geldt dat echt voor iedereen –
ook voor de koning die zijn onderdanen besteelt?
johannes de doper god maakt geen onderscheid
maar de rijken en machtigen hebben meer te verliezen
zij moeten zich haasten
want het einde der tijden is nakend
de huid van deze tijd is zo dun
je ziet het bloed er al doorheen
johanna ik ben toch nog op tijd – of niet?
johannes de doper wie zich nu bekeert heeft niets te vrezen – jij
ook niet
of heb je een slecht geweten?
johanna ik heb deelgenomen aan die kwade macht
maar ik heb mij losgerukt
johannes de doper god is er voor ieder die zich wenst te bekeren
wat je ook op je geweten hebt
dit water wast de zonde van je af
johanna wordt gedoopt
ik ben dit niet gewend
moet het echt zo nat
johannes de doper geef je over en twijfel niet
ik drenk je nu in dit heilige water
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wie vrij van zonden is wordt beloond
met het eeuwige leven in het hemels koninkrijk
jezus verschenen
jij bent Johannes – de zoon van Elizabeth en Zacharias
johannes de doper op Jezus af vervloekt – en wie ben jij – !?
jezus ik kom uit Nazareth
johannes de doper Jezus nu zie ik het
de zoon van mijn moeders zuster – tante Maria
en je vader heet –
jezus Jozef –
hij is overleden
johannes de doper ach dat spijt me voor je neef
jezus hij viel van de steiger in Sepforis
johannes de doper nog steeds in de bouw –
jezus ze zijn al twintig jaar bezig aan dat paleis voor Herodes
johannes de doper en nu heeft het je vader zijn leven gekost
– hoe is het thuis?
jezus jouw vader leeft en doet zijn priesterwerk
je moeder maakt zich ongerust
johannes de doper nog steeds –
jezus je naam gonst door het land
er wordt van alles over jou verteld
er gaat een roep vanuit
van verandering en hoop
maar je ouders zijn bang
johannes de doper ik wil ze niet meer zien
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familie is een ziekte waarvan ik ben genezen
ik ben Nazareth ontvlucht
en zal er nooit meer terugkeren
of het moest zijn om het in brand te steken
jezus ik ben ook van het dorp weggelopen
johannes de doper dat verbaast me niets
jij bent net als ik
wij zijn te trots om ons te laten knechten door onze vaders
en ons te laten afbeulen voor de ijdele wensen van een koning
die die titel niet verdient
jezus jaja dat vind ik ook
Herodes is een schoft
die de keizer zijn hielen likt
en op kosten van het volk
een luxe leven leidt
als schoothond van de bezetter
johannes de doper goed zo Jezus – woede is een grote kracht
die kun jij ook gebruiken
je kunt een nieuw leven beginnen – net als ik
jij bent ook te gevoelig om stenen te sjouwen in Sepforis
en veel te goochem om je leven te slijten in een gat als Nazareth
kijk eens om je heen naar wat ik heb opgebouwd
de mensen komen van heinde en verre
en ik vertel ze de waarheid
alles broeit in deze tijd van ommekeer
niemand is zijn leven zeker
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voel jij dat niet ook?
jezus jawel
ik geloof ook dat de mensen toe zijn aan verandering
maar hoe of wat precies – dat weet ik niet
weet jij wat ons te wachten staat
johannes de doper de menselijke geest is zo verward
men ziet het kwade voor het goede aan
de natuur is ziek en zal de aarde overwoekeren
hebzucht en onmatigheid
verspilling onrechtvaardigheid
alle ziekten van deze tijd schieten wortel in de aarde
maar wij leggen de bijl aan de wortel
jezus de bijl aan de wortel van wat?
johannes de doper de wortel van het kwaad
met gods hulp rukken we de kwade aandrift uit
het zwaard van zijn rechtvaardigheid zal gloeien
scherp als het weerlicht aan de duistere hemel
jezus wat zeg je allemaal?
en wie ben jij dat je dat allemaal weet?
johannes de doper ik ben maar een roepende in de woestijn
ik roep en streef vooruit
ik ben de schaduw van de goede god die in mijn voetsporen treedt
na mij komt iemand die er meer van weet
jezus wie dan?
johannes de doper hij die ons bevrijdt
niemand weet hoe hij er uit zal zien
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hij zal zich wel aandienen
met een goddelijk teken nemen we aan
jezus je bedoelt de messias –
johannes de doper zo wordt die wel genoemd
jezus hoe weet je dat hij komt?
johannes de doper dat heeft god mij voorzegd
jezus heb jij contact met god?
fluistert hij jou woorden in?
wat zegt hij dan?
en hoe versta je hem?
johannes de doper in stilte in gebed
ik heb zeven jaar alleen gewoond in de woestijn
in die tijd heb ik de tekens bestudeerd
jezus wat voor een tekens?
johannes de doper alles wat ik voor me zag gold als teken
gezien het feit dat ik er oog voor heb
jezus maar hoe weet je dan of dat een teken is van god?
het kan toch ook een spinsel zijn
of een begoocheling
of iets wat je verzint
johannes de doper er is een dieper weten dat mij voedt met de
waarheid
waardoor ik het herken
jezus en hoe herken jij dan de waarheid?
waar haal jij die zekerheid vandaan?
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johannes de doper zekerheid verkrijgt men niet door uiterlijk
bewijs
maar door bevestiging van binnenuit
jezus aangenomen dat het waar is wat je zegt
leg mij dan eens uit
hoe het kan dat jij dat allemaal ziet
en ieder ander niet
johannes de doper ik weet alleen dat wie onzeker is en bang
geen toegang heeft tot de waarheid
jezus waar haal je dat allemaal vandaan?
johannes de doper meer zekerheid kan ik je niet bieden
tot je hebt ervaren wat het is als god je met gewisheid begiftigd
jezus en hoe bereik je dat dan?
johannes de doper niet door ernaar te vragen
noch door ernaar te streven
laat je dopen en trek de woestijn in
wacht daar op het teken dat ik je niet kan geven
omdat het van god komt
jezus ik weet niet of god wel bestaat
johannes de doper wat krijgen we nou?
jezus je baseert je op god –
maar wat als god een leugen is – ?
johannes de doper jij weet niet wat je zegt
en denkt te veel met je verstand
god moet jou zijn les nog leren
laat de tegenzin nu varen
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en laat me je dopen
jezus ik weet niet of ik dat wel wil
johannes de doper onwil gaat aan wil vooraf
zoals ziekte aan gezondheid
en duisternis aan licht
heb jij nog wroeging of spijt
of iets dat zwaar op je drukt?
dan wassen we dat weg
uit naam van god
jezus ik wil dat water niet
johannes de doper ik dompel je onder
om je te helpen
als een tweede geboorte
je begint een nieuw leven
in het geloof van gods rechtvaardigheid
jezus blijf van me af
johannes de doper nee – ik hou je vast
je moet hier doorheen
dit is het keerpunt van de doop
we naderen het einde der tijden
jezus laat me los – laat me los – –
johannes de doper ik zeg je namens god
met dit water wordt het goede
van het kwade gescheiden
jezus hou op –
spreek niet van goed en kwaad
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en het einde der tijden
ik geloof er niet in
jij bent geen profeet
jij bent een fantast
je zuigt alles wat je zegt uit je duim
johannes de doper beledig mij niet
of je beledigt god
jezus god spreekt niet door jouw mond
dat kan je niet en mag je niet
want niemand heeft dat recht
loopt weg

!
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!
5.
!
!
johanna dat was iemand die er nog niet rijp voor is
bartolomeüs wat een aansteller
zeker bang dat ie zou verzuipen
magdalena de doop kan bijzonder indrukwekkend zijn
een beslissend moment in je leven
johanna ik voelde ook wel verzet toen ik werd gedoopt
magdalena je moet echt ergens doorheen
ik heb het ervaren als een toegangspoort naar een ander bestaan
bartolomeüs een ander bestaan is aan mij wel besteed
magdalena niemand komt hier zo maar naar toe
je wordt geroepen als het ware
de doop is een breuk in je leven
bartolomeüs mijn leven is al gebroken genoeg
susanna waarommm – waarommm
bartolomeüs dat vraag ik me ook wel eens af
susanna waarommm –
bartolomeüs hou je bek
het is een schat hoor
zolang ze d’r snavel maar houdt
samaritaanse jij maakt je dochter knettergek
kinderen worden ziek van hun ouders
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zelf heb ik acht kinderen gebaard
maar ik heb nooit naar ze uitgehaald
magdalena waar zijn die kinderen van u?
samaritaanse die zijn allemaal dood
johanna – dat spijt me voor u
samaritaanse honger ziekte en oorlogsgeweld
daar heb jij misschien nooit last van gehad
in die dure japon
johanna laat je niet bedriegen door een mooi kostuum
hoe duurder de stof is
en hoe imposanter het decor
des te rotter is de toestand van binnen
ik ken veel mensen die gekleed gaan als goden
maar tot de laagste diersoort behoren
aan het hof van Herodes
wordt de praal door de laagheid ontsiert
magdalena ken jij de koning?
johanna veel te goed om nog enig respect voor hem op te brengen
mijn echtgenoot rekent de sommetjes uit
waar het hele hof zijn voordeel mee doet
daar toont de mensheid zijn ware gezicht
johannes de doper verschijnt
lieve mensen vang mij op
lieve mensen vang mij op
vang mij op
magdalena Johannes – –
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johannes de doper familie is niet langer welkom
geen moeder – geen neven – geen nichten – niets – niemand
johanna wie was die man – ?
johannes de doper dat was mijn neef
door de duivel bezeten
hij zei de meest verschrikkelijke dingen
beledigde god
en waagde het in mij de duivel te ontwaren
van mij mag hij uitdrogen in de woestijn
ik ben kapot en god zal zich wreken
magdalena mag ik je voeten masseren?
johannes de doper ik kan het niet meer
ik hou er mee op
johanna dat kun je niet maken Johannes
het is een opdracht van god
je hebt niet voor niets die bijzondere gave gekregen
en moet je zien hoeveel mensen er nog zijn
johannes de doper bereid u voor op de strijd o heer
en stuur de donder en bliksem af op die goddeloze
simon mag ik meneer even iets vragen
geachte profeet – wij achten u hoog
johanna laat Johannes met rust alsjeblieft
simon wij willen graag een inschatting van hem inzake de Romeinen
––
johanna jij moet echt wachten op je beurt
simon dat snap ik wel maar ik zit met het probleem

!
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dat als er te weinig perspectief is
dat ik dan – –
johannes de doper donder op – addergebroed – hoe kan ik dat
allemaal weten?
moge de hemel met bliksemend geweld neerstorten op alle
goddelozen
en jullie kleinzielige zieltjes vermorzelen
ondankbare honden
dag en nacht sta ik klaar om te redden wat er aan jullie nog te
redden valt
en wat krijg ik er voor terug? –
een voetmassage van een hoer –
een hele hoop gezeur – geouwehoer
en een ongelovig familielid –
een vreselijk stuk vreten – dat meent dat hij de groeten moet
komen doen van mijn moeder
en mij weet te beledigen tot in het diepste merg van mijn geweten
denken jullie soms ook dat ik de hele profetie uit mijn duim heb
gezogen?
moge god de eindtijd vervroegen
en giftige sneeuw op jullie ongelovige hoofden doen smelten
wat denken ze wel dat addergebroed
loopt weg
susanna waa – waa – waarommm
magdalena klampt zich vast aan Simon
hou me vast alsjeblieft

!
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al is het maar voor even
johannes de doper komt terug
mensen – vergeef me
ik heb god verzocht mild te zijn
en hij heeft mij gehoord
zo is de storm gaan liggen
laat ons de droefheid overwinnen
en onze taken hernemen
in het besef van onze nietigheid
wie is de volgende – ?
zal ik je dopen in gods naam?
Johannes de Doper voert met Susanna het doopritueel uit
magdalena je gaat toch niet weg
je bent nog niet eens gedoopt
simon ik weet niet of ik dat nu nog durf
magdalena twijfel niet
uit liefde wordt alles geboren
andreas verschijnt
en? – Simon?
heb je van de profeet een blijde boodschap losgepeuterd?
heb je vrienden gemaakt?
simon wacht even Andreas
andreas ik wacht niet langer
ik heb net het goorste brood van de wereld gegeten
en ben misselijk van al dit gedoe – ga je mee?
simon het spijt me Andreas maar ik heb hier echt nog iets te doen

!
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andreas je blijft toch niet hier vanwege die vrouw?
simon nee alsjeblieft zeg – je begrijpt het niet goed
god vraagt mij om nog even te blijven
andreas god heeft van jou en van mij vissers gemaakt
en weet je wat hij daarom van ons vraagt?
wees trouw aan de vis – aan jezelf en mij
nog maar drie dagen terug heb ik jou opgevist uit de muil van de
dood
simon ik ben je daar nog steeds ontzettend dankbaar voor
andreas je hoeft mij geen dank te betuigen
het spreekt juist vanzelf – voor mij wel
en voor jou?
zijn wij nog broers Simon? – bij tij en bij ontij?
simon ja natuurlijk
andreas dan ga je nu mee
simon nee Andreas
nee
andreas dan ben je geen broer meer van mij
verdwijnt

!

!
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!
6.
!
!
jezus
dag 1
ik loop weg van de rivier
weg van de mens – weg van de mens
ik heb alleen een richting – geen doel
’s nachts is het aardeduister en koud

!
dag 2
met de temperatuur neemt mijn woede weer toe
vervloek Johannes omdat hij de mensen bedriegt
met grote woorden
kleine gevoelens
valse hoop
kleinzielige hoogmoed
nietszeggende grootspraak
een god die ons bedreigt met de dood
waarom zou een mens alleen de keuze hebben tussen goed of
kwaad
bestaan of niet-bestaan
verdoemenis of zaligheid

!
!

dag 3
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ik heb een gat in mijn maag van de honger
een verkramping die uitstraalt naar de rest van mijn lijf
momenten van totale slapte
ik zet geen stap meer vooruit
dag 4
de wereld is één grote vlakte
ik heb nergens meer houvast aan
en dat is eigenlijk wel prettig
ik hoef me niet te verantwoorden
geen boom die me het uitzicht ontneemt

!
dag 5
het landschap is zo uitgestrekt
maar het denken is te krap – we denken in zwart en wit
terwijl we de hele dag in allerlei grijstonen verkeren

!
dag 6
ik zie stenen voor broden aan
maar ik eet ze niet
ik laat ze liggen – raak ze niet aan
het kunnen geen broden zijn
heel even heb ik er toch aan gelikt

!
dag 7
ik heb niets nodig
ook geen mensen

!
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helemaal niets
als hier nu een maaltijd zou staan zou ik weigeren

!
dag 8
wanstaltig idee dat we alleen onder bedreiging van het kwaad
het goede willen doen
die vervloekte Johannes
ik had van hem iets goeds verwacht
maar hij zaait haat en oogst angst
en vereert de god van de wraak

!
dag 11
vraag me niet wie ik ben
hoe ik hier kwam
en wat ik hier doe
ik drink alles wat mijn lichaam me biedt
maar het is niet genoeg

!
dag 14
ik ben alle gevoel voor richting kwijt
vecht tegen de neiging om terug te gaan
ik ga ’s nachts lopen en overdag slapen
dat bevalt goed

!
dag 18
er zijn duizenden kleuren

!
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duizenden soorten gevoelens
duizenden manieren om het leven door te komen
waarom zou er dan maar één god zijn?

!
dag 19
o god mag ik iets tegen u zeggen
bent u de schepper van dit al
dan is er iets niet goed gegaan

!
dag 22
ik voel me gek genoeg uitstekend
drie weken zonder eten is best te doen
het is een kwestie van ophouden om je verlangens te koesteren

!
dag 23
we houden ons met jaloezie op de been
met competitie en haat
ik ben zo teleurgesteld
ik weet wel dat dat overdreven is
maar ik weiger het te relativeren
misschien zie ik iets over het hoofd

!
dag 24
er kruipen schorpioenen uit het zand
ik sla er één dood
pers hem uit boven mijn mond

!
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ik knijp er precies één druppel uit
een heerlijk smerige diepbittere druppel

!
dag 27
ik ben van binnen nu helemaal opgedroogd
plas ook niet meer
geen transpiratievocht
niets

!
dag 29
alles treedt nu buiten zijn oever
het denken houdt op

!
dag 34
ik ben de lucht
ik ben het zand
ik ben de zon
ik ben de steen
en alles is in mij
god schittert door mij heen
de hemel scheurt open als een gordijn

!
dag 39
wie ben jij?
geen mens meer mag ik hopen
ik ben aan mijn eigen soort ontsnapt

!
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en zal ze voor eeuwig ontlopen
in niets meer wil ik lijken op dat hooghartige beest
met zijn niet te stuiten leger aan driften
dat met hebzucht en trots de wereld denkt te dienen
en opgejaagd door jaloezie en rancune
aan de kleinste gevoelens te gronde gaat
gevoelens zijn mooi maar niemand weet waar ze voor dienen
angst stuwt de gemoederen vooruit
woede jaagt ze uiteen
verdriet is het eeuwige resultaat
weet jij waarom onze gevoelens aan de binnenkant zitten?
waarom zijn we van binnen zacht en hard van buiten?
is dat geen fabricagefout?
ons leven lang streven we naar het geluk van een stralende
wolkeloze hemel
en we worden beloond met een eeuwigheid onder de grond
zou dat niet andersom moeten zijn?
waarom is het geluk niet hier waar we leven
en vieren we de dood – als hij komt – niet boven ons hoofd?
waarom leven we alsmaar vooruit en kijken met zoveel moeite
terug?
kunnen we niet beter langzamer leven
of zelfs achteruit
en verder vooruit kijken naar wat we teweegbrengen?
als er een schepper zou zijn die beter zijn best had gedaan
dan was alles precies omgekeerd

!
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het achterste van voren
het binnenste buiten
en het onderste boven
wat doe je hier nog?

!
!

!
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!
7.
!
!
simon Johannes duwde mij zo lang onder –
ik dacht echt dat ik er was geweest
ik voelde de bodem niet meer
maar iets trok mij uit het water omhoog en de hemel brak open
en toen heb ik Esther gezien
en ik zag dat het goed met haar ging
ze keek me echt aan en lachte heel lief
het was zo mooi en zo verdrietig
ik heb gehuild man – gehuild
ik huil nog
johanna ik kan het alleen maar beamen
ik voel me gereinigd
het was bij mij alsof alle kwaad en alles waar ik spijt van had
uit me wegtrok
magdalena ik heb het je voorspeld
johanna het einde der tijden mag van mij komen
bartolomeüs bij m’n dochter zie ik nog weinig verschil
johanna je moet het de tijd geven –
het goede drijft langzaam maar zeker naar boven
simon een mens verandert niet zo onverhoeds
bartolomeüs anders moet ie haar nog maar een keer dopen
magdalena wij zijn voorbereid

!
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wat het einde ook brengt
dat is zo’n zalig idee
wij zullen zegevieren
johanna en het hof zal branden
met iedereen die onrecht op zijn geweten heeft
magdalena alleen het goede blijft over
het kwade verdwijnt
bartolomeüs misschien moet ik het ook maar proberen dan
magdalena heel verstandig
simon het is niet Johannes maar god die geneest – dat weet ik heel
zeker
magdalena zo heb ik het ook begrepen
en als het einde der tijden dan aanbreekt
plukken we de vruchten van dit hele ritueel
bartolomeüs hou op over vruchten – ik heb honger
simon ik voel de honger ook
maar Johannes heeft me zo gesterkt
in wie ik ben
dat ik de honger overwin
johanna we houden het wel uit –
de tijd die ons nog beschoren is
magdalena zo lang zal het niet meer duren
bartolomeüs hoe kom jij aan dat brood?
dat is niet van jou
pakt het brood af van de Samaritaanse
judas verschenen

!
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dat brood is van haar
bartolomeüs dat heeft ze gestolen
judas wie zegt dat
bartolomeüs Samaritanen horen hier niet
die komen hier de boel leeg vreten
laat ze dat lekker in eigen land doen
samaritaanse kakkerlakken worden vertrapt
een hond krijgt slaag
ratten worden verjaagd
wat ben ik voor ongedierte – !?
bartolomeüs biedt Simon een stuk aan
hier – het is beter dan niks
Susanna – jij moet ook wat eten meid
simon ik hoef dit brood niet
samaritaanse neem het gerust
ik heb nog veel meer
je broer heeft er ook van genoten
simon het ruikt niet goed
samaritaanse het is een authentiek recept
simon het spijt me – ik krijg het niet weg
judas geef mij maar een stuk
magdalena jou heb ik niet eerder gezien
maar ik zie aan je gezicht dat je al bij Johannes bent geweest
judas dat gespetter is niets voor mij
maar ik ga die doper wel even aan de tand voelen
over de omslag die hij voor zich ziet

!
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de revolutie is nabij – dat heeft hij goed gezien
er is een opstand aanstaande
daarom trekken de mensen ook samen
Johannes heeft een flinke aanhang maar organiseren kan hij niet
het heeft nog geen richting als je dit hier ziet
het heeft nog geen smoel en geen koers
omdat er geen leiding is
johanna wou jij die soms op je nemen?
judas ik niet
ik ben meer van de tweede lijn
maar ik zie wel waar het heen moet met de strijd
iedereen verdedigt alleen zijn eigen belangen
we staan allemaal alleen
dat doet Rome heel slim door verdeeldheid te zaaien
de onvrede blijft ongericht
maar de mensen moeten hun woede bundelen
en gaan richten op een gemeenschappelijke vijand
magdalena ziet de Romeinen verschijnen
Romeinen – –
judas je zegt het
magdalena daar zijn ze –
judas wie?
magdalena de Romeinen!
anderen Romeinen!
Romeinen!

!
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de groep wordt uiteengeslagen, Susanna loopt als enige op de
Romeinen af
bartolomeüs Susanna blijf hier –
kom hier verdomme!
Susanna – –
rent achter z’n dochter aan en wordt door de Romeinen
neergestoken

!
!
Johannes de Doper wordt afgevoerd – de mensen keren terug –
Susanna staat bewegingloos bij haar dode vader
simon o god sta ons bij
magdalena waar is Johannes?
waar is Johannes!?
waar is Johannes?
judas die zien we niet meer terug
magdalena dat weet je niet
judas ze hebben hem opgepakt –
magdalena dan kan hij nog wel terugkomen
samaritaanse dan ken je de Romeinen niet
simon ze willen hem misschien alleen ondervragen
johanna hadden wij hem niet moeten verdedigen!?
– – wat is het voor een laffe bende hier
judas massa zonder leiding –
simon wat had je willen doen?
judas dit roept om wraak

!
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magdalena is de eindtijd nu begonnen?
susanna naa – naa – naa
johanna probeert tevergeefs Susanna te kalmeren
Susanna – –
wij vinden het ook heel verdrietig
je vader was heel lief
magdalena komt hij nog terug denk je?
simon Johannes? – natuurlijk
magdalena en als hij niet meer terugkomt?
simon de profeet komt zeker terug
zo goed als zeker
magdalena maar als? –
simon Johannes heeft gezegd dat we niet bang hoeven zijn
ook niet als de eindtijd is begonnen
we zullen misschien lijden
maar de goeden zullen worden gered

!
!

!
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!
8.
!
!
maria Zacharias kwam het me vertellen
ik kan het niet geloven
elisabeth het is echt waar
zijn executie is formeel bekend gemaakt
ik heb het nummer van zijn graf – we gaan er morgen heen
maria is het werkelijk zo dat hij is onthoofd?
ik kan me dat nauwelijks voorstellen
elisabeth wie heeft je dat wijsgemaakt?
de Romeinen hebben hem veroordeeld voor opruiing
en daarvoor is hij aan een kruis gespijkerd
maria aan een kruis – verschrikkelijk
dan stel ik me nog liever een onthoofding voor
elisabeth mijn zoon aan het kruis
mijn eigen bloed – mijn eigen vlees
ik zie niets anders voor mij
of ik mijn ogen open heb of dicht
waarom heeft Johannes zoveel pijn verdiend?
waarom? – o god
wat hebben wij misdaan dat hij zich zo moest wreken?
vervloek de god die dit op zijn geweten heeft
maria laat Zacharias dat niet horen
elisabeth Zacharias kan me even helemaal niets schelen

!
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hoe kan ik opzien naar een wrede schepper die mijn kind
vermoordt?
hoe nederig wil die schepper mij hebben?
ik hou van mijn kind
wat heb ik dan verkeerd gedaan?
heb ik mijn liefde niet betoond?
heb ik niet dag en nacht gebeden?
maria je had hem tegen moeten houden
elisabeth ja maar hoe?
hoe houd je een storm tegen?
waarom is hij in de woestijn gaan wonen?
alle vragen schreeuwen
maar uit de hemel komt het antwoord niet
maria hij heeft het onheil over zich afgeroepen
met dat gepreek in die woestijn
elisabeth ik weet het – ik ben er geweest
ik heb gezien hoe Johannes daar leefde
zonder wet – zonder gebod
met ik weet niet hoeveel vrouwen
en mannen ook
die hem vereerden als een profeet
wat hij niet is
dat kan hij niet zijn
met die zelfverzonnen rituelen
ik had hem jaren niet gezien
bijna onherkenbaar oud was hij

!
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behaard als een wild beest
en grof
hij riep de verschrikkelijkste dingen
maria heb je hem kunnen spreken?
elisabeth hij heeft me omhelsd
maar wilde geen gesprek
toen ben ik weer gegaan
dat was de laatste keer
maria kan ik iets voor je doen?
elisabeth hou me vast en laat me niet alleen
ik kan het haast niet aan
maria ik voel met je mee zusje
elisabeth dat kun je niet echt
niemand voelt wat ik voel
maria ik heb ook een zoon
elisabeth ja
maar die is niet gekruisigd
jij hebt gemakkelijk praten
maria dat is waar
het spijt me
ik ben nog in de rouw
al is een man verliezen anders dan een kind
waarom worden wij zo hard getroffen?
aan een kruis – o god – ik kan me dat niet voorstellen

!
!
!
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!
9.
!
!
susanna naa naa naa
judas ze zit nog onder het bloed
magdalena ze heeft zichzelf vannacht verwond
johanna al leg je een dwaas in een vijzel
en stamp je hem tussen de graankorrels fijn
de dwaasheid stamp je er niet uit
Spreuken 27-22
magdalena we moeten lief voor haar zijn
ze voelt dat Johannes er niet meer is
johanna dat voelen we allemaal
magdalena Simon –
simon even niet
magdalena wat ga jij nu doen?
simon ik kan je even niet velen nu
magdalena je gaat toch niet weg – terug naar huis?
simon mijn broer ziet me komen
magdalena als dit de eindtijd is dan moeten we bij elkaar blijven
samen stand houden
we zijn toch één grote familie
simon ik heb niet de indruk dat iedereen er zo over denkt
magdalena het hoeft ook niet met iedereen
simon ik weet het niet

!
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magdalena waarom heb je gelogen tegen mij?
simon heb ik dat?
magdalena over Johannes
hij komt niet meer terug
simon dat weet je niet
magdalena probeer mij niet te troosten
niet op die manier
simon ik kan je niet helpen
magdalena ik ben ook kapot Simon –
filippus verschenen
neem me niet kwalijk
maar ik ben naarstig op zoek naar de profeet
simon donder op man
donder toch op allemaal
alles is naar de bliksem
er is geen einde der tijden
het is einde verhaal
filippus Simon! – herken je me niet?
johanna kom je voor de profeet?
filippus ja
johanna heb je het niet gehoord?
magdalena ben jij hier niet eerder geweest?
filippus inderdaad – ik heb me al eens laten dopen
magdalena valt hem in de armen
het spijt me
we zijn allemaal erg emotioneel

!
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filippus wat is er aan de hand?
heeft god zich over Johannes ontfermd?
Magdalena knikt
judas je ziet het – mensen pakken hun biezen
sommigen staan tegen beter weten in nog in de rij
het heeft absoluut potentie hier
maar de fut is er uit
ik zou ze wel door elkaar willen rammen
lamzakken!
met hun verschrompelde zieltjes
geven bij de eerste tegenwind de moed al op
we moeten juist handelen
nu meer dan ooit!
heb jij iets te eten?
filippus ik heb nog twee stukken brood
je mag er best eentje – –
judas pakt ze allebei
als je honger hebt – zij heeft ook nog eten
samaritaanse dat brood mag je hebben
maar van de rest blijf je af
of ik spijker jou ook aan het kruis
stelletje sprinkhanen – ik verpulver jullie zo tussen m’n vingers
de mensen hier zijn niets gewend
noemen jullie dit oorlog? – dit was niks
waar ik vandaan kom zijn er al duizenden gestorven aan het kruis
ieder die zich verzet wordt nietsontziend ter dood gebracht

!
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hele steden zijn weggevaagd – ook mijn dorp is in de as gelegd
vrijwel niemand heeft het overleefd
magdalena tegen Filippus
ga niet weg – alsjeblieft
simon Filippus – ik wil je nog zeggen hoezeer het me spijt
van die vis die Andreas en ik – –
filippus ach – die vis was jullie van harte gegund
simon maar het was toch niet in de haak dat we – –
filippus geen enkel punt
simon en dat blijft dan aan me knagen
wil je mijn excuses aanvaarden?
filippus hou er alsjeblieft over op
simon je krijgt ze toch want ik wil ze
verdomme kwijt
judas heb jij honger?
johanna ja natuurlijk
judas geeft haar een stuk brood
waar ga je nu naartoe?
johanna niet naar waar ik vandaan kom in elk geval
judas ik heb zo’n idee dat jij intelligenter bent dan de rest
johanna als je me wilt verleiden ben je aan het verkeerde adres
susanna krijgt een aanval van bezetenheid
de deur gaat open en dicht
open en dicht
open en dicht
god gaat de wereld verkrachten

!
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het kruis van Johannes gaat in vlammen op
dag en nacht
dag en nacht
dag en nacht
want god heeft alles geschapen
de bokken en de geiten en de schapen
die moeten kapot
die moeten kapot
die moeten kapot
die moeten kapot
ze wordt agressief, iemand probeert haar in bedwang te houden
simon het spijt me Filippus –
de stemming hier is niet groots
filippus ik begrijp het Simon
simon heb jij Andreas nog gezien?
filippus aan het meer
simon en had hij vangst?
filippus net zomin als ik
simon heeft hij over mij nog iets gezegd?
filippus hij is woest
ik ga hem liever uit de weg
simon net als ik
judas we zouden dit niet moeten opgeven
simon wat wou je dan?
judas over de Romeinen
is het laatste woord nog niet gezegd

!
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johanna het zijn niet alleen de Romeinen
alle politiek is immoreel
judas je moet ergens beginnen
magdalena hoe zie je dat dan voor je?
van de Romeinen win je het niet
alleen met de hulp van god misschien
judas van god heb ik weinig verstand
maar David won het van Goliath
je kunt met kleine middelen de machtigen raken
filippus denk je dan aan geweld
judas desnoods
ja – waarom niet
filippus wat voor geweld bedoel je dan?
tegenover het Romeinse leger zijn we volstrekt kansloos
ook al zou je het gehele Joodse volk op de been krijgen
judas ach er is zoveel mogelijk
kleine gerichte acties met een maximaal effect
we kunnen de tempel in brand steken
onrust stoken in de Romeinse legioenen
we kunnen de vrouw van de landvoogd ontvoeren –
samaritaanse springt in het water en doopt zichzelf
o god reinig mij van alle gorigheid die op de wereld heerst
de mensen hier minachten mij om wie ik ben
verwend als ze zijn
zij weten niet wat lijden is – ze kennen geen pijn
o god geef hen lijden en verlos mij van het mijne – –

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

80.

susanna gaat opnieuw tekeer
en papa is dood en mamma is dood
en we schijten de Jordaan vol
en god neemt een slok
en we blijven maar schijten en schijten
en alles gaat drijven en drijven en drijven
en we blijven maar schijten en schijten
en god neemt een slok
en we blijven maar schijten en schijten
judas bind die gek vast
magdalena ze bloedt alweer
susanna we blijven maar schijten en schijten
en schijten en schijten
en schijten en schijten
simon ze heeft een mes
kijk uit
Susanna begint wild om zich heen te maaien, ondertussen is Jezus
verschenen
magdalena Susanna niet doen
judas tegen Magdalena
kijk uit voor die gek
Jezus gaat op Susanna af
johanna wat doe je nou?
Jezus brengt Susanna tot rust
susanna de wereld ging in vlammen op
maar de schrik is nu gedoofd

!
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simon hoe krijg je dat voor elkaar?
jezus ik doe wat ik kan
veel is het niet
simon meer dan wij op dit moment
jezus volg je hart – Petrus – net als ik
simon Petrus?
ik ben Simon
jezus nee jij bent Petrus
simon dan verwar je mij met een ander
want ik ben door mijn vader Simon genoemd
jezus verbreek de band met je familie
pas dan kun je gelukkig zijn
en in waarheid leven
willen jullie dat?
johanna in waarheid – ja
natuurlijk willen we dat
jezus zo vanzelfsprekend is dat niet
de waarheid is weinig geliefd
de mond en het hart liggen ver uit elkaar
oordeel niet – zeg ik jullie
en spreek uit je hart
net als deze vrouw
johanna zij is door de duivel bezeten
en verward
omdat haar vader net is vermoord
door de Romeinen
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jezus heb de Romeinen lief
iedereen lacht
judas we haten de Romeinen juist
wij allemaal
jezus heb je vijand lief
ook de Romeinen
loopt weg

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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deel 2
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!
Personages

!
petrus voorheen Simon
filippus
magdalena
johanna
susanna
judas
jezus
maria
elisabet
kajafaz hogepriester

!
fideas, urias,

|

nerias, odeas,

| leden van het Sanhedrin

elias, matthias

|

!
pontius pilatus praefectus van Judea
claudia vrouw van Pilatus
chusas rentmeester van Herodes, ex-man van Johanna
melaatsen
invaliden
verwarde blinde
euforische geest
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toehoorders
markthandelaren
romeinse soldaten

!
!
!
!

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

86.

!
1.
!
!
jezus jullie die arm zijn
zijn de gelukkigen
de rijken hebben hun deel gehad
nu zijn jullie aan de beurt
wie volgevreten is zal voortaan hongeren
wie lacht zal het lachen vergaan
wie hecht aan zijn bezit raakt alles kwijt
wie alles meent te begrijpen zal zijn zekerheid verliezen
maar wie blind is zal alles gaan zien
wie niets heeft zal alles ten deel vallen
wie hongert naar rechtvaardigheid zal worden gevoed
wie zonder macht is zal heersen over het hele land
susanna wat moeten we daarvoor doen?
jezus het is heel eenvoudig:
geef alles weg aan ieder die het van je vraagt
eis je bezit niet terug als iemand het je afpakt
als iemand je kwaad wil doen
verzet je dan niet
krijg je een klap op je rechterwang
bied hem dan ook de linkerwang aan
als iemand je alles wil afpakken

!

tot je in je hemd staat
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bied hem dan ook dat hemd
als iemand jou het geluk niet gunt
gun hem het geluk dan wel
met de maat waarmee je meet
zal jou de maat genomen worden
als je geen oordeel geeft
zul je niet veroordeeld worden
en als je vergeeft
zul je vergeven worden
en dat is eigenlijk alles
magdalena zo eenvoudig is dat niet
filippus moet ik iemand iets gunnen
wat hij mij niet gunt?
petrus zo goed kan toch niemand zijn
susanna waarom eigenlijk niet?
petrus vind jij dat goed? –
om alles maar weg te geven?
susanna misschien is dat wel goed
is dat waar de wereld behoefte aan heeft
magdalena hij zegt: als iemand je kwaad wil doen
verzet je dan niet
moet ik me dan overgeven
aan iemand die kwaad in de zin heeft?
petrus je moet eerst jezelf redden heb ik altijd geleerd
filippus waarom zou ik me laten slaan?
judas ik denk dat ik het wel begrijp

!
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filippus ik snap het niet
judas stel nu dat iedereen zich zo zou gedragen
niet nemen maar geven
weggeven
vergeven
petrus ja ja
ja ja ja ja
magdalena het goede doen
ook al heb je het verkeerde tegenover je
– bedoel je dat?
judas ja
want anders doe je net als zij
petrus als wie?
judas als iemand die kwaad doet
petrus ja ja
judas en dan blijf je gevangen in een cyclus van wraak
filippus wacht even – wacht even – –
judas tenzij iemand daar uitstapt
die zegt: kom op
sla nog maar een keer
ik doe daar niet meer aan mee
petrus ja ja ja ja ja ja
ja ja ja
filippus ik kan er nog niet helemaal bij
johanna ik wel
ik zie het ook

!
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het is revolutionair

!
!
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!
2.
!
!
maria een jaar lang heeft de zon mijn hart niet bereikt
maar vandaag is de hemel zo stralend
voor het eerst sinds de dood van Jozef
doe ik mijn ogen weer open
en jij lieve zuster – ?
jouw blik lijkt nog gesluierd
door sombere gedachten
ik wou dat ik je mijn ogen kon lenen
om een glimp van de schoonheid van het leven weer te zien
elisabet ik wil je niet onnodig verontrusten Maria
maar ik moet iets met je delen
Zacharias is aangesproken door een tempelpriester uit Jeruzalem
het verraste hem omdat hij al jaren hengelt
naar een zetel in de hoge raad van priesters
maar sinds de consternatie om Johannes
is die kans definitief van de baan
maria dat hoeft hem niet te spijten
de hoge raad is een slangenkuil
elisabet dat was ook niet waarvoor die tempelpriester kwam
Zacharias hoopte op een woord van medeleven
na de dood van onze zoon

!

maar niets daarvan
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het ging alleen maar over Jezus
maria mijn Jezus – ?
elisabet Zacharias kreeg vragen over jou en onze hele familie
alles in verband met jouw zoon
en of wij iets bijzonders in hem zien
maria hij is toch ook een bijzondere jongen
dat weet je
een priesterlijke inborst heeft hij ook
misschien dat zij iets in hem zien
elisabet ze zien in hem vooral een gevaar
wist je dat Jezus mensen om zich heen verzameld heeft?
maria ik hoor wel eens iets
maar louter goede dingen
ik heb gehoord dat hij mensen geneest
wat kan daar gevaarlijk aan zijn?
elisabet Zacharias heeft me gewaarschuwd
en ik moet de angst met je delen
dat het hem net zo zal vergaan als Johannes
maria maar dat hoeft toch helemaal niet Elisabeth
Jezus is zachtaardig
niet uit op macht
hij heeft nog nooit iemand kwaad gedaan
elisabet toch stuit zijn optreden kennelijk op weerstand
in de tempel en bij de Romeinen
maria ook bij de Romeinen –
waarom?

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

92.

elisabet misschien is hij het zelf niet van plan
maar volgens Zacharias loopt er heel wat gajes rond in die woestijn
dat uit is op verzet
maria maar Jezus is geen oproerkraaier
hij zal het Romeinse gezag toch niet gaan uitdagen
of een revolte beginnen met dat gajes
elisabet dat dacht ik bij Johannes ook
ik heb hem destijds laten gaan –
jij mag die fout met jouw kind niet herhalen
maria dat wil ik ook niet
de laatste tijd ging het niet goed
de dood van Jozef heeft hem met iets belast
ik weet niet met wat
hij was zichzelf niet meer en voor geen rede vatbaar
en is in verwarring uit Nazareth vertrokken
elisabet ik weet hoe het voelt – om als moeder te falen
je moet het ouderlijk gezag herstellen
maria maar hij is een volwassen man
elisabet hij is en blijft jouw kind
en hij hoort hier thuis in Nazareth
om een gezin te stichten en een normaal bestaan te leiden
dat zegt jouw moederhart toch ook?
maria ja natuurlijk
mijn hart gaat tekeer als ik aan hem denk
elisabet roep hem dan terug Maria
roep hem terug of je krijgt spijt

!
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!
!
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!
3.
!
!
susanna/filippus gezamenlijk
een boer heeft twee zoons die voor hem werken
de oudste is een harde werker en doet enorm zijn best
maar de jongste heeft daar helemaal geen zin in
hij vraagt zijn vader om z’n erfdeel
en vertrekt naar het buitenland
waar hij een losbandig leven leidt
en alles er in korte tijd doorheen jaagt
volledig berooid keert hij terug naar huis
waar zijn vader hem met open armen ontvangt
en zegt: jou ga ik eens goed verwennen
hij geeft hem nieuwe kleren
overlaadt hem met cadeaus
en geeft ter ere van zijn teruggekeerde zoon
een heel groot feest
toehoorder ja – en toen?
toehoorder is dat het hele verhaal?
toehoorder wil je zeggen dat verspilling en luiheid moeten worden
beloond?
is dat het idee?
toehoorder ik vind het vaag
susanna doe ermee wat je wilt

!
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het is de boodschap van Jezus
wij brengen hem naar jullie toe
toehoorder als ik die andere zoon was zou ik woest zijn

!
*
johanna/judas gezamenlijk
een reiziger wordt in de woestijn overvallen door twee mannen
ze pakken hem alles af en laten hem half dood langs de weg liggen
even later komt er een priester langs
die het slachtoffer ziet liggen en er met een wijde boog omheen
loopt
er komen nog meer mensen voorbij
mannen vrouwen op weg naar van alles
en iedereen gaat met een omtrekkende beweging aan die half dode
man voorbij
uiteindelijk komt er een Samaritaan langs
hij stopt – ziet wat er aan de hand is
en besluit de man naar de dichtstbijzijnde herberg te brengen waar
hij zijn wonden verzorgt en een kamer voor hem betaalt
hij geeft de herbergier opdracht om verder
voor de man te zorgen
betaalt de kosten voor de eerste paar dagen
en vertrekt
toehoorder dat zou een Samaritaan nooit doen
toehoorder bedoel je dat Samaritanen beter zijn dan wij

!
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toehoorder ik heb een Samaritaan nog nooit iemand zien helpen
toehoorder omdat de Samaritanen ons haten
toehoorder wij haten de Samaritanen ook
judas dat is precies het punt
johanna moge deze Samaritaan ons ten voorbeeld zijn
*
magdalena/petrus gezamenlijk
een overvaller belaagt een man
pakt hem zijn beurs af
en geeft hem een stevige klap op z’n gezicht
in plaats van zich te verweren zegt het slachtoffer:
hier is m’n andere wang –
als jij me rechts slaat
sla me dan ook links
en als je m’n geld pakt
neem dan ook de rest van mijn bezit
als je me alles afpakt tot ik in m’n hemd sta
neem dan ook mijn hemd
neem het alsjeblieft en veel geluk ermee
toehoorder we gaan ons toch niet laten slaan?
toehoorder worden we daar beter van?
toehoorder ik vind het vaag
toehoorder en we moeten ook alles weggeven?
toehoorder we hebben al zo weinig
petrus het gaat er om dat we onze vijand leren liefhebben
toch Magdalena?

!
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magdalena heb je vijand lief
ook als hij je kwaad wil doen
toehoorder wat hebben we daar aan?
magdalena daar worden we uiteindelijk beter van
toehoorder maar wie wordt daar dan beter van?
magdalena iedereen – toch Petrus?
petrus ja iedereen –
toehoorder dus als iemand mijn vrouw afpakt
moet ik zeggen: ga vooral je gang
en als iemand m’n spullen steelt
of m’n huis in de fik steekt
dan zeg ik: dank je wel!
fijn dat je even langs kwam
petrus dat is in principe het idee
– toch Magdalena?
magdalena ja precies
toehoorder dat is volkomen idioot
petrus het is moeilijk uit te leggen
Jezus kan dat zelf veel beter dan wij
maar hij heeft ons dit geleerd
en wij geloven hem
toehoorder vrede sluiten – is dat de boodschap?
magdalena ja precies
toehoorder maar hoe doe je dat dan?
toch niet ten koste van jezelf
petrus nou misschien wel juist ja

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

98.

toehoorder vrede sluiten en je vijand
liefhebben
nogal simpel dus
magdalena het is juist heel moeilijk
maar we beloven jullie
dat het goed is voor iedereen
en dat de hele wereld daar beter van wordt

!
!

!
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4.
!
!
maria dag – –
mag ik jou iets vragen
petrus wij zijn heel druk mevrouw
maria waar kan ik Jezus vinden?
petrus hij heeft zich even teruggetrokken
zo meteen treedt hij de massa weer tegemoet
maria ik moet hem spreken
heel snel
petrus haast moet je hier niet hebben
voor een persoonlijke ontmoeting
geldt een wachttijd
maar als u zich eerst meldt kan één van ons
u wellicht ook helpen
bent u ziek of gewond?
maria ik ben ongerust
petrus in een ernstige vorm?
maria ja
petrus wat zijn de symptomen?
maria ik kom hier niet om me te laten ondervragen
ik wil Jezus spreken
ik ben zijn moeder
petrus zijn moeder – –
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dan geef ik u weinig kans
loopt weg
maria waarom?

!
!

!
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!
5.
!
!
kajafaz welkom weleerwaarde vrienden
de eerste mededeling die ik u doe betreft de offertarieven
we hebben daar met het oog op onze begroting extra nauwkeurig
naar gekeken
met als resultaat dat na het paasfeest de tarieven voor alle soorten
offers
met een halve zilverling zullen worden verhoogd
matthias begrijp ik het goed dat de goedkoopste offers een halve
zilverling duurder worden
en de duurste offers ook
kajafaz dat is correct
matthias maar dat is oneerlijk
de goedkoopste offers worden de helft duurder
en de duurste offers een minuscuul deel
kajafaz zo is het besluit
matthias ik protesteer
we mogen de toegankelijkheid niet uit het oog verliezen
de laagste tarieven moeten omlaag
en de hoogste omhoog
kajafaz dat is onmogelijk
hierover zijn bindende afspraken gemaakt

!

met alle partijen die een deel van de opbrengst eisen
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met de praefectus van de Romeinen
zowel als met de rentmeester van Herodes
matthias kunnen die afspraken met Chusas niet worden herzien?
fideas dan ken jij Chusas niet
alle leden van sanhedrin nee nee nee
nee nee nee nee
fideas de rentmeester is onverbiddelijk
waar moet Herodes anders zijn exuberante leven van bekostigen
alle leden van sanhedrin aj aj aj aj aj
ja ja ja ja
kajafaz het laagste tarief blijft op één zilverling
matthias maar dat zijn twee daglonen voor de laagstbetaalden
kajafaz een offer heet niet voor niets een offer Matthias
alle leden van sanhedrin aj aj aj aj aj
ja ja ja ja ja ja ja ja
kajafaz dan gaan we naar het tweede subject voor vandaag
iedereen weet dat we nog maar net zijn verlost van die zogeheten
Doper
en nu heeft er zich alweer een luid toeterende dwaas aangediend
die nogal wat volk aantrekt
het ziet er naar uit dat we opnieuw met een zelfverklaarde profeet
te maken hebben
die veel succes heeft met bijzondere genezingen
fideas alle profeten en gebedsgenezers aan het kruis!
alle leden van sanhedrin aj aj aj aj aj
aj aj aj aj aj aj

!
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nee nee nee nee nee
nee nee
kajafaz we gaan daar geen grappen over maken
kruisigingen laten we over aan onze Romeinse vrienden
we kunnen Pilatus niet elke week vragen
om de woestijn leeg te scheppen
over die Doper waren alle partijen het eens
Herodes niet op de laatste plaats
en wij waren ook unaniem tevreden met de uitkomst
matthias hebben wij Pilatus al bedankt voor die dienst?
kajafaz dat doen we niet formeel
ben jij zo slecht op de hoogte vriend?
odeas Matthias is nog maar net geïnaugureerd
kajafaz wat doen we hier nu mee geachte raad gaarne uw advies
urias ik zeg altijd:
eerst haal je de angel uit de wond
en dan veeg je het pus er uit
alle leden van sanhedrin ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja
elias kennelijk is het zo dat als je zo’n oproerkraaier elimineert
er spontaan een nieuwe opstaat uit diezelfde kring
nerias het probleem is niet zozeer die ene lastpak
daar is altijd een oplossing voor
odeas wij weten nog bijzonder weinig
wat is dit voor geval?
hoe heet hij?

!
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waar komt hij vandaan?
waarin onderscheidt hij zich van die vorige?
kajafaz we weten dat hij genezingen doet
elias dat doen er zoveel
kajafaz sommige moeten verbazingwekkend zijn
fideas zoals
kajafaz hij heeft een blinde het licht in de ogen teruggegeven
en een kreupele weer op zijn benen gezet
elias dat soort verhalen zijn altijd sterk overdreven
urias of die verhalen waar zijn maakt helemaal niet uit
het probleem is dat er een roep van uitgaat
die mensen aantrekt en leidt tot ontwrichting
aantasting van de status van de tempel
en tot valse concurrentie met de offerdienst
fideas ik heb vernomen dat deze genezer geen geld vraagt
elias doet hij het voor niks? – dat kan haast niet
urias zie je – daar heb je het al
nerias als hij concurrerend is
moeten we dat kunnen zien op onze inkomstenbalans
odeas is dat al gebleken?
fideas dat is heel moeilijk te meten
elias het gajes dat achter zo’n kwakzalver aan hobbelt offert toch
niet veel
dat levert de tempel amper iets op
fideas elke zilverling is er één
alle leden van sanhedrin ja ja ja

!
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ja ja ja ja ja
matthias ho ho ho ho ho
voor we kijken naar de gevolgen voor onze eigen inkomsten
wil ik dat we de diepere oorzaak onder ogen zien
die wonderdoeners zouden geen schijn van kans hebben
als er geen nood aan zou zijn – ik bedoel:
niet het aanbod aan wonderen bepaalt het succes maar de vraag
waarom zoekt dit geteisem zijn heil bij zo’n prediker?
dat is de vraag die aan alles vooraf gaat
elias ik sluit me hierbij aan
we moeten niet alle onkruid wieden
dat is slecht voor het gewas
odeas wijs gesproken Elias
die verschoppelingen hebben een strohalm nodig
om zich aan vast te klampen
nerias ik sluit me hierbij aan
het gajes dat afkomt op zo’n dwaas
is al verdwaasd van zichzelf
dat zijn ontwortelde zielen
dat komt vaak al jaren niet meer naar de tempel toe
omdat ze te arm zijn of omdat ze hun oriëntatie kwijt zijn
uiteindelijk moeten ook die mensen ergens terecht kunnen
odeas je moet er niet teveel gevaar in zien
als hier en daar wat door de woestijn heen scharrelt
integendeel –
beter dan dat ze Jeruzalem onveilig maken

!
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alle leden van sanhedrin ja ja ja
nee nee nee nee nee
ja ja ja ja ja
fideas maar te veel hoop leidt tot opstand
matthias te weinig hoop ook
nerias als hij zich maar niet de messias waant
fideas het is onbestaanbaar
dat de messias zou verschijnen
zonder onze wetenschap
alle leden van sanhedrin ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
urias toch ben ik bang dat wij niet met een gewone gebedsgenezer
te maken hebben
deze figuur schijnt maling te hebben aan al onze regels
en de meest bizarre ideeën te verspreiden
en hij vindt dat mensen afstand moeten doen van hun bezit
fideas volstrekt belachelijk
nerias tegennatuurlijk
alle leden van sanhedrin ja ja ja ja
nee nee nee nee
nee nee nee nee
nee nee nee nee
fideas het is een slimme tactiek
daarmee trekt hij de aandacht
en maakt hij zich geliefd
odeas ach daar komt hij toch niet ver mee
zo’n idee is voor niemand aantrekkelijk

!
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dat trekt een paar armoedzaaiers aan
en dat dooft vanzelf uit
nerias we mogen hier niet te licht over denken
zijn aanhang groeit gestaag
voor je het weet zitten er klonten in de pap
kajafaz wat voor klonten bedoelt Nerias?
nerias extremisten en zeloten
radicale elementen die de machten uit evenwicht brengen
elias wat weten we hier nu eigenlijk van?
is er iemand wezen kijken?
hoeveel mensen lopen daar precies rond?
odeas daar zijn nog geen cijfers van
elias zijn het er zeven?
zijn het er veertig?
of is het een plaag?
urias het zijn er meer dan veertig
elias dan is het een plaag
urias en ze mobiliseren
die Doper zat aan de Jordaan
maar deze knaap verplaatst zich voortdurend
je kunt met extremisten maar op één manier omgaan
uitroeien met wortel en tak
alle leden van sanhedrin ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja
nee nee nee nee nee nee
nee nee nee

!
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kajafaz ho ho ho mijne heren
alle leden van sanhedrin ja ja ja ja ja ja
kajafaz er zijn vele overwegingen
stappen zijn dringend gewenst
maar nader onderzoek is nodig
om alle risico’s nog beter in te schatten
ik dank de vergadering

!
!

!
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6.
!
!
maria hallo – mag ik even iets vragen
wat doen jullie hier?
melaatse wij wachten op onze genezing
maria wat hebben jullie voor ziekte?
melaatse huidvraat – zie je dat niet?
maar Jezus gaat ons genezen
maria kan hij dat?
melaatse oja – hij heeft al laten zien dat hij dat kan –
en wat heb jij voor een ziekte?
maria ik ben zijn moeder
melaatse bent u zijn moeder?
dan knielen wij voor u
maria ben je gek
melaatse wij hebben het wonder aan u te danken
maria raak me niet aan
loopt weg

!
!

!
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7.
!
!
petrus het gaat wel heel voorspoedig mensen
iedereen weet ons te vinden
blinden – kreupelen
mensen met spasmen en wanen
judas er zijn ook weer veertig mensen aangekomen
met zweren en stinkende wonden
susanna dat zullen melaatsen zijn
johanna heel bijzonder – vinden jullie niet?
en zo ontroerend ook
al die mensen die bij ons hun heil komen zoeken
filippus het zou wel heel fijn zijn
als ze allemaal iets zouden betalen
we hebben echt helemaal geen geld
en veel te weinig eten ook
petrus we doen niet aan geld
dat heeft Jezus bepaald
susanna waarom?
is geld niet goed?
johanna met geld win je de wereld
maar je verliest jezelf
filippus ze hoeven niet een hele zilverling te betalen

!

al betalen die zieken maar een minuscuul bedrag
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duizend kruimels is een hele koek
petrus daar kan geen sprake van zijn
Jezus heeft gezegd: geen geld
en daar houden we ons aan
magdalena wij nemen niets – wij geven
en geven schenkt geluk
petrus ik heb zelf ook alles weggegeven
omdat Jezus het vroeg
en dat geldt voor ons allemaal
susanna had jij veel geld?
petrus dat niet maar ik had een huis en een boot
en een broer
judas volgens mij is Jezus helemaal niet tegen geld
alleen tegen het bezit ervan
susanna bedoel je dat we het wel mogen aannemen
als we het maar meteen weer weggeven?
filippus we zijn bedelaars op deze manier
we maken ons veel te kwetsbaar en afhankelijk
johanna alles komt vanzelf op ons pad
daar vertrouwen wij op
susanna heb jij honger?
filippus ja
judas dan weet jij niet wat echte honger is
dit is nog helemaal niks
susanna waar voel je dat?
filippus hier

!
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ik weet niet
overal

!
!
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8.
!
!
maria hallo mag ik u misschien iets vragen
johanna geen tijd
maria ik wil alleen weten waar Jezus is?
johanna hij houdt net een toespraak voor een groepje vluchtelingen
en gedeserteerde soldaten
maar je mag hem niet lastig vallen
als je hem wilt spreken moet je je melden
loopt weg
maria waar kan ik dat dan doen?
ik ben z’n moeder –

!
!
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9.
!
!
susanna kijk – Magdalena heeft een verrassing
filippus hoe kom je daar aan?
magdalena gekregen
filippus wat is het?
magdalena een soort pastei
susanna hij is een beetje hard
magdalena hard is voedzaam
judas wie gaf dit ding aan jou?
toch niet een melaatse
magdalena ik kreeg het van een blinde
susanna heeft hij wel gezien wat hij gaf?
petrus niet zo flauw
judas het is een steen
magdalena het is een pastei
filippus ik lust het wel
petrus we eten het op
wat het ook is
judas zal ik de kip dan maar slachten?
johanna ik vind het zo mooi dat we dit met elkaar doen
het is niet makkelijk om het idee los te laten dat je iets nodig hebt
al is het maar een extra kledingstuk

!
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of de zekerheid van een bed of brood
en wij doen dat nu wel
het is zo ongelooflijk bevrijdend
petrus bevrijdend – ach
dat heb ik niet zo
judas ik kom er niet zo makkelijk doorheen
johanna ik heb diners meegemaakt
die drie dagen duurden
met veertig gangen
wijnen uit alle windstreken
en de meest exquise gerechten
zo walgelijk
filippus het lijkt me toch niet heel verkeerd
johanna om alles naar binnen te krijgen
werd er na elke gang stevig gebraakt
petrus laat ons nu maar genieten van die pastei
magdalena vind ik ook
wij doen het liever zo
met wat er is
en we krijgen er heel veel liefde voor terug
susanna zullen we voor Jezus ook een stuk bewaren?
petrus maar natuurlijk doen we dat
judas heeft iemand nog iets over?
petrus het gaat om de idee
filippus als jij zo rijk was Johanna
kan jij dan niet een lijntje leggen naar die schatkist?

!
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we zouden een kleine toestroom moeten hebben
alleen voor de basis
voor het eten
petrus dat is helemaal niet nodig
we doen het gewoon met wat er is
magdalena we mogen er op vertrouwen
dat er elke dag iets op ons pad komt
johanna ik kan ook niet meer terug
en ik wil het niet
ik betaal die schuld liever met honger terug
judas honger levert weinig op
hooguit een slecht humeur
magdalena het is pure liefde deze pastei
op de achtergrond omhelst Jezus een melaatse
susanna waarom omhelst Jezus een melaatse?
petrus dat zou hij nooit doen – hij kijkt wel uit
susanna wat doet hij daar dan?
judas hij is gek –
magdalena wat doe je?
jezus ik omhels mijn medemens
we mogen elkaar de liefde niet onthouden
magdalena kunnen wij elkaar nu nog aanraken?
jezus waarom niet?
judas jij krijgt straks ook van die huidvraat
jezus waarom zou ik?
judas hij heeft het ook van iemand gekregen

!
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jezus vrees niet
alleen het goede is overdraagbaar
loopt weg
melaatse wat is jullie meester een bijzondere man
hij houdt van mij
en van mijn vrienden ook
wij willen bij hem blijven
en reizen graag met jullie mee
johanna iedereen is welkom
filippus wacht even – raak die man niet aan
melaatse mogen wij met jullie mee?
petrus we mogen dit in principe niet weigeren
filippus wil jij straks ook onder de zweren zitten?
johanna iedereen mag mee
judas blijf van hem af
petrus wij mogen niet ongastvrij zijn
johanna als Jezus deze mensen omhelst
moeten wij zijn voorbeeld volgen
judas dat gaan we helemaal niet doen
je bent gek als je dat doet
magdalena we mogen niemand de liefde onthouden
dat heeft Jezus net gezegd
petrus wij hebben het goede te doen
of we dat nu leuk vinden of niet
filippus je moet de goedheid ook niet overdrijven
magdalena je kúnt het goede helemaal niet overdrijven

!
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judas we gaan toch niet moedwillig een ziekte oplopen
ik kan daar met m’n hoofd echt niet bij
melaatse wat is het nu?
ja of nee?
petrus we gaan het aan Jezus vragen
iedereen verdwijnt behalve Susanna en de melaatse
melaatse wat is dat?
susanna heb je honger?
melaatse ik neem een klein stukje
susanna Jezus heeft mij genezen
hij heeft me gewekt uit een droom
ik ben hem zo dankbaar
die droom ben ik vergeten
het was een andere wereld dan deze
melaatse is er nog een andere wereld dan deze?
susanna er is een wereld die verdwenen is
en een wereld die gaat komen
Jezus kent de weg op die wereld
en hij zal hem ons laten zien
petrus terug
we trekken verder
susanna nu nog? – het is al bijna donker
petrus Jezus heeft gezegd
dat we alles achter ons laten
susanna ook de melaatsen?
petrus iedereen gaat mee

!
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ongeacht hoe hij eruit ziet
susanna Jezus heeft zo’n groot hart
daar passen we allemaal in

!
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10.
!
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maria hallo heb jij Jezus gezien
verwarde blinde ja ik heb hem gezien
en ik ben hartstikke blind
en ik zie hem nu de hele dag – daar
en hij kijkt op mij neer
en hij zegt: jij zult genezen
op de dag dat je mij recht in de ogen kijkt
maria ja ja –
maar ik bedoel de echte Jezus
de man van vlees en bloed
verwarde blinde hij is ook echt – hij is verbijsterend echt
dat zo’n man kan bestaan
maria en waar is hij dan nu op dit ogenblik?
verwarde blinde dat zeg ik je toch – hier
zie je hem niet?
maria ja bedankt

!
!
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11.
!
!
magdalena Filippus – jij beheert toch het geld?
filippus als het er is wel ja
magdalena geeft hem geld
alsjeblieft
filippus dit is meer dan welkom Magdalena
hoe kom je er aan?
magdalena verdiend
filippus verdiend?
magdalena ja
filippus waarmee dan?
magdalena met wat ik altijd heb gedaan
filippus het is toch niet gestolen of wel?
magdalena ben je gek
ik heb gewoon mijn oude beroep nog een keer uitgeoefend
het is volkomen eerlijk verdiend
filippus nou dank je wel
namens alle zieken
en alle invaliden
morgen krijgt iedereen een stuk brood
susanna wat heb jij dan voor oud beroep Magdalena?
magdalena wat denk je?

!

oud beroep – vier letters

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

122.

susanna is Magdalena een hoer?
magdalena ik hoef me toch niet te schamen bij jullie
johanna verschenen
Magdalena – is het waar?
magdalena ja
is dat zo bijzonder dan?
johanna waar heb je dat dan gedaan?
wanneer? – met wie?
magdalena een keertje – gisteren
hier achter op het veld
met een Romein
die hebben geld
ik wist dat het hard nodig was
ik ga dat echt niet blijven doen
maar ik dacht ik ga iedereen blij maken
Filippus koopt morgen brood
filippus we zijn er heel blij mee
en ik vind niet dat we Magdalena nu iets kwalijk moeten nemen
johanna weet je – ik heb ook spijt van allerlei zaken
maar wij zijn hier met z’n allen met een schone lei begonnen
wij verkopen onszelf niet meer
magdalena dat maak ik zelf wel uit
johanna nee – dit is niet iets van jou of mij
dit gaat alle vrouwen aan
susanna mij ook?
magdalena luister eens – jij was ook een hoer

!
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toen je nog in je paleis woonde
johanna dat ben ik helemaal met je eens
ik heb mezelf ook weggegeven
in ruil voor een luxeleven
maar ik heb daar radicaal afstand van genomen
susanna was jij dan ook een hoer?
johanna er is hier helemaal niemand een hoer
niemand hoor je
dat is verleden tijd
petrus verschenen met Judas
wat is er aan de hand?
magdalena willen jullie het echt allemaal weten?
ja – ik heb iets bijverdiend – –
oneervol – volgens sommigen hier
johanna met een Romein
petrus je moest je schamen
judas schamen – waarvoor?
filippus ik vind dat wij dit met mildheid moeten bezien
Magdalena brengt tenminste iets in
petrus dat is volstrekt bezijden de kwestie Filippus
als dat waar is Magdalena
dan heb jij een grens overschreden
waar is dat geld nu?
dat geld mag niet in onze beweging terechtkomen
dat is heel smerig geld
alle geld is smerig

!
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maar dit is te vies om beet te pakken
dit geld is bevlekt
het is duister
filippus je hebt gelijk
petrus waar is het?
Filippus geeft hem het geld
heb jij dit geld op die manier verdiend?
dit kan echt niet Magdalena
dat geld moet weg – en jij ook
vooruit weg
weg weg weg weg
d’r uit – jij moet weg
judas waar maken jullie je druk om?
petrus jij gaat dit nu niet vergoelijken Judas
judas ben ik de enige die dit overtrokken vindt
jij ergert je – dat kan?
maar wat zegt dat over jou
petrus het gaat niet over mij
dit gaat over ons – over ons allemaal
wij hebben iemand onder ons die zich heeft misdragen helaas
Magdalena bezoedelt onze naam
net nu er een hele mooie roep uitgaat van onze beweging
ik ben er van overtuigd dat ik uit naam van Jezus spreek
als ik zeg dat wij hoererij niet kunnen tolereren
jezus verschenen
wat kunnen wij niet Petrus?
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petrus ik zeg net – nou ja – moet ik het per se herhalen?
jezus is jouw geweten zo schoon dat je gemachtigd bent over het
gedrag van een ander te oordelen?
alleen wie zonder de geringste ondeugd is
wie zuiver is en transparant als glas
die heeft dat recht
wij zijn één onder deze hemel
met welk recht verhef jij jezelf boven een ander?
wie ademhaalt doet een ander al tekort
want er is nooit voldoende lucht voor iedereen
tenzij we ons wat minder opwinden
wie vindt dat hij mag oordelen neemt nu een steen en stelt
Magdalena terecht
neemt een steen en geeft die aan Petrus
alsjeblieft
petrus waarom krijg ik nu die steen?
ik ben hier niet over begonnen
filippus jij maakte er wel het grootste punt van
petrus Johanna ook
johanna ga jij mij nu verraden Petrus?
jezus neem die steen en doe er iets mee
ik geef hem je niet voor niets
petrus ik ga dat niet doen
nee – niet met een steen
jezus je oordeel is hard
als je eerlijk bent voeg je de daad bij het woord
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en dat geldt voor iedereen
neem een steen
geeft iedereen een steen
kom op en laat jullie oordeel zien
laat zien wat je denkt
als je mij wilt volgen omdat je in mij gelooft
en denkt dat ik de waarheid spreek
leg het hart dan op je tong en spreek vrijuit
maar leg dan wel je hart op dezelfde schaal
waarmee je Magdalena’s daden weegt
en waag het niet jezelf boven een ander te stellen
nou – wie gooit er het eerst – ?
loopt weg
magdalena gooi dan
gooi dan die steen
Judas gooit zijn steen op de grond
petrus wie deed dat?
wie gooide die steen?
johanna ik niet
filippus wat maakt het uit
petrus wie deed dat dan?
die steen kwam toch niet uit de hemel?
judas die steen is van mij en zij verdient hem niet
ik vind dat Jezus gelijk heeft
de wereld wordt door schijnheiligheid geregeerd
ik heb zo vaak voor de liefde betaald
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johanna dat kun je toch geen liefde noemen
judas o jawel
toen ik nog in de bouw werkte spaarde ik elke cent
om eens in de week het huis van de vreugde te bezoeken
en ik heb er nooit een vrouw gezien die het niet uit liefde deed
liefdeloos zijn alleen de mannen die erover liegen
johanna zeg hou eens op – jij bent Jezus niet
judas ik ben het wat dit aangaat bijzonder met hem eens
tot Petrus en wat mij betreft verdien jij die steen – hypocriet
petrus we gaan dit door de vingers zien
voor deze keer
filippus pakt het geld en morgen is er brood
judas Jezus wil vooruit en wij staan hier
onze tijd te verdoen
schiet op nu – verder met de hele karavaan
de mannen vertrekken
johanna veroordeel jezelf niet Magdalena
magdalena dat doe ik ook helemaal niet
ik voel me door Jezus gesteund
susanna Jezus vond het niet zo erg
magdalena ik dacht dat het niet uitmaakte
maar ik moet dit niet meer doen
in ruil voor geld of wat dan ook
dan nog liever honger
susanna is dat de keuze die we hebben: honger of een hoer?
magdalena ik voel me heel sterk nu
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johanna ik ben zo blij met wat je zegt
als wij deze wereld willen veranderen
moeten we ophouden onszelf te verkopen
wij mogen ons lichaam niet langer lenen
niet voor geld – noch voor status of erkenning
susanna is het slecht om een hoer te zijn?
magdalena alleen voor de liefde
dat voel ik nu echt
ik zal nooit meer van een ander zijn Johanna
alleen van Jezus kan ik houden
ik voel het branden als hij naar me kijkt
als ik in zijn buurt kom word ik duizelig
alsof ik een afgrond nader
maar als ik hem wil aanraken
voel ik hoe zijn lichaam wijkt
susanna Jezus is mooi
Jezus is lief
johanna zijn liefde is niet exclusief voor jou
noch voor mij of een ander
dat is zo mooi aan hem
hij vraagt ons de begeerte los te laten
magdalena ik weet niet of ik dat wel kan
johanna natuurlijk kun jij dat
een mens kan alle aandrift overstijgen
susanna ben je ook een hoer als je niet wordt betaald?
magdalena het hoeft niet altijd om geld te gaan
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susanna mijn vader heeft nooit betaald
ik denk niet meer aan hem
hij denkt niet meer aan mij
hij slaapt voor altijd in de grond
johanna ben jij door hem misbruikt?
susanna als jullie hoeren zijn ben ik het ook
Jezus neemt alle zonden van ons af
die zijn we dan mooi kwijt
magdalena zo is het
susanna mag Jezus mijn vader zijn?
hij is zo lief en zo mooi
filippus roept
dames – we gaan vooruit
de karavaan trekt verder

!
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12.
!
!
maria weet jij waar Jezus is?
euforische geest Jezus is god mevrouw
maria hoe kom je daar nu bij?
euforische geest hij is ons lichtend voorbeeld
niemand is groter dan hij
hij spreekt altijd de waarheid
en wijst ons de weg door het leven
dat is zo bovenmenselijk
wie kan hij anders zijn dan god
en als hij god niet is
dan is hij wel de zoon van god
maria ben jij ook door hem genezen?
euforische geest ik was niet ziek maar dolend was ik wel
het leven was voor mij een labyrint
met zoveel ambachten en ongelukken
schulden – vrouwen – niets kwam van de grond
maar Jezus heeft mij nu de uitgang laten zien
hij is de toegangspoort tot het eeuwige leven
het antwoord op elke vraag
maria hij is mijn zoon

!
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euforische geest als u de moeder bent van god – kniel ik voor u
maria ga weg en laat me los

!
!
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13.
!
!
kajafaz het is een karavaan die kriskras door het land trekt
een vormeloze bende bedelaars en criminelen
vluchtelingen
alles wat ziek is
of mismaakt of anderszins niet in de haak
kruipt daar rond
er zijn zelfs een paar gedeserteerde Romeinse soldaten
gesignaleerd
pilatus hm –
kajafaz daar worden uw belangen ook geraakt geachte praefectus
u kunt er niet omheen
de groei van deze beweging is opzienbarend
hij beweegt zich door het land
en verdubbelt zijn omvang elke week
het is een broeinest van radicale elementen
net als bij die Doper die u hebt laten kruisigen
maar het gevaar van deze man is vele malen groter
het is trouwens zijn neef opmerkelijk genoeg
pilatus de neef van die Doper?
dan moet die hele familie worden geëlimineerd
kajafaz daar zijn wij wat voorzichtig mee
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bovendien zouden wij dan het halve dorp moeten ruimen
en dat valt verkeerd bij de omliggende gemeenten
dat moet u kunnen begrijpen
pilatus wat is één familie?
waar ligt Nazareth?
als het probleem werkelijk zo groot is
waarom denken jullie dan zo klein?
fideas het is niet alleen zo dat hij mensen geneest
matthias wat overigens tamelijk spectaculair is
nerias er zijn gevallen bekend van heuse wonderen
pilatus ik geloof niet in wonderen
hou het concreet
ik wil dat u met feiten komt
kost zijn aanwezigheid geld?
of kan het ook iets opleveren misschien?
is er sprake van dreiging?
en waar blijkt dat dan uit?
zijn ze gewapend?
is de groep al in Jeruzalem gesignaleerd?
kajafaz dat niet direct
pilatus wat is dan het probleem?
fideas deze man beweert dat hij de messias is –
maar daar kan geen sprake van zijn
nerias deze knaap roept de schande over zich uit
dit is godslastering – !
kajafaz niets minder dan dat

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

134.

jij bent er geweest Matthias
jij hebt het hem toch zélf horen zeggen
vertel de praefectus wat je zag
matthias ik stond voor zijn neus en heb hem gevraagd of hij de
messias is
hij antwoordde niet
maar hij keek me wel aan
zijn ogen gaven licht
kajafaz en –
matthias en ik geloof dat hij toen knikte
kajafaz je geloofde het of zag je het?
matthias ik geloof dat ik het zag
kajafaz maar zag je het ook echt?
knikte hij daadwerkelijk?
matthias dat weet ik bijna zeker
kajafaz bijna
daar heb je het
dat is toch zo goed als een bewijs
fideas als het om de messias gaat
is absolute zekerheid
heel moeilijk te verkrijgen
pilatus is hij nu de messias of niet?
kajafaz daar zijn wij absoluut en relatief niet zeker van
maar we mogen het ook niet uitsluiten
nerias het is aan de eeuwige
om te beslissen hoe of wat precies
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wij gaan er echter vanuit dat wij de eerste zijn
die van zijn komst op de hoogte worden gesteld
pilatus en waar baseren jullie dat vertrouwen op?
fideas op de heilige schrift
als de verlosser ooit verschijnt wordt hij door ons geproclameerd
nerias de boog van de verwachting moet echter gespannen blijven
de belofte mag nooit worden ingelost
en daarom zal ook deze messias de messias niet zijn
pilatus jullie vragen van mij wel heel veel inlevingsvermogen
ik vind het prima dat jullie een mythe hebben rond zo’n
messiasfiguur
en ik begrijp best dat elke idioot die titel op kan eisen
maar dan zet je zo’n gek toch te kijk als een bedrieger
dat is toch niet zo ingewikkeld?
pak hem op wegens blasfemie met jullie eigen tempelwacht
kajafaz u moet goed begrijpen dat dat voor ons
niet helemaal zonder risico is
pilatus wat lopen jullie dan voor risico?
nerias nou – –
stel dat hij inderdaad de messias is
dan hebben wij het voorteken gemist
en staat onze autoriteit op het spel
kajafaz hij kan de messias niet zijn
het is een arme drommel uit Nazareth
een gat van niks
dat is al meer dan voldoende bewijs
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wat komt er uit Nazareth?
fideas niets
nerias en zeker niets goeds
fideas hij is een bedrieger
matthias dat weten we niet
fideas het gaat ook niet om deze messias
en of hij nu echt is of niet
zijn aanhang neemt met de dag toe
daarin schuilt het gevaar
kajafaz en daarom zijn wij ook hier
dit is ook in uw belang
het broeit onder het volk
ingrijpen is dringend gewenst
u hebt de mankracht en het mandaat
om deze brand te blussen
u kunt hem toch zo oppakken
wegens opruiing of rebellie?
pilatus en dan blijven jullie mooi
buiten spel – –
weet Herodes van dit geval?
zijn jullie daar al wezen praten?
kajafaz nog niet
pilatus het is vast ook in zijn belang om hier iets aan te doen
kajafaz dat is ook zo
fideas er zouden zelfs mensen van het hof
deelnemen aan de beweging
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de echtgenote van één van de ministers van Herodes
hebben wij ons laten vertellen
pilatus oja? – wie is dat dan?
kajafaz de vrouw van Chusas
pilatus de vrouw van de rentmeester – ?
die moet ik wel eens hebben ontmoet
kajafaz kunnen wij op uw steun rekenen geachte praefectus?
pilatus jullie hebben reden om hem uit de weg te ruimen
ik niet

!
!
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!
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maria waar is Jezus?
magdalena ergens verderop
maria waar precies? – ik moet hem zien
magdalena dat kan nu niet – we trekken weer verder
maria waar gaan jullie dan heen?
magdalena dat weet niemand
Jezus wijst ons de weg
en wij volgen hem blind
op naar het volgende wonder
maria wat denken jullie van hem
hij is toch geen god?
magdalena voor mij wel
hij is de messias
maria het is gevaarlijk om dat te denken
magdalena we zijn er zeker van
maria maar dat is waanzin
en niemand weet dat beter dan ik
ik ben zijn moeder
magdalena zijn moeder –
maria ik wil hem spreken nu
breng me naar hem toe alsjeblieft
magdalena kom maar mee

!
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15.
!
!
invaliden wat moeten we nu Jezus?
niets zit mee in ons bestaan
niemand zit op ons te wachten
nergens hebben we een plek om heen te gaan
hoe komen we ons leven door?
jezus ieder mens heeft een akker en zaad dat vruchtbaar is
maar niet alle zaad bereikt de juiste grond
op rotsgrond blijft het aan de oppervlakte
tussen het onkruid blijft het zonder vrucht
maar in de grond van jullie harten is het zo vruchtbaar
dat jullie alle dagen kunnen oogsten
invaliden wij hebben geen akker
wij zijn onkruid
in ons draagt het zaad geen vrucht
jezus wie heeft jullie dat wijsgemaakt
je vader of je moeder?
de leraar op school?
welke god heb je geleerd te aanbidden dat je dat bent gaan
geloven?
wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie overbodig zijn of ongewenst?
geloof me

!

jullie zijn de hoop van dit land

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

141.

invaliden wat kunnen wij doen?
wij zijn in deze wereld niet van nut
jezus wat is het nut van bloemen?
wat is het nut van de zon?
wat is het nut van muziek?
judas onderbreekt
Magdalena zegt dat je moeder hier is
jezus mijn moeder – –
judas ze wacht op je
invaliden maar zijn wij dan bloemen?
zijn wij de zon?
wij maken geen muziek want onze handen doen het niet
jezus iedereen kan aan jullie een voorbeeld nemen
en zeker de rijken en machtigen in dit land
loopt weg
invaliden maar wij zijn alleen maar een blok aan het been van de
rijken
en de machtigen zien ons niet staan
judas dit raadsel lossen jullie zelf maar op
invaliden dat kunnen we niet
wij zijn invalide
judas is dat een excuus?
jullie kunnen nog zoveel
als je kunt praten kun je nadenken
en wie van jullie nog benen heeft kan dansen
en wie ook geen handen meer heeft
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kan altijd nog zingen
invaliden wij willen niet zingen
wij willen genezen
judas waarom zou je streven naar het onmogelijke?
invaliden wij willen een wonder
dat is ons beloofd
judas het wonder komt later
jullie moeten nu gaan
weg allemaal
invaliden maar wij zijn invalide
judas niets mee te maken
vooruit
invaliden nergens zijn we welkom
zelfs hier niet
wat gaan we nu doen?
we kunnen niets
we blijven hier liggen tot iemand ons opraapt
laten zich vallen
Johanna, Susanna, Magdalena en Petrus verschijnen
petrus ach die arme mensen
johanna we rapen ze op
magdalena Judas vooruit – help eens mee
iedereen helpt mee de invaliden overeind te zetten
judas waarom zijn die invaliden zo ondankbaar?
johanna je moet compassie met ze hebben
judas ze kunnen dit best zelf
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johanna ze hebben hulp nodig dat zie je toch
steun en vertrouwen en hoop
susanna hoeveel hulp verdraagt een mens?
en hoeveel dienstbaarheid?
een invalide die nog op de grond ligt
mag ik ook?
judas ik kom hier eigenlijk niet voor
filippus niet zeuren Judas
kom op
judas we lijken wel een ziekenhuis
een opvanghuis
een vluchtelingenkamp
magdalena wat wil je dan? –
dit is de taak die Jezus ons geeft
een invalide die opnieuw gevallen is
daar lig ik weer
judas ik geloof in revolutie
dat is waartoe Jezus mij roept
maar met dit stelletje krukken komen we toch nooit tot een
grootse ommekeer
magdalena wanhoop niet
die ommekeer komt als Jezus het wenst
judas weet je – ik doe wat ik kan – ben tot alles bereid
speel dag en nacht voor barmhartige Samaritaan
bied aan ieder die wil slaan mijn beide wangen
maar ik zie niet hoe dat tot revolutie leidt
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magdalena het komt vanzelf goed
je moet geduldig zijn en vertrouwen
en je niet teveel vragen stellen
susanna waarom zouden we geen vragen stellen?
judas Jezus heeft trouwens z’n moeder op bezoek –
johanna z’n moeder – ?
magdalena ik had haar al gezien
petrus ik ook
johanna dan komt ze hem halen
petrus hij wil toch niets van haar weten
johanna dat zegt hij wel – maar hij verafgoodt haar ook
filippus waar haal je dat nou weer vandaan?
johanna ik vermoed dat zijn moeder de enige is die werkelijk
toegang tot hem heeft
filippus dat is vrouwenpraat
petrus zo – die staan weer rechtop
vooruit Judas – het komt wel goed
magdalena geef die mensen een stuk brood
is er nog water?
johanna niet veel – voor iedereen een slok
susanna van hoe weinig kunnen we leven?
wanneer bereiken we het minimum?
invaliden wij hebben dorst
we willen meer
magdalena een slok per dag is genoeg
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johanna tot de invaliden
vroeger was ik net als jullie
alle dagen ziek – allemaal kwaaltjes
maar nu heb ik geen last meer van mezelf
geen zeurende pijn
geen schuldgevoel
susanna jij hebt toch in een paleis gewoond?
mis jij die luxe nooit?
johanna natuurlijk wel
ik zou een moord doen voor een bad
en een schoon hemd
je moest eens weten hoeveel jurken ik had
bedienden
ik deed nooit iets in huis
het was ook veel te groot
overweldigend mooi – we hadden heel veel kunst
prachtige beelden uit marmer en brons
de meest schitterende fresco’s
een collectie Myceense vazen
susanna ik weet niet wat dat is – ik ken die dingen niet
magdalena ik hou van kunst
maar kunst doet er helemaal niet toe
richt zich weer op de invaliden
dít is waar het in het leven om gaat
susanna ziet iedereen de schoonheid van wat we hier doen?

!
!
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!
16.
!
!
jezus moeder
maria jongen
jezus wat doe je hier?
maria ik wil zien hoe het hier is
en wat je doet allemaal
jezus je hebt nu een indruk – ga alsjeblieft
maria de mensen geven hoog van je op
je bent belangrijk voor ze
luisteren ze echt naar jou?
naar wat je vertelt?
je hebt bijzondere ideeën heb ik begrepen
jezus ik wil je niet zien
maria ik heb mooie dingen over je gehoord
je hebt mensen genezen
ik wist natuurlijk wel dat jij talenten had
die je in Nazareth niet kon ontplooien
en met dat zware werk dat je vader deed kwam je al helemaal niet
tot je recht
jezus wat wil je mij zeggen moeder?
ik zit niet op je te wachten
je stoort me in m’n bezigheden
maria mis je mij niet?

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

148.

jezus nee
maria ik jou wel
jezus ga nu maar weer
maria ik wil weten hoe het met je gaat
wat je doet
dat is mijn recht als moeder
jezus nee
je hebt dat recht niet
noch de plicht om voor me te zorgen
ik ontsla je van alles
als een mens volwassen wil zijn moet hij op eigen benen staan
verantwoordelijkheid nemen
anders blijven we voor eeuwig kinderen
die vaders bevechten
en aan moeders rokken hangen
maria dat kan wel zo zijn maar je bent nu eenmaal mijn kind
en ik hou van je
jezus ik ben geen kind meer
en wij zijn niet langer familie
maria waarom wijs je me af?
mag ik niet van je houden?
is er iemand hier die dat wel mag?
heb je een vrouw?
jezus daar heb ik geen behoefte aan
maria dat geloof ik niet
ben je geen man?

!
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jezus dat weet ik niet
maria wat ben je dan?
ik hoorde mensen over je spreken alsof je een god voor ze bent
jezus ze weten niet wat ze zeggen
de mensen maken iets van mij dat ik niet ben
het zijn net kinderen
maar ik ben niets meer dan zij
en zeker geen god
maria als jij geen god wilt zijn
waarom omring je je dan
met mensen die jou allemaal aanbidden?
zoek jij dan geen bewondering?
jezus ik vraag het niet van ze
integendeel
maria ik maak me grote zorgen Jezus
er wordt over je gesproken
overal
niet alleen door het volk dat op je afkomt
maar zelfs in Jeruzalem
tot in de hoge raad van de tempel aan toe
jezus hoe kom je daarbij?
maria oom Zacharias is aangesproken door één van die
tempelpriesters
ze wilden alles van je weten
meer dan hij wist te vertellen
jezus Jeruzalem – –
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maria ik ben bang
jezus waarvoor in godsnaam?
maria dat het jou net als Johannes vergaat
jezus vergelijk mij niet met Johannes
Johannes was precies wat ik niet wil zijn
ik ben in alles zijn tegendeel
zijn lot zal het mijne niet zijn
maria de overheid verdraagt het niet
dat wilde mannen in de woestijn opstand prediken
jezus ik predik geen opstand
maria het schijnt dat je nogal wat conventies aan je laars lapt
en bijzondere dingen verkondigt
de politiek is gevaarlijk Jezus
jezus dat weet ik
maar het houdt me niet bezig
ik bevecht die mensen ook niet
ik wil dat ze dat zelf doen
dat ze hun eigen motieven ontstijgen
dat is wat ik ‘waarheid’ noem
maar ik dwing het niet af
dan zou ik dezelfde fout maken als zij
ik heb geen macht en geen wapens en die wil ik ook niet
ik vraag het – beleefd – of minder beleefd
en niet alleen van de machtige heren die zichzelf de hemel op
aarde gunnen
ik vraag het van iedereen
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ook van mezelf
maria het lijkt mij ondoenlijk
wat jij van de mensen vraagt
een mens is snel uit evenwicht
jezus misschien
maar moet een mens zich door het zwakste in zichzelf laten leiden
of kunnen we ook hoger reiken dan een kind
ik weet dat het kan
ik heb het gevoeld en ik heb het gezien
maria wat heb je dan gezien?
jezus dat een mens groter is dan zijn eigen motieven
dat hij een ander mens ook echt kan zien
maria wat jij wilt is onmogelijk jongen
jezus laat mij mijn gang gaan vrouw
maria ook als het je de kop kost?
jezus mijn kop is niet veel waard
wat is één man op zoveel duizend
of hoeveel mensen er ook op de wereld zijn
iemand moet het doen
maria wat heb jij je in je hoofd gehaald?
dat gaat een keer fout
jezus nou en!?
dit is mijn leven – of niet?
jij bent blind voor wat mij drijft
door je moederlijke gevoelens
maria ik ben nu eenmaal je moeder
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jezus ik verdraag dat gemoeder niet meer
en die zorg die je mij nog altijd opdringt
maria sinds je vader dood is ben je veranderd Jezus
jezus kan zijn
maria je vader kan het je zelf niet meer vragen
maar ik zeg het ook namens hem
geef dit op –
we willen je niet kwijt
jezus ik ben jouw zoon niet meer Maria
ik noem jou ook geen moeder meer
en wat Jozef aangaat
niets in mij zegt dat hij mijn vader is
maria je bent heel wijs Jezus
maar je hebt niet in alles gelijk
ik wil dat je nu meegaat
terug naar Nazareth
jezus ben je daarvoor gekomen?
maria ja
doe een stap terug
en ga bij jezelf te rade
van daaruit kun je altijd nog zien
of je de wereld kunt veranderen
jezus ik wil je niet meer zien
ga weg
het is klaar tussen ons
maria nee Jezus –
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ik trek je hier uit
jij luistert nu naar mij
uit naam van de liefde
jezus is dat liefde – Maria
– of angst?
maria wat denk je dat een moeder voelt
die voor zich ziet waar dit toe leidt?
jezus ik ga mijn eigen weg
maria niet deze weg Jezus
dit pad loopt dood
welke strijd je ook voert
je zult hem niet winnen
met een leger van wanhoop achter je aan
jezus deze mensen zijn de wanhoop juist voorbij
dit is een leger van hoop
maria je misleidt die mensen
en houdt ze een illusie voor
je geeft die mensen hoop
maar waar haal je die vandaan
jij hebt die kracht niet die zij in jou zien
wat het ook is
en wat jou ook voor ogen staat
ik smeek je – ga met me mee
ik heb je gebaard
en ik wil je niet ten onder zien gaan aan een dwaas ideaal
jezus ga weg
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raak me niet aan
maria als jij een kind had zou je ook voor hem vechten
jezus blijf van me af –
maria nee
jezus ik gebruik geen geweld
mijn woord moet toereikend zijn
loopt weg

!
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17.
!
!
johanna is Jezus hier naar binnen gegaan?
bij een tollenaar? –
petrus Zacheüs is de slechtste niet
filippus ik heb nog nooit een goede tollenaar ontmoet
als hij het goed met de mensen voorhad
zou hij geen tollenaar zijn
judas Zacheüs is de meest rigoureuze belastingambtenaar uit deze
buurt
hij kent de regels zo precies
dat je na elk bezoek van hem weer dieper in de schulden staat
hij werkt voor alle overheden maar verdient het meest aan de
bezetter
en bij deze verrader van zijn eigen volk
dineert nu onze Jezus
petrus je bent snel met je oordeel Judas
jij weet niet wat die twee daarbinnen bespreken
judas dat weet ik heel goed
die huichelaar zit hem te paaien met een overvloedig maal
magdalena daar trapt Jezus niet in
hij kijkt dwars door die man heen
en hij zal hem betoveren
judas dan komt hij zo naar buiten met een flinke zak geld
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petrus Jezus aast toch niet op geld
filippus het is inderdaad misschien wel slim van Jezus om met die
tollenaar in zee te gaan
wij hebben geldschieters nodig
armoedzaaiers en zwakzinnigen hebben we voldoende
johanna dus jij vindt dat wij van dat stinkende geld van die
tollenaar
ook een graantje moeten meepikken?
jij bent al net zo corrupt
judas als Jezus werkelijk meende wat hij zei
over geld en de hypocrisie van de rijken
ging hij hier helemaal niet naar binnen
of het moest zijn om die tollenaar
volledig uit te kleden
en alles wat hij heeft gestolen
terug te schenken aan het volk
magdalena we weten niet wat Jezus voorheeft
we staan hier vast niet voor niets
hij stelt ons vaker op de proef
en steeds komen we er gelouterd uit
ik vind dat we hier zonder oordeel moeten wachten
judas ik ga die verrader eens flink de waarheid zeggen
en Jezus ook als het nodig is
magdalena vertrouw nou maar op hem
hij doet wat juist is
ook al doorgronden wij niet altijd zijn motieven
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susanna twijfelen we aan Jezus?
filippus nee natuurlijk niet
judas als Jezus waar wil maken wat hij zegt
wordt het tijd voor een strenger regime
dan moeten we overgaan tot hardere actie
anders komt de wereld nooit in beweging
susanna waarom dineren wij eigenlijk niet mee?
judas goed plan
laten we die vent van zijn voorraad afhelpen
zijn kelder leeg zuipen
en terugnemen wat hij van ons heeft gestolen
magdalena als je dat doet ben je geen haar beter dan die tollenaar
filippus jij bent wel heel streng in de leer
magdalena wil jij de leer van Jezus loochenen
zodra hij even niet kijkt?
judas hij loochent zijn eigen leer nu zelf
door bij die huichelaar te gaan dineren
dan mogen wij toch ook
gaat naar binnen
filippus ik ga mee naar binnen
ik heb honger
gaan jullie mee?
johanna ik denk er niet aan
petrus ik wacht ook liever hier
magdalena ik ga alleen als Jezus het vraagt
laat hem genieten van de maaltijd
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hij heeft het recht op alle luxe die hij wenst
wie zijn wij om hem dat te misgunnen?
ik wil zo wraakzuchtig niet zijn en zo jaloers
dat is nu net wat hij ons heeft geleerd
petrus wat is Judas fel ineens
hij was de laatste tijd zo mild
susanna dat komt door die tollenaar
hij heeft een hele grote schuld
petrus bij Zacheüs – ?
susanna bij een tollenaar in Sepforis
waar hij woonde tot voor kort
en hij heeft me nog wel meer verteld
petrus laat hem dat zelf maar een keer vertellen
susanna hij is zijn beide ouders kwijtgeraakt
bij een grote opstand tegen de Romeinen
zijn moeder raakte bedolven onder puin
toen hij nog in de wieg lag
en zijn vader is met tweeduizend andere rebellen
terechtgesteld aan een kruis
petrus Judas heeft het niet van een vreemde
judas verschijnt
de tollenaar heeft alle schulden kwijtgescholden
van ieder die bij hem nog in het krijt stond
en hij deed niets dan huilen
Jezus zegt: we kunnen vooruit
het is tijd voor Jeruzalem
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!
18.
!
!
susanna waarom gaan we naar Jeruzalem?
johanna we kunnen alle korrels zand in de woestijn blijven omkeren
maar daarmee verandert er niets in de wereld
judas Jeruzalem is het brandpunt van de macht
daar gaat de hens nu in
magdalena in Jeruzalem zal de opstand beginnen
petrus iedereen die mee wil doen doet mee
judas de rollen worden nu omgedraaid
magdalena de eersten zullen de laatsten zijn
filippus wie rijk is wordt arm en omgekeerd
petrus dit zal het moment van de waarheid zijn
susanna wat voor waarheid is dat dan?
johanna de waarheid die zo lang is ontkend
dat wij als gelijken zijn op deze wereld
filippus dat een baas niet boven zijn bediende staat
een man niet boven een vrouw
judas en dat de Romeinen niet mogen heersen over een volk dat zij
hebben geknecht
magdalena dat onrecht zal worden hersteld
dit land is van ons
en van ons allemaal

!

en in gelijke mate

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

161.

susanna wil Jezus dat allemaal echt?
filippus je moet vertrouwen op wat hij heeft gezegd
johanna wij zijn de hoop van dit land
petrus de rijken hebben hun deel al gehad
judas wij hebben tot nu toe honger geleden en pech gehad
het geluk was anderen beschoren
maar nu zijn wij aan de beurt
petrus nu gaan voor iedereen de poorten open
susanna hoe gaan we dat doen?
we hebben geen wapens
petrus we volgen Jezus
heb vertrouwen in hem
magdalena zijn woord is het wapen
waarmee hij de poort van de tempel zal openen
johanna geen steen zal op de ander blijven liggen
we breken de tempel af en bouwen hem weer op
susanna en dat alles zonder geweld?
judas de macht heeft wankele benen
de beschaving heeft een hele dunne huid
het broeit in alle geledingen
de machthebbers zijn bang
en wie niets heeft is boos
want woede breekt door de wanhoop heen
het bouwwerk van deze wereld staat op breken
één stevige duw en alles stort in
susanna overleven we dat wel?
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filippus dat weten we niet
maar het doel heiligt de middelen
magdalena ons wapen is dat we niet bang zijn
susanna waarom rijdt Jezus op een ezel
en niet op een groot paard?
magdalena hij wil niet dat we tegen hem opkijken
hij is onze gelijke
hij wil dat iedereen hem kan aanraken
ook de kinderen
en alles wat niet bij machte is op zijn benen te staan
johanna dat is de fout van alle koningen
dat zij zich in de hoogte bewegen
tot ze vergeten zijn wat het is om op de grond te staan
petrus Jezus niet
hij is de koning van de armen
en hij zal anders dan alle andere koningen
zijn gezag niet misbruiken
want alle macht die hij krijgt
deelt hij met ons

!
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19.
!
!
jezus tot de markthandelaren
wat doen jullie hier?
wat zijn dat voor spullen?
zijn die waren te koop?
op deze plek?
is dat geld van jou?
heb jij dat verdiend?
waarmee dan wel?
zijn jullie priesters?
is dit de tempel?
is dit het huis van de waarheid?
het huis van gebed?
van reflectie?
van stilte?
ingetogenheid?
jullie hebben van dit huis een warenhuis gemaakt
jullie verkopen verlangens
maar niet de vervulling
jullie verkopen valse hoop
voor eigen gewin
mensen komen hier om wijze raad

!
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en wat treffen ze hier aan?
mensen zoeken hier respijt van hun ellende
steun en troost
en wat treffen ze hier aan?
mensen komen hier om een offer te brengen
omdat ze tot inkeer willen komen
omdat ze spijt hebben van iets
omdat ze hun goede voornemens willen bekrachtigen
omdat ze hopen op genezing of vergiffenis
en jullie maken daar misbruik van
jullie verkopen dat offer met winst
dient een priester god of geldelijk gewin?
bestaat er voor jullie nog iets dat werkelijk heilig is?
een waarde die niet verhandelbaar is
of is zilver alleen de maat der dingen
en is er niets dat de pecunia ontstijgt?
gooit marktwaren omver
susanna gaat Jezus ons nu voor in geweld?
judas nu gaat het eindelijk beginnen
iedereen gooit marktwaren omver
kajafaz wat is er aan de hand?
wat doen die vrouwen daar?
jullie mogen hier niet zomaar binnen
jezus waarom niet?
wij willen bidden
kajafaz wie is die man?
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jezus ik ben Jezus van Nazareth
ben jij de hogepriester?
deze tempel is een hoerenkast
die draait om geld verdienen
carrières en posities
jullie drijven handel met god
betalen met leugens
vragen de hemel om winst
profijt en rendement
huichelaars!
is rechtschapenheid teveel gevraagd?
rechtvaardigheid te duur?
eerlijkheid te ongemakkelijk?
komt de waarheid jullie niet goed uit?
elke leugen keert terug in zijn ware gedaante
vroeg of laat eist de waarheid zijn rechten op
dan zullen alle stenen het uitschreeuwen
en blijft van deze tempel niet meer over dan een ruïne
kajafaz wie denk je dat jij bent – Jezus van Nazareth
god?
of de messias?
jezus vraag het aan de mensen die het kunnen weten
kajafaz jij hebt het recht niet op te treden namens welke hemelse
macht dan ook
jij bent geen verlosser
geen koning
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geen gezant van god
je bent een bouwvakker uit Nazareth
jezus en jij – ?
ben jij de hoogste hier?
de onderknuppel van god?
kajafaz godslasterlijke idioot!
jezus hoe ver reikt jouw macht?
hoe ongegrond zijn jouw pretenties?
hoe vals jouw aanspraken?
kajafaz alle vloeken uit de hemel
zullen neerkomen op jouw hoofd
en diepe duisternis zal je omhullen
we zullen je grijpen
ook al ben je nog zo geliefd
en gebruik je die arme stakkers als schild
jij gaat er aan
en ieder die met jou is
tempelwachters – er op af!
jezus we gaan
judas morgen komen we terug
dan stoten we jullie van de troon
iedereen is gevlucht voor de tempelwacht,
Maria is achtergebleven
maria Jezus jaagt iedereen de dood in
de mensen moeten ophouden hem te volgen
wat hij liefde noemt is een recept voor de dood
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!
20.
!
!
chusas waarvoor laat u mij komen praefectus Pilatus?
wilt u de boeken zien?
ik kan u verzekeren dat alle afdrachten zijn gedaan
en dat alles op orde is
pilatus je bent een brave borst Chusas
Rome zet mij onder zware druk op dit moment
om uit deze dorre uithoek van het rijk
het maximale rendement te halen
ik ben daardoor genoodzaakt om per direct
en uit naam van de keizer
de accijnzen met een twaalfde deel te verhogen
dat is geen vreugdevol nieuws voor jou – dat besef ik
anderzijds mag je spreken van geluk
aangezien Rome vastbesloten was een zesde deel af te dwingen
en ik met nodige diplomatieke acrobatiek
die verhoging met de helft heb weten terug te brengen
chusas Herodes zal niet blij zijn dit te vernemen
pilatus Herodes mag blij zijn dat wij hem nog gedogen
de keizer heeft een grillig humeur
en dat kan consequenties hebben voor het hele hof
chusas dat begrijp ik heel goed

!
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u moet echter begrijpen dat met de hogere belastingdruk
de schuldenlast zal toenemen
en de armoede
met alle gevolgen van dien
er is wat onrust in het land
pilatus ik kan er weinig aan doen Chusas
ik krijg mijn opdrachten uit Rome en die heb ik uit te voeren
zo hard als ze zijn
en die onrust is mij niet ontgaan Chusas
jullie moeten daar eens wat aan doen
je hebt reden genoeg lijkt me
ik begreep dat een van die oproerkraaiers connecties heeft met
jullie hof
is dat waar?
chusas daar weet ik heel weinig van
pilatus lieg niet – het gaat om jouw eigen vrouw
heeft zij zich aangesloten bij zo’n rebellenclub?
leg mij nu eens uit hoe dat kan
chusas tot mijn schaamte moet ik bekennen dat het is zoals u zegt
pilatus waarom heb je haar dat toegestaan?
chusas daarover spreek ik liever niet
ik weet dat het mijn eer niet past
pilatus hoe heet ze ook al weer die vrouw van jou?
chusas Johanna
pilatus Johanna –
wij kennen haar toch Claudia?

!
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claudia Johanna heeft meermaals bij ons aangezeten
samen met u
dat weet u toch nog wel?
chusas dat waren onvergetelijke avonden mevrouw
claudia heb je nog contact met Johanna?
chusas niet meer sinds ze vertrok
alle banden zijn verbroken
pilatus zijn er geldstromen van het paleis naar die beweging?
chusas niet dat ik weet
Johanna is met lege handen vertrokken
haar bedienden zijn ondervraagd en uit de weg geruimd
de zaak is afgedaan
pilatus dat is maar beter ook
ik kan het begrijpen dat jullie je van al die profeten willen ontdoen
laat Herodes maar weten dat als hij die messias te lijf gaat
wij die actie door de vingers zullen zien
chusas kunt u niet iets voor ons doen?
pilatus jullie lossen dit zelf op
laat Herodes maar eens tonen wat zijn titel waard is
claudia heb je al een nieuwe vrouw Chusas?
chusas formeel nog niet mevrouw
claudia en informeel?
chusas ik heb mijn keuze nog niet gemaakt
er verdringen zich veel wespen om een zoete taart
pilatus vooruit nu
als je een nieuwe vrouw hebt ben je welkom op het volgende diner
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chusas ik dank u
claudia ik heb gehoord dat hij heel charismatisch moet zijn
ik bedoel Jezus
pilatus Jezus?
claudia die messias waar Johanna naartoe is gegaan
pilatus wat weet jij daar nou van?
claudia ik begrijp heel goed wat ze daar zoekt
pilatus heb je soms nog contact met
Johanna?
claudia mijn kamermeisje vertelde me dat hij de liefde predikt
pilatus heb jij soms ook plannen om er vandoor te gaan?
claudia ik wil die les in liefde wel horen
en jij kunt het ook gebruiken
echte liefde bedoel ik
niet die neerbuigende houding als jij mededogen veinst
of als je iemand vrijspraak verleent omdat het je uitkomt
pilatus wat krijgen we nou!?
claudia jij spreekt nooit uit je gevoel
alles is tactiek om je positie te handhaven in Rome
pilatus ja en weet je waarom?
dat is mijn taak en daar pluk jij ook de vruchten van
claudia ja en ik twijfel er aan
of ik dat moet blijven doen
pilatus Claudia – wat heb je hiermee voor?
heb jij je laten indoctrineren door dat kamermeisje
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wie is dat? geef mij haar naam
claudia ik denk er niet aan
ze zou het er niet levend afbrengen
pilatus dan laat ik ze allemaal ombrengen
claudia jij bent er inderdaad toe in staat om alle kamermeisjes te
laten doden
omwille van een gerucht
wat is jou een mensenleven waard?
zo gebruik jij ook die messias
als een stuk vlees waar de Joodse honden om mogen vechten
ik vind het weerzinwekkend
pilatus haat jij mij zo Claudia?
waar komt dat ineens vandaan?
claudia ik haat je niet
maar ik wil dit niet meer
pilatus wat wil je niet meer?
en wat wil je dan?
claudia liefde Pontius
heel eenvoudig
liefde
pilatus wat jij liefde noemt is verraad
ik weet niet wat ik met jou moet
ik geef je voorlopig kamerarrest
claudia mijn ogen zijn open gegaan
en wat er ook gebeurt
ik kan ze niet meer sluiten
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pilatus sta jij daar nu nog steeds Chusas
vlieg als de bliksem naar die koning van jou
en ruim die zogenaamde messias uit de weg
voor zich
anders maak ik er werk van

!
!
!
!
!
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!
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deel 3
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!
!
Personages

!
petrus
filippus
magdalena
johanna
susanna
judas
jezus
maria
kajafaz
pontius pilatus
tempelwachters
romeinse soldaten

!
!
!
!
!
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!
1.
!
!
maria hij ontkent mijn liefde
wie de liefde van een moeder weigert
weigert de bron van het leven
ik ben de bron van alle liefde
hij ontkent de moederliefde
en loochent alle menselijke drift
rancune – hebzucht – jaloezie
niemand kan zo heilig zijn
zo star – zo principieel
het menselijk gemoed is veel te wisselvallig
het vlees is zwak
de wil ontrouw
wat wou hij daar aan doen?
wil hij de deugd soms met geweld opleggen?
luiheid met een zweep verjagen?
hoogmoed afstraffen?
jaloezie verbieden?
geen mens doet dat uit vrije wil
je kunt de wereld niet veranderen
je kunt de gang van de natuur niet keren

!

of je jaagt de hele natuur tegen je in het harnas
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waag het niet een moeder af te wijzen
of mijn buik zal hem terug opvreten
mijn schoot zal haar tanden laten zien
hij wil mij niet zien
omdat ik hem aan z’n zwaktes herinner
ik ben de enige die hem kan troosten
dat weet hij
mijn wraak zal liefde zijn

!

!
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2.
!
!
jezus eet dit brood vrienden
en drink deze wijn
onze gastheer deelt zijn voorraad met ons
en na een veelbewogen dag
biedt hij ons onderkomen voor de nacht
brood en wijn worden gedeeld
wat zijn jullie stil?
johanna is het wel veilig hier?
jezus de eigenaar is een vriend
een anonieme weldoener
petrus dank aan onze gastheer en aan onze leider
Jezus overtuigt nu ook de rijken en de machtigen
dat is een nieuwe stap in onze strijd
stapje voor stapje nemen wij het land voor ons in
eerst het platteland en nu Jeruzalem
de machtelozen zullen regeren
precies zoals hij ons heeft voorspeld
jezus het is goed Petrus
we zijn onder elkaar
johanna wie is die eigenaar? – wat is zijn naam?
magdalena heb vertrouwen Johanna

!

we hoeven niet alles te weten
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johanna het kan net zo goed een spion zijn
susanna worden we nu gezocht?
johanna ga daar maar vanuit
de tempel heeft niet alleen bewakers
maar ook knokploegen
en een geheime dienst
met kelders waar gemarteld wordt
magdalena die zijn toch niet voor ons bedoeld
jezus als jullie bang zijn is dat te begrijpen
wij maken niet alleen vrienden in Jeruzalem
magdalena ik begrijp het niet
we doen toch eigenlijk alleen maar goed
en toch is er veel tegenstand
jezus het valt mij ook tegen
ik heb dat niet voorzien
magdalena wat doen we dan verkeerd?
we verplegen alle zieken
brengen overal een blijde boodschap
petrus blijkbaar roepen wij ook woede op
johanna ons optreden in de tempel heeft kwaad bloed gezet
wij hebben niet eerder geweld gebruikt
filippus het viel toch wel mee met dat geweld
we hebben een paar van die kramen omver geschopt
johanna ik heb jou zien vechten
filippus ik heb een van die bewakers een klap verkocht
omdat hij mij aanviel

!
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susanna waarom bood jij niet je andere wang?
filippus dat had ik al gedaan maar hij hield niet op
susanna wat vind je daarvan?
jezus je moet geweld niet met geweld bestrijden
susanna en als het hardnekkig is?
jezus dan ook
we gebruiken het zwaard
maar niet om te snijden
susanna waarvoor dan wel?
petrus je moet dat niet te letterlijk nemen
het is een gelijkenis
susanna gebruiken wij het zwaard nu wel of niet?
petrus we hebben geen wapens
we hebben niet eens een stok om te slaan
magdalena we hebben benen om te rennen
we zijn er toch mooi aan ontkomen
petrus mijn benen doen het nog goed
ik heb nog nooit zo hard gerend als voor die tempelbewakers
filippus honden zijn het
criminelen in dienst van de overheid
petrus oordeel niet te snel Filippus
filippus mijn vrienden zijn het niet
de jouwe ook niet mag ik hopen
we hebben een missie
we moeten goed ons doel voor ogen houden
de rest is een detail

!
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jezus en wat is die missie volgens jou?
filippus rechtvaardigheid
magdalena doen we dat niet vooral door de mensen liefde bij te
brengen?
filippus we ontkomen niet aan een beetje geweld
die tempel is een harde noot
die kraken we alleen met kracht
johanna ik geloof niet dat ik dit nog verder wil
ik ben mee gegaan om mensen te helpen
dat heb ik met zeer veel overtuiging kunnen doen
maar vechten in een tempel wil ik niet
petrus zoiets voel ik ook
als ik een klap tegen zo’n marktkraam geef
dan voel ik meteen al spijt
alsof ik het zelf ben die de klap ontvangt
ik ben er gewoon niet voor gemaakt
filippus wij worden door die priesters onderdrukt
en op de eerste plaats door hen bedreigd – niet andersom
arme mensen die op een wonder hopen worden afgeperst
is dat dan geen geweld?
en als je daar dan iets van zegt
sturen ze meteen die honden op je af
johanna we hebben dat zelf uitgelokt vind ik
petrus wie is er begonnen –
dat is een goede vraag
susanna nou – en wat vind jij?

!
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petrus ik denk – ik vind
ik weet het niet
filippus ik ervaar een permanente dreiging van geweld
alleen al door de aanwezigheid van een soldaat
ik durf de straat niet meer op
zoals wij nu worden bedreigd
dat noem ik pas agressief
petrus ja ja ja ja ja
filippus armoede – nog zo iets
ik beschouw dat als een aanval van de rijke
op de arme mens
petrus dat gaat toch veel te ver
filippus nee nee nee nee
als de rijke mensen de armen niet willen helpen
vind ik dat barbaars en wreed
susanna Filippus heeft gelijk
filippus dank je
ik heb daar over nagedacht de laatste tijd
susanna de vraag blijft staan
of je dat geweld met geweld moet beantwoorden
waarom moesten we zo nodig naar Jeruzalem?
magdalena wat ben je stil Jezus
vind jij ook dat we te ver zijn gegaan?
hadden we dit niet moeten doen?
jezus om eerlijk te zijn weet ik het niet
magdalena als jij het niet weet – wat moeten we dan
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jezus heb ik alleen de wijsheid in pacht?
johanna ben jij soms ook bang?
jezus bij elke stap die ik zet
magdalena het is heel moedig om dat te erkennen
jezus het was misschien niet goed om het gezag te provoceren
filippus je hebt toch geen spijt van die tempelreiniging?
jezus geen spijt maar het was eenmalig
alles is gezegd voor wie het horen wil
judas verschijnt
vrienden we worden gezocht – mooi is dat
ik heb honger en dorst en overal pijn
magdalena waar ben jij geweest?
judas overal en nergens
om het vuurtje op te stoken
en de stemming te peilen
heb ik de hele stad doorkruist
soldaten omzeild
tempelwachters ontdoken
en overal mensen gesproken
op straten en pleinen
ben ook bij ze thuis geweest
de mensen staan te juichen
vriend noch vijand kan om ons heen
de hele stad heeft van ons opstootje gehoord
we hebben die priesters een stevige tik uitgedeeld
iedereen is die corrupte tempel zat
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ik ben zo opgetogen – is er nog wijn?
jij bent een held Jezus
zoals jij die priesters hebt aangepakt
niemand heeft dat tot nu toe gedurfd
en daarom gaan we morgen terug naar de tempel
en overmorgen weer
zolang jij in het openbaar blijft spreken
zal de beweging blijven groeien
we zijn nu met zovelen
dat de tempelbewakers noch de Romeinen
durven in te grijpen
we zijn over het dode punt heen
we moeten nu doortastend zijn om nog meer mensen te winnen
je hebt een verwachting gecreëerd
en die bouwen we samen verder op
tot de dam breekt
en de onvrede als een vloed
de tempel en de Romeinen overspoelt
magdalena we zijn hier nog niet helemaal uit Judas
judas hoe bedoel je dat?
jezus we vertrekken morgen uit Jeruzalem
judas vertrekken? – ben je gek?
waar wil je naartoe?
toch niet terug naar dat vervloekte platteland
we hebben daar niets meer te winnen
de macht zetelt hier in Jeruzalem
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die gaan we breken
jezus wat ik te melden heb is niet politiek Judas
en daarom gaan we morgen weg
judas je bent gek
wat wou je gaan doen?
johanna we gaan door met wat we al deden
verder langs de dorpen
liefde brengen bij de mensen die het verdienen
meer kunnen we niet doen
judas willen jullie tot je oude dag met lammen en blinden blijven
slepen?
ik ben die invaliden meer dan zat
natuurlijk moesten we een aanhang genereren
en elke kruk is er één
maar nu gaan we een daadwerkelijke massa creëren
wij gaan dit land bevrijden – niets minder dan dat
petrus nee Judas
we gaan dat niet doen
judas wat krijgen we nu?
ben jij onze leider?
jezus wat jij beschrijft is nooit mijn bedoeling geweest
judas hoe vaak heb ik jou niet horen zeggen
de machtelozen zullen heersen
de honger naar rechtvaardigheid zal worden gevoed
we moeten nu oogsten wat we hebben gezaaid
om met jouw eigen woorden te spreken
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jezus dan heb je mij niet goed begrepen
de weg die jij voorstelt leidt tot geweld
judas jij deinst toch niet werkelijk terug – zo dicht op het vuur!?
jezus ik wil geen strijd
judas jij bent de strijd zelf begonnen
waarom zijn we dan in godsnaam naar Jeruzalem gegaan?
jezus het is geen schande om een strijd te staken
ik hoef mijn gelijk niet te krijgen
judas ben jij nou zo laf? – of arrogant?
of allebei?
heb jij een strategie? – of doe jij maar wat?
daar lijkt het nu op
wij willen een leider met visie
niet met een wankel gemoed
jij bent het gezicht van de opstand
de mensen vragen om jou
jij belichaamt hun hoop
als je ermee stopt is dat verraad
niet alleen aan ons
maar aan het hele land
je kunt niet ongestraft mensen bespelen
overal verwachtingen wekken
en dan door de achterdeur verdwijnen
kijk uit wat je doet Jezus
er is geen weg terug
het monster van de hoop is gewekt
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dat krijg je niet meer terug in zijn kooi
als je nu omkeert kom je in tegenwind terecht
de wanhoop is zo groot dat als jij nu vertrekt
de opstand omslaat in een grote depressie
en een storm van protest die zich tegen jou richt
jezus ik wil mij beraden
de hemel om wijsheid verzoeken
judas de hemel heeft het antwoord niet
wij hebben een keuze – jij en ik
en ieder die hier zit
we doen het of we doen het niet
ik zie geen derde weg
jezus wij gaan hier morgen weg
meer kan ik nu niet zeggen
en ik zal mij bezinnen
op wat we verder gaan doen
judas wat wil jij nog bezinnen?
alles is helder toch?
alles is gezegd
eindigt onze opstand hier?
dan ben je mij kwijt
petrus geef hem de tijd Judas
hij gaat in conclaaf met zichzelf
dat hebben we hem vaker zien doen
johanna we sluiten ons aan bij wat Jezus beslist
magdalena je moet vertrouwen op wat hij voorziet
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filippus hij gaat ons voor in de strijd
hoe onzeker het ook lijkt
susanna geloof jij Jezus soms niet?
judas ja – maar niet blind
magdalena jij kunt niet alles zien wat Jezus ziet
judas wat ziet Jezus dat wij niet kunnen zien?
we zijn een beweging – geen religie
of draait alles hier om hem?
wie denkt hij dat hij is?
jezus ik bid je om vertrouwen Judas
dat heb ik jou altijd gegeven
het is de grond waarop wij staan
judas hoe kan ik jou blijven vertrouwen
als jij me alles uit handen slaat?
ik ben een kind van de wanhoop
en jij net zogoed
we hebben vaste grond bereikt
en jij wilt terug naar het moeras – ?
ik maak mezelf nog liever van kant
ben jij nu zo veranderd?
hoe lang loop ik al achter jou aan?
of heb ik jou altijd verkeerd ingeschat?
jij gaat je herbezinnen?
dan zal ik dat ook
loopt weg
petrus lieve Jezus

!
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wij zijn jouw trouwste volgelingen
van niemand kan jij meer op aan dan van de vrienden hier
aanwezig
maar geldt dat ook voor Judas?
jezus waarom stel je die vraag?
laat hem alsjeblieft
vertrouw op zijn goedheid
zoals je op mij vertrouwt
en op jezelf
petrus ik vertrouw op iedereen
ik vroeg me alleen af
wat doen we als we worden opgepakt?
magdalena dat worden we niet
jezus ik ben op alles voorbereid Petrus
– jij ook?
petrus jij weet hoe ik jou ben toegewijd
ik volg je desnoods tot in de diepste kerkers
jezus ben jij werkelijk zo sterk?
hoe trouw blijf jij als er een mes op je keel wordt gezet?
petrus kom maar op met dat mes
dat maakt me helemaal niks uit
ik geef mijn leven voor jou als het moet
susanna en wat krijg je daarvoor terug?
filippus dat weten we niet
maar wij blijven Jezus trouw tot aan de dood
johanna wij gaan met hem aan alle grenzen van het leven voorbij
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magdalena zo voel ik dat ook
moge de trouw van Petrus voor iedereen een voorbeeld zijn
jezus wie het hardste schreeuwt pleegt in zijn hart het eerste
verraad
loopt weg
susanna is Jezus ook bang?
petrus bang zijn we diep in ons hart allemaal
maar verraad is verre van ons

!
!
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3.
!
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jezus o god als u bestaat vraag ik om raad
waar aan deze hemel mag ik een antwoord verwachten
heel mijn denken is een open wond
met vragen die om antwoord schreeuwen
ogen die smeken om een goddelijk teken
ik weet het niet
de mensen willen dat ik hen leid
maar ik wil geen herder zijn
willen is niet eens het juiste woord
ik kan het niet
ik wil juist dat zij zelf hun verantwoordelijkheid gaan dragen
niet meer en niet minder
is dat teveel gevraagd?
ik krijg het ze niet uitgelegd
hoe ik het ook probeer
met spreuken en parabels
metaforen – voorbeelden
misschien moet ik ze leren bidden
misschien kunnen ze met hun ogen dicht
naar zichzelf leren kijken
door een kier in hun eigen rotsgesteente

!

en ergens van binnen een glimp opvangen
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van wie ze zijn en wat hen drijft
waarom wil ik de mensen eigenlijk iets leren?
ik weet het niet
o god ik wou dat u bestond
ik staar naar een lege hemel
zoek een antwoord dat er niet is
waarom ben ik naar Jeruzalem gegaan?
wat levert het op om het gezag te provoceren?
had ik die tempel niet moeten betreden?
de waakhonden van de macht beginnen meteen te blaffen
en drijven mij in een hoek
waar ze me kunnen bevechten
ik wil de machten breken
maar niet op die manier
niet door geweld
ik wil dat ze zichzelf bevechten
en van binnenuit breken
is het wel goed om alles om te draaien
ondersteboven te gooien
en binnenstebuiten te keren?
ik wil een rabbi zijn
een nederige leraar
die niet buiten zijn eigen macht opereert
dat is wat ik ze heb te leren
vertil je niet
treed niet buiten je eigen macht

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

192.

wees eerlijk naar jezelf
heb lief
bejegen de ander zoals je zelf bejegend wilt worden
is dit dan wel de goede weg?
moet ik die mensen nu op sleeptouw blijven nemen?
mag ik ze meevoeren naar iets onbekends
naar iets waarvan ik de uitkomst niet ken?
judas verschijnt
Jezus
jezus wat is er Judas?
judas mag ik je omhelzen?
jezus natuurlijk
heb je iets goed te maken?
judas kust hem
heb je vijand lief
dat heb je ons geleerd
jezus ik ben toch niet jouw vijand Judas?
een groep tempelwachters verschijnt om Jezus te arresteren
jezus heb jij dit georganiseerd?
Judas ben jij een verrader?
judas jij bent de verrader Jezus
– jij
verdwijnt
jezus Petrus!
Filippus!
waar zijn jullie?

!
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de volgelingen verschijnen
filippus we sliepen
petrus we sliepen niet
magdalena we sliepen wel
petrus ik niet
magdalena wat is de bedoeling van dit?
tempelwachter is dit de messias?
petrus daarover zeggen wij niets
susanna wat moeten we doen Jezus?
wel of geen geweld?
johanna dat is toch geen vraag
we verdedigen onze leider
jezus niet doen vrienden
verdedig mij niet
ik sta waarvoor ik sta
en zal me niet verweren
tempelwachter we pakken hem op
jezus jullie hoeven niet bang te zijn
want jullie worden niet gehaat
men zal zich op mij willen wreken
en jullie blijven gespaard
deze machten zijn sterker dan ik
maar jullie zijn samen sterker dan zij
een lichaam kun je doden
niet de geest van onze strijd
gaat met de wachters mee af
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johanna waarom doen wij niets?
filippus we hadden wel iets moeten doen
johanna we staan lijdzaam te kijken
hoe alles ons wordt afgepakt
petrus we hadden geen schijn van kans
johanna het voelt laf
het voelt als verraad
magdalena dit is wat hij bedoelde
nu biedt Jezus z’n andere wang
susanna Jezus heeft toch niets gedaan
waarom pakken ze hem dan op?
petrus ik wilde best iets doen
maar hij stond het ons niet toe
filippus dat kan niet langer zo
we moeten nu toch echt een zwaard aanschaffen
susanna hoort Judas niet meer bij ons?
petrus mensen –
beseffen jullie wat er is gebeurd?
magdalena Jezus – –
susanna zijn we hem kwijt?

!
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4.
!
!
kajafaz is hij uw zoon?
maria ik wil hem terug
ik betaal met mijn leven als u wilt
kajafaz uw leven is ons weinig waard
wij doden geen vrouwen
en zeker geen moeders
maria hij is onschuldig
kajafaz het is te laat om hem te redden
uw zoon is een symbool geworden van opstand en verzet – ook voor
de Romeinen
de vrijheidsdrang van de mensen heeft zich aan zijn voorkomen
gehecht
de geest van vrijzinnigheid moet terug in de fles
maria hij wil geen vrijheid en geen opstand
dat is wat de mensen ervan maken
hij wil iets ingewikkelds
iets wat niemand kan geven
hij is eigenlijk zeer in de war
kajafaz die indruk heb ik niet
maar hij is wel hardnekkig in zijn zwijgen

!

we hebben alle mogelijke druk op hem uitgeoefend
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maar uw zoon weigert elk commentaar
indien hij blijft zwijgen leveren we hem morgen uit aan de
Romeinen
hij weet wat dat betekent
maria hij mag niet dood
kajafaz u mag blij zijn dat niet uw hele familie wordt geruimd
de Romeinse landvoogd heeft al gedreigd met zoiets
maria dat kan hij niet menen
kajafaz Pilatus veegt met één vinger heel Nazaret van de kaart
uw zoon moet hoe dan ook van het toneel verdwijnen
de rol van oproerkraaier past hem niet
en als messias is hij uitgespeeld
maria het is waanzin
dat mag u niet doen
ik smeek u
ik verbied het u
u hebt het recht niet de band tussen moeder en zoon te breken
kajafaz u vecht voor het leven dat u hebt gebaard
dat is het recht en de plicht van elke moeder
het siert u dat u die rol met passie vervult
ik wou dat ik hem zo mee naar huis kon geven
wij zitten ook niet op een kruisiging te wachten
maria wat kunt u dan doen?
kajafaz als u hem tot een uitspraak kunt bewegen
ga uw gang
als hij zou ontkennen dat hij de messias is

!
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dan heb ik iets in handen
maar hij zwijgt al zolang hij hier is
maria mag hij dan blijven leven?
kajafaz veel ruimte heb ik niet
als u hem aan de praat krijgt zou dat wellicht iets schelen
die zwijgzaamheid werkt niet in zijn voordeel
is hij altijd zo halsstarrig geweest?
maria dat valt wel mee
kajafaz als hij bereid is publiekelijk te ontkennen dat hij de messias
is
en de beweging rondom zijn persoon ontbindt
als hij afstand neemt van zijn opruiende ideeën
de subversieve boodschappen
en alle overige dwaasheid die er in zijn kop ontspruit retour zendt
naar het rijk der fabelen
dan zou ik wellicht
met alle partijen
kunnen komen tot een andere uitkomst
dan een uitlevering aan de Romeinen
maria Jezus je hebt een kans
kijk me aan alsjeblieft
jij bent de messias niet
dat weet je toch
jezus moeder
maria jongen
je mag nu niet koppig zijn

!
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ik hou van je
je mag niet dood
en daarom moet je meebewegen
hoor je me?
jij hebt de mensen buiten beloftes gedaan
je hebt ze een verlossing voorgehouden
maar jij kunt die verlosser niet zijn
jij hebt dit alles niet gewild
er wordt zoveel over je beweerd
maar jij bent de messias niet
hou niet vast aan dat beeld
geef toe aan alles wat ze vragen
geef aan de hogepriester toe
dat jij geen aanspraak maakt op wat voor titel dan ook
jij bent geen messias
geen koning – geen god – geen zoon van god – niets
dat is niet zo moeilijk toch
jezus ik heb nooit beweerd dat ik dat ben
maria dat is mooi jongen
ik hou van je
jezus maar ik wil niet liegen moeder
dat kan ik niet
mijn hart ligt op mijn tong
dat is wat ik de mensen leer
maria ik weet dat jij de mensen iets wilt leren
maar de mensen zijn hardleers

!
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en ze moeten voor zichzelf zorgen
jij hoeft je niet te offeren aan wat dan ook
en daarom neem je alles terug
jezus ik neem geen enkel woord terug
van wat ik ooit zei
maria jawel
dat doe je wel
dat moet je doen
jij stuurt die mensen weg die om jou heen paraderen
zij willen iets van jou wat jij ze niet kunt geven
ze geloven in iets dat jij niet bent
dat heb je me zelf gezegd
ik snap wel dat het je met trots vervult
maar niet ten koste van je leven
dat mag je jezelf niet aandoen
dat mag je mij ook niet aandoen
en daarom geef jij aan de hogepriester toe
vertel hem alles wat hij wil horen
alles hoor je
alles
hij staat aan jouw kant
als je meebeweegt
kijk me aan
kijk me aan
als jij je leven niet belangrijk vindt
doe het dan voor mij

!
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jij doet nu afstand van alles wat je
hebt beweerd
ze gaan je anders veroordelen jongen
wat is je leven je waard?
alles valt je straks uit handen
omwille van een idee
dat ook nog eens zo ingewikkeld is
dat niemand het helemaal snapt
en wat heb je dan?
je bent in de war Jezus
geef dat alsjeblieft toe
maar jij bent niet de messias –
hoor je me?
beloof me dat je dat ontkent
kajafaz dit levert niets op
gooi die vrouw er uit
maria jij mag niet dood gaan hoor je me
dat mag jij niet
hou me vast – hou me vast
laat me niet in de steek
kajafaz wachters – !
maria mijn zoon is de messias niet
ik kan daarvan getuigen
ik heb hem toch gebaard
ik ben de enige die weet dat dat zo is – !

!
!
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5.
!
!
petrus ik stond te wachten met zovelen
en er was er een die mij herkende
en die zei: jij bent er ook eentje van hem
van die messias
en toen zei ik: nee
ik zei: ik ken die man niet
ik ken die hele man niet
susanna is dat niet een leugentje om bestwil?
petrus een loochening is het
de grootste leugen denkbaar
hij had me al doorzien
susanna is het verraad als wij ons leven willen redden?
filippus jij zei gisteren nog dat je hem overal zou volgen
tot in de kerkers desnoods
tot in de dood
petrus ja ja ja ja ja ja
johanna wrijf het er nog maar eens lekker in
filippus het is toch zo
johanna jij hebt makkelijk praten
jou is niet gevraagd of je hem kent
filippus ik zou zo laf niet zijn
petrus o nee?

!
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filippus was het zo bedreigend dan –
dat je hem moest loochenen?
waren het soldaten?
zette iemand jou het mes op je keel?
petrus nee nee nee nee nee
filippus het spijt me
ik weet het ook niet
ik weet alleen dat we iets moeten doen
johanna alles komt goed
Jezus komt weer vrij
ik voel het
filippus voelen is niet genoeg
we moeten iets doen
johanna ik voel het ook eigenlijk niet
ik voel – ik weet niet wat ik voel
ik voel niets
magdalena ik hou van hem
dat gevoel gaat nooit meer weg
dat groeit alleen nog maar
johanna hoe hopelozer de situatie is
des te stralender dat ene glimpje hoop
susanna hoe gaan we het nu verder doen?
petrus ik heb hem verraden
ik verdien zijn liefde niet meer
magdalena hou op met janken Petrus alsjeblieft
daar heeft niemand iets aan
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ook Jezus niet
petrus denk je dat hij me zal vergeven?
magdalena dat heeft hij al lang gedaan
petrus hoe weet je dat nou?
magdalena vergeven moeten we altijd opnieuw
het is onze dagelijkse taak
grenzeloos en onvoorwaardelijk
susanna en als hij doodgaat
moeten we dan zijn moordenaars vergeven?
magdalena ja
johanna dat vind ik wel heel moeilijk
petrus ik zal het proberen
filippus hij gaat niet dood – kom op
magdalena ik heb steeds gedacht dat hij jong dood zou gaan
filippus veel te voorbarig
hij gaat gewoon niet dood
magdalena ik ben zo bang dat ze hem zullen geselen
petrus ik wil ook moedig zijn
dat heeft hij ons geleerd
johanna hij weet dat wij hier zitten en niets doen
petrus wij moeten het voorbeeld geven
velen zullen zich weer van hem af keren
maar wij hebben een taak
magdalena een zweep zal hem net zo lang slaan tot hij breekt
en hij zal bloeden als een offerdier
filippus je hoeft je dat niet voor te stellen
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magdalena wat kan ik daar aan doen?
ik zie nu eenmaal voor me hoe hij zal lijden
filippus zullen we naar de tempel gaan
en scanderen dat we van hem houden
en dat we in hem geloven?
susanna moeten wij ons dan ook laten oppakken?
wat heeft dat voor zin?
filippus ik weet het niet
ik ga net zo lief weer naar huis
petrus wat zeg je nou?
filippus ik heb zin om te vissen
gewoon even niks aan de hand
een boot en een net en de opgaande zon
petrus jij laat ons nu niet in de steek
filippus denk jij daar dan nooit aan?
petrus nee natuurlijk niet
filippus en aan Andreas?
petrus hou alsjeblieft op
johanna ik wil hier ook weg
magdalena ik voel me één met hem
petrus we moeten Jezus bevrijden
ik weet nog niet zo goed hoe
magdalena hij zal de pijn dragen
en schuilen in zijn diepste innerlijk
filippus we kunnen dit alleen door een wonder overleven
johanna ik voelde me zo goed
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toen we door het land gingen
en zieken genazen
dat had ik altijd kunnen blijven doen
petrus onderhandelen – op het hoogste niveau
de hogepriester overrompelen
hem dwingen Jezus aan ons af te staan
susanna hoe maken zij ons bang?
en waarom kunnen wij dat niet?
petrus laten zien hoe zeer we in hem geloven
overtuiging is de kracht die alle deuren opent
filippus ze kunnen ons vertrappen als een kakkerlak
susanna wat hebben we nu helemaal bereikt?
magdalena schaamteloos is de hand die hem slaat
filippus er zal een wonder plaatsvinden
dat is wat ik nu voor me zie
susanna als er wonderen bestaan
kan Jezus ze dan doen?
petrus niet wanhopen maar hopen
niet ongelovig zijn
johanna als hij dood gaat ga ik ergens naartoe
waar ik helemaal opnieuw kan beginnen
filippus hij loopt dwars door alle muren heen
door muren van het zwaarste steen
johanna ik weet niet waar naartoe
susanna hij heeft mij genezen
of heb ik dat zelf gedaan?
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toen mijn vader stierf brak ik uit een waan
magdalena ze zullen hem zo hard slaan tot z’n hart breekt
bloed komt door zijn poriën naar buiten
en de hemel zal verduisteren door zijn geschreeuw
petrus maak je zelf niet gek
zo zal het niet gaan
johanna ik weet het niet
ik weet het niet
magdalena hij hangt ondersteboven
te bloeden als een offerlam
petrus hou op Magdalena
dat zijn onsmakelijke fantasieën
susanna wat is dit voor een waan?
hoe breken we hier uit?

!
!
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!
!
6.
!
!
maria jullie hebben de waanzin in hem wakker gemaakt
jullie hebben hem bevestigd in zijn grootheidswaan
jullie hebben de wereld wijsgemaakt dat hij de messias is
– dat is zijn doodvonnis
jullie hebben hem vermoord
jullie jagen iedereen de dood in met jullie verlangens
– eerst Johannes en nu mijn zoon
jullie geloven in wonderen die niet bestaan
jullie geloven in een verlossing die nooit zal komen
jullie denken dat hij god is
jullie maken van hem iets bovenaards
jullie zijn totaal verdwaasd
jullie zijn de weg kwijt in deze wereld
jullie zitten opgesloten in je eigen hoofd
jullie denken is vernauwd
jullie zijn verblind door onmogelijke wensen
jullie zijn verpest met revolutionaire praat
jullie hebben een vader nodig en daarvoor hebben jullie mijn zoon
misbruikt
jullie zijn net kinderen

!
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dat hij jullie bevrijdt
dat hij jullie naar de revolutie brengt
rechtvaardigheid
hemels geluk
en om die illusies gaat mijn zoon nu dood
magdalena mevrouw ik heb met u te doen
maar uw zoon is nog niet dood
wij hebben goede hoop dat we hem terug gaan zien
maria denk jij hem nog te kunnen redden
uit de klauwen van de Romeinse landvoogd?
magdalena dat weet ik niet
maria Pilatus staat niet bekend om zijn barmhartigheid
maar als jij in een wonder gelooft
ga dan naar Pilatus toe
en overtuig hem ervan dat Jezus de messias niet is
en overtuig dan meteen de hogepriester
en overtuig alle mensen die in de straat staan te juichen
en overtuig hem vooral ook zelf
magdalena het spijt me zo voor u
als hij Pilatus ontmoet
zal Jezus hem een lesje leren
over vergeving
over barmhartigheid
en over liefde
maria denk je dat echt?
magdalena wij hopen het
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meer kunnen we niet doen

!
!
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!
7.
!
!
pilatus wie hebben we hier
weer een messias?
het is een ware plaag de laatste tijd
dus jij komt het Joodse volk redden
jij komt ze verlossen van ons – de Romeinen
en dan word jij hun nieuwe koning
zullen we jou dan maar eens laten kronen?!
Jezus wordt gekroond met een doornenkroon
pilatus jij bent geen koning wil je zeggen
en geen messias
heel veel mensen denken daar anders over
en daar moet je rekening mee houden
als je dat een beetje handig doet dan heb je macht
en als je het een beetje minder handig aanpakt heb je niets
jij bent niet uit op macht
heb ik van horen zeggen
dat lijkt me ingewikkeld
als je de wereld wilt veranderen
dat is toch wat jij wilt?
waarom ben jij daar eigenlijk op uit?
iedere verandering leidt tot oorlog en geweld

!
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jij wilt toch geen geweld
maar je lokt het wel uit
jij predikt de liefde
heb ik gehoord
wil jij met liefde heersen?
dat wil ik ook
de liefde is heel mooi
maar als wapen is het weinig waard
ik begrijp jou niet
wil jij de Romeinen verjagen?
denk je dat de wereld daar beter van wordt?
wat moet ik nu met jou?
ben jij nu staatsgevaarlijk of een ongevaarlijke gek?
wat vind jij?
waar ben je op uit?
het heeft er alles van weg dat jij een volksopstand voorbereid
namens wie opereer je?
de Zeloten? een andere rebellengroep?
of het gehele Joodse volk?
namens god
die heb ik ook gehoord
dat zal toch geen Romeinse god zijn neem ik aan
juridisch is dat best een lastig ding
een god die wij niet erkennen is een lastige getuige
moeilijk bewijsmateriaal
wat is de situatie nu?

!
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de tempel heeft jou aan ons uitgeleverd
hun aanklacht is godslastering
daar laat ik mij niet over uit
ik meng mij niet in religieuze twisten
maar als jij jezelf tot koning uitroept
heb je een probleem met Rome
want onze keizer duldt geen onderknuppels zoals jij
dat koninkrijk van jou gaat dus niet door
en Rome heeft daarvoor een elegante straf bedacht
mocht ik jou voor een dag mijn kostuum uitlenen
dan wist je wat een ondankbare taak het is
de voogdij van dit land te hebben
ik weet zeker dat jij dan ook zo’n gek liet kruisigen
die zich een koning waant

!
!
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!
8.
!
!
romeinse soldaten laat hem het wonder dan tonen
kom van dat kruis af
dat moet toch voor jou niet zo moeilijk zijn
wat ben je als god dan waard?
als je wilt dat wij je geloven
laat ons dan zien wat je kunt
kom er vanaf als je bent wie je zegt dat je bent
een mooie messias ben jij
van alles beloven en als het er op aankomt geef je niet thuis
je kunt je wel van alles verbeelden
maria een engel is verschenen en trekt de spijkers uit z’n handen
Jezus komt los van het hout
linkerhand rechterhand voeten
het ziet er nog wat stijf uit
maar hij beweegt
korsten geronnen bloed vallen van zijn handen
zijn ogen keren terug uit de binnenwereld van de pijn en kijken ons
weer aan
hij lacht breeduit
zwaait naar de mensen –
ik dacht het heel even
johanna hij ademt nog steeds

!
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petrus hij zegt nog iets
filippus hij heeft dorst
johanna geef hem dan iets
susanna heeft iemand een spons?
magdalena vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen
petrus beweert hij dat?
filippus ik kan het niet verstaan
magdalena we weten heel goed wat we doen
maria ik niet
susanna wil ik het wel weten?
wil ik het wel zien?
petrus hij zegt weer iets
filippus ik hoor niets
johanna z’n lippen bewegen
magdalena leeft hij nu nog?
filippus er kan nog van alles gebeuren
petrus je moet nooit te vroeg opgeven
romeinse soldaat om zijn lijden niet te rekken hebben we z’n
benen gebroken
waardoor de druk op zijn borst wordt vergroot
en zijn longen onder zijn ribben worden verdrukt
petrus ja ja het is goed
magdalena ademt hij nog?
johanna hij ademt in ons nog door tot in de eeuwigheid
filippus stil eens
petrus het is gedaan geloof ik
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susanna is hij gestikt?
magdalena mijn god
johanna waarom heeft hij ons verlaten?
filippus het gaat regenen
petrus we gaan hem begraven
maria ik heb geen zoon meer
ben geen moeder meer
wis alles weg uit m’n herinnering
wie zijn die mensen?
wachten ze ergens op?
wat wil de wereld nog van mij?
kunnen we de schepping overdoen?

!
!
!
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!
!
9.
!
!
we haalden het kruis naar beneden

!
we trokken en duwden en probeerden het los te wroeten maar het
stond nogal stevig en diep in de grond

!
we haalden schoppen en hamers en bijlen

!
we braken de aarde open rondom de voet van het kruis

!
we sloegen met hamers en bijlen en braken het hout net boven de
grond

!
we strekten onze armen uit naar het kruis maar het ontglipte ons

!
we zagen Jezus liggen met bloed om zijn mond

!
we wachtten nog geruime tijd voordat we hem durfden aan te
raken

!
we keken naar de spijkers en voelden de pijn in onze eigen handen

!

!
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we haalden emmers met water en doeken om hem te wassen en in
te wikkelen

!
we namen de lendendoek af en hebben er lang naar gekeken

!
we dachten dat we die doek wel mee naar huis wilden nemen maar
niemand begon er over

!
we voelden ons gesteund door een hogere macht ook al zagen we
die niet

!
we waren stil en bang en we voelden ons naakt

!
we aarzelden lang om de ernst van het moment te doorbreken

!
we probeerden voorzichtig de spijkers uit z’n voeten te trekken en
dat ging niet zonder z’n voeten verder te breken

!
we voelden aan z’n handen die van binnen al vergruisd waren

!
we openden zijn mond en zagen dat hij een stuk van zijn tong had
afgebeten

!
we keken naar het bloed aan onze handen

!
we konden een gevoel van trots niet onderdrukken

!

© 2015, Erik-Ward Geerlings

zie de mens

218.

!
we voelden ons vereerd om dit te mogen doen

!
we dachten na over de dood en wat er daarna nog kon zijn
we zagen wel dat er in hem nu echt geen leven meer zat

!
we verbaasden ons over de onverbrekelijke eenheid van lichaam en
geest en hoe die wreed wordt gebroken op het moment van de
dood

!
we stelden ons voor dat hij nu in de hemel zou zijn

!
we keken naar boven en dan konden we het ons toch weer minder
goed voorstellen

!
we rolden zijn lichaam in doeken en sleepten het naar een grote
steen

!
we groeven een kuil kleiner dan de steen maar groot genoeg om
Jezus in te leggen

!
we vouwden Jezus nog een beetje samen zodat hij in de kuil zou
passen

!
we tilden hem op en voelden hoe breekbaar zijn lichaam nu was

!
!
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we legden hem in de kuil en toen moesten sommigen van ons huilen
en anderen hielden hun ogen droog

!
we rolden de steen naar de kuil en toen maar meteen er helemaal
overheen

!
we hebben toen niet meer gekeken

!
!
!
!

!
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!
!
Zie de mens kwam tot stand in nauwe samenwerking met regisseur
Arie de Mol en drama-turgen Mart-Jan Zegers en Alan Pringels
en ging bij Toneelgroep De Appel in première
op 5 april 2015 in het Appeltheater in Den Haag

!
Spel: Marguerite de Brauw, Isabella Chapel, David Geysen, Geert de
Jong, Judith Linssen, Hugo Maerten, Bob Schwarze, Martijn van
der Veen en Iwan Walhain

!
Muziek: Erik Vandenberge (live) en Carl Beukman

!
Figuratie: Esther van Aalst, Rita van Beek,
Paul Braashove, Majid Choukri, Madeleine Fraters, Willemijn van
Gent, Carla Gervais, Dora Kauderer, Boaz Kok, Monica Meijering,
Raymond van Melzen, Victor Olivier,
Sylvia Overtoom, Theodora Plas, Hans Schutt, Jan Sepers, Sonja
Veringa en Anouk Vogelzang

!
Regie: Arie de Mol
Dramaturgie: Alain Pringels en Mart-Jan Zegers

!
www.toneelgroepdeappel.nl

!
!
!
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!
!
!
De gespeelde tekst kan afwijken van de hier gepubliceerd tekst

!

!
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!
Erik-Ward Geerlings (Rotterdam, 1963) studeerde wijsbegeerte en
integratieve psychotherapie. Als toneelschrijver heeft hij meer dan
veertig titels op zijn naam staan. Geschreven in opdracht van o.a.
FACT, KVS, OT, Zuidelijk Toneel, ZTHollandia, Artemis en
Toneelgroep Maastricht. De laatste jaren schrijft hij ook libretti.

!
!
!
Toneelwerk (een selectie)

!
Zie de mens – 2015
De broers Karamazov (naar Dostojevski) – 2014
How to play Francesca Woodman (i.s.m. Anne Vegter) – 2014
Apera – 2013
Goed kwaad – 2013
Decamerone (naar Boccaccio) – 2013
Mephisto (naar Klaus Mann) – 2011
Next generation – 2009
De waterman (naar Arthur van Schendel) – 2008
Ribstuk – 2008
De dood van Poppaea – 2006
Helsinki – 2006
Lautsprecher Arnolt – 2004
De ongelovige – 2003
Der dames verzet – 2002

!
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Poppenvlees – 2002
Offertorium – 2000
Het gulden vlies – 1999
Goetherdämmerung – 1999
Strindberg! – 1998
Petra stuk – 1998
Heden toekomstmuziek – 1996
Het hol van de eeuw – 1995
Siegfreud! – 1993

!
!
!
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