DE HERAUT VAN DE KONING
Personen
•

Evangelieschrijver

•

Voerman

•

Vader

•

Moeder

•

Mirjam, hun 7 jarige dochter

•

Izak, hun 5 jarig zoontje

•

Johannes de Doper

•

Juda Iskariot

•

Jezus

•

Drie Levieten

•

Twee dopelingen

•

Menigte

Plaats van handeling : Bij de rivier de Jordaan

EVANGELIESCHRIJVER
Toen Jezus 30 jaar oud was, was Herodes Antipas viervorst over Galilea. En in
die dagen kwam Johannes de Doper prediken in de woestijn van Judea. Hij zei:
JOHANNES DE DOPER
(roepend uit de verte)

Keer terug tot God, want zijn Koninkrijk is dichtbij....
bekeert u... keer terug tot God...

(Er komt een ossewagen langs)
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VOERMAN
(tegen zijn ossen)

Hoi, hoi

VADER
Hédaar vriend!
VOERMAN
Goeiemorgen samen.
VADER
Mogen we een eindje meerijden?
We willen naar de andere kant van de Jordaan.
VOERMAN
Hup, klim er maar in.
(kraken van wielen die stilstaan)
MOEDER
U bent heel vriendelijk... Kom kinderen.
VADER
Vooruit, klim er maar in.
MOEDER
Voorzichtig Mirjam. Pas op het wiel.
VOERMAN
(tegen ossen)

Hédaar! Sta stil!

IZAK
We gaan kijken hoe de profeet de mensen in de rivier wast.
Mamma zegt dat hij...
MOEDER
Schuif eens een eindje op Izak, dan kan je vader ook zitten.
VOERMAN
Alles in orde?
VADER
Alles in orde.
VOERMAN
Hé hoi.
(hij klakt met zijn tong. De wagen zet zich krakend in beweging)
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VADER
Mooi stel ossen hebt u daar!
IZAK
(half zingend)

Wij gaan de profeet zien!
Wij gaan de profeet zien! Wij gaan...

MOEDER
Zit eens een beetje stil, Izak!
VOERMAN
Wat voor profeet, jongen?
VADER
Die man Johannes waar zoveel over te doen is. Hij spreekt
daar in de woestijn aan de andere kant van de rivier.
VOERMAN
O die!
VADER
Wat bedoelt u met "o die"?
MIRJAM
Hij loopt rond in een mantel van kameelhaar
hè Mamma, en met een leren gordel om,
en hij eet alleen maar sprinkhanen en wilde honing.
VOERMAN
Nou, gebakken sprinkhanen smaken anders lang niet slecht.
MIRJAM
En hij doopt allemaal mensen in de rivier.
hij stopt ze onder water en wast hun zonden weg.
VOERMAN
(tegen ossen)

Hoi!

IZAK
En de zonden zwemmen weg in de rivier... net als...
net als... net als kleine zwarte wriemelende kikkervisjes.
MIRJAM
Nee domoor, je kan zonden toch niet zièn. Nee hè, Mamma?
IZAK
Welles.
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MIRJAM
Nietes.
IZAK
Welles.
MIRJAM
Nietes.
VADER
Nou niet kibbelen!
IZAK
Je kan ze zien hè Mamma?
MOEDER
Nee jongen. Zonden zijn niet als kikkervisjes.
het zijn nare kleine wriemelende gedachten in je hart.
MIRJAM
Zie je wel zie je wel zie je wel!
MOEDER
Niet plagen, Mirjam.
VOERMAN
Hoi-oi! Hoi-oi!
(De wagen gaat door het water)
MIRJAM
We gaan door de Jordaan, net als Jozua en de ark.
IZAK
(half zingend)

Door de Jordaan... door de Jordaan... door de Jordaan...

MOEDER
Stilzitten Izak.
VADER
Wat hebt u tegen die Johannes?
VOERMAN
Ik hou niet van al dat gepreek, zo van
"Doe je plicht, dan ben je gelukkig en zal God je helpen"
en al dat gedoe. Ik zeg maar zo: Laat God nou maar
zorgen dat ik genoeg verdien, dan ben ik gelukkig genoeg.
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VADER
Daar zit wel wat in. Maar deze Johannes zegt dat de
Messias komt om Israel te bevrijden en het beloofde
Koninkrijk te brengen. En dan verdient iederéén genoeg.
En géén Romeinse belastingen meer, man!
VOERMAN
Allemaal politiek. Neem een goeie raad van me aan:
hou je buiten de politiek. Al die profeten en messiassen,
weet je wat daarvan terechtkomt? De gevangenis in,
dàt komt ervan terecht...... Hé hoi! Hé hoi!
MIRJAM
O kijk eens wat een mensen langs het water!
(De wagen komt uit het water en stopt. Er klinkt geroezemoes van stemmen. `
Dat geroezemoes krijg je door met zijn allen een poosje almaar
rabarberrabarberrabarber te zeggen)
VADER
Nou we zijn er. Kom er maar af, kinderen!
MOEDER
Voorzichtig hoor!
VOERMAN
Ik zal de kleine jongen wel aangeven, mevrouw.
MOEDER
Spring maar Izak! Grote jongen!
VADER
Hartelijk dank voor de lift!
VOERMAN
(tonggeklak)
(de wagen rijdt weg)

Graag gedaan...
... Hoi, hoi!....
Tot ziens, en hou je buiten de politiek!

MOEDER
Mensen wat is het warm!
Dicht bij me blijven, kinderen, anders raak ik je kwijt.
VADER
We kunnen hier in de schaduw van deze boom
gaan zitten... Pardon mevrouw, vindt u het goed
als we erbij komen zitten?
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HANNAH
Natuurlijk, er is plaats genoeg.
MOEDER
Maar zien we het dan wel goed hiervandaan?
HANNAH
Ja hoor. Er is een hele groep Johannes tegemoet
gegaan. Maar ze moeten hier komen voor het dopen.
Komt u van over de Jordaan?
VADER
Ja, mijn vrouw wou beslist eens die Johannes de Doper
zien. Hebt u hem wel eens gehoord?
HANNAH
Nee, daar kom ik ook voor. Maar ik kèn hem wel.
Van toen hij nog een kleine jongen was.
MOEDER
Nee toch, heus?
HANNAH
Ja, zijn ouders woonden vlak bij waar ik vroeger woonde,
in de bergen. Er ging een vreemd verhaal over ze.
MOEDER
Ja? Wat voor verhaal dan?
MIRJAM EN IZAK
Krijgen we een verhaal? Ha fijn!
HANNAH
Nou, de vader van Johannes was een priester. Zacharias
heette hij. Een aardige oude man, ècht vroom, en zijn vrouw
ook. Ik herinner me ze nog heel goed. Ja, en dat is toch al
dertig jaar terug, onder de oude koning Herodes.
VADER
Ja, dat was een groot man, die oude koning Herodes. Toen
was Judea nog een koninkrijk. Zijn zoon is heel wat minder.
MOEDER
Stil man, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
MIRJAM
Nou het verhaal verder!
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HANNAH
Wel, Zacharias en zijn vrouw hadden geen kinderen. Ze
hadden er zó lang op gehoopt en gewacht... Ja, en erom
gebeden óók... maar op het laatst waren ze er zeker van dat
God ze geen kind meer zou geven. Maar op een dag, toen
Zacharias in de Tempel wierook stond te offeren, keek hij
plotseling op, hij zag zomaar een engel....
MIRJAM
Waar, waar?
HANNAH
Aan de rechterkant van het altaar stond die. En de engel...
IZAK
Hoe zag hij eruit?
HANNAH
Net een hele knappe jongeman met prachtige
glinsterende kleren. Hij zei...
IZAK
Hoe heette hij?
HANNAH
Gabriël, dat was zijn naam.
MIRJAM
Was Zacharias niet vreselijk trots dat er een
engel bij hem kwam?
HANNAH
Nou, hij was meer báng. Maar de engel zei: "U hoeft niet
bang te zijn, ik heb goed nieuws voor u. God zal u een zoon
geven. Hij zal een heel groot profeet zijn en u moet hem
Johannes noemen." En wat denk je dat Zacharias zei?
MIRJAM
Ik denk dat hij hoera! riep.
HANNAH
Nee, ik ben bang dat hij zei: "Ik geloof er niets van."
MIRJAM EN IZAK
Oh! Hoe durfde hij!
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HANNAH
Hij zei: "We hebben ál die tijd gewacht, tot we helemaal oud waren,
en we kregen maar geen baby. En nu kan ik het niet geloven als u
me niet een teken geeft."
MIRJAM
Wat is een teken?
HANNAH
Nou, iets bijzonders waardoor je kon weten dat het echt
waar was wat de engel zei. En dus zei de engel: "Nou best,
als u me niet wilt geloven, dan wil ik wel een teken geven.
En het teken is dat u niets meer zult kunnen zeggen totdat
uw zoon geboren is." en vanaf dat ogenblik was Zacharias stom,
hij kon niets meer zeggen, tegen niemand.
IZAK
Arme Zacharias.
HANNAH
En ja hoor, een klein jaar later kreeg Elisabeth een baby.
En alle ooms en tantes zeiden dat-ie Zacharias moest heten,
naar zijn vader. Maar Elisabeth zei: ""Nee, hij moet Johannes
heten." En ze zeiden: "Waarom? We hebben toch nog nooit een
Johannes in de familie gehad." En toen haalden ze Zacharias erbij,
en die schreef op een stukje papier: "Zijn naam is Johannes."
En toen ineens voelde hij dat hij weer kon praten.
MIRJAM
Ik ben blij dat hij dat nog wist wat de engel gezegd had.
Johannes is een veel mooiere naam dan Zacharias.
HANNAH
(tegen Vader en Moeder) En toen het kind opgroeide zag je heel goed dat hij iets
bijzonders had. Vijftien jaar was hij, toen ik hem voor het
laatst zag. Een grote magere jongen, net een wilde havik.
VADER
Een beetje getikt, zou je zeggen?
MIRJAM
Kijk eens, wat een mensen er de weg af komen!
HANNAH
Daar zal hij wel zijn. Nee, getikt was hij niet. Alleen een beetje
vreemd. Hij ging nogal veel om met een neef van hem, de zoon
van een timmerman uit Nazaret. Jezus bar-Jozef heette die,
en ik vond eigenlijk dat hij de merkwaardigste van de twee was.
Ik heb me altijd afgevraagd wat er van die Jezus geworden is.
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VADER
Ach, die bijzondere jongens... later worden het vaak maar heel
gewone mensen... Lieve help, het lijkt wel of heel Jeruzalem hier is.
MOEDER
Ik zie een heel groepje Farizeeën.
VADER
Nou nou, die sloven zich meestal niet zo uit
voor een rondreizende prediker.
HANNAH
En kijk, daar zijn drie of vier schriftgeleerden.
Jaja, onze Johannes trekt wèl de aandacht.
MOEDER
Daar komen twee Levieten.
VADER
Ja, de tempelpolitie, dat kan moeilijkheden betekenen.
MOEDER
O kijk! Dat moet hij zijn. Kun je hem zien, kinderen? Daar...
is dat Johannes niet.. die grote man met dat lange zwarte haar?
HANNAH
Ja, dat is hem net! Nog net dezelfde Johannes die vroeger over
de heuvels zwieerf. Hij is geen steek veranderd!
MENIGTE
Groep 1:

Kom, hier is een goeie plaats.... Hé, duw niet zo.....
Gaat hij weer spreken?....Ja natuurlijk....
Niet te ver weg gaan hoor!... Hij heeft een goeie stem...
Een beetje dichterbij, anders kan ik hem niet zien...
Hé pas eens op daar! Ja, zo is het goed....

Groep 2:

Wat bedoelt hij toch met zijn Koninkrijk?...
Als je mij vraagt heeft hij ze niet allemaal bij elkaar....
Ik snap niet dat de regering er geen eind aan maakt, het is gewoon
een oproerkraaier. Toen de oude Herodes koning was, was er ook
eens zo'n kerel die een opstand begon... Die dingen gaan toch
vanzelf over... nou, ik zou er maar mooi buiten blijven...

Groep 3:

"Je kunt zien dat hij een opdracht van God heeft.... God heeft zijn
hand op hem gelegd.... Wat het volk nodig heeft is een leider....
De Messias... de hoop van Israel... hoe lang nog, God, hoe lang?....
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JUDAS
Wilt u alstublieft de weg vrijmaken voor de dopelingen? Iedereen
die gedoopt wil worden, hierheen, bij het water komen.... Neem me
niet kwalijk, goede man, maar kunt u niet een klein beetje naar
achteren? De profeet gaat van onder déze boom spreken.
VADER
Natuurlijk... bent u één van zijn discipelen?
JUDAS
Ja, ik kom van Kariot. Zolang hij preekt ben ik al bij hem,
we zijn de hele wildernis doorgetrokken. Ik kan u wel zeggen,
hij komt de hele wereld veranderen...
Allemaal aan déze kant alstublieft. Stil! Daar is hij.
JOHANNES DE DOPER
Mannen en vrouwen van Israël! Wéér kom ik u toeroepen: keert
terug tot God... bekeert u.. wacht niet te lang, want Gods Koninkrijk
komt net zoals de profeten hebben voorspeld. En niet morgen of
overmorgen. Maar nu!
MENIGTE
Gezegend zij de God van Israël!
JOHANNES DE DOPER
Bent u er klaar voor? Nee, dat weet u zelf heel goed.
Al jaren hebt u gezegd: "Eens, eens zal het tij keren.
Eens, eens zal het koninkrijk hersteld worden. Eens, eens zal de
Messias verschijnen en zal het weer in orde komen met Israël."
Maar dat ''eens" is nú... de Messias staat bij u voor de deur...
en wat zal hij vinden als hij komt? Nu, nu is het de tijd om terug
te keren van uw zonden, van de zonden van heel het volk.
Nu is het de tijd om uw schuld weg te wassen in het heldere
water van de Jordaan. Was u weer rein, geschikt voor de taak
die voor u staat... want de grote dag van de Heer nadert.
STEM UIT DE MENIGTE
Heer erbarm u over ons!
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JOHANNES DE DOPER
Bent u gereed om dit te doen? Bent u hier omdat u berouw
hebt over uw zonden, over alle verkeerde dingen die u hebt
gedaan? Of bent u hier alleen maar uit nieuwsgierigheid?
Dat is de vraag. Sommigen onder u, zie ik, zijn Farizeeën.
Dienaren van God, wachters over de wet, toonbeelden van
vroomheid, wat doet ù hier?...schijnheilig adderengebroedsel, wie
heeft u gewaarschuwd om het komende oordeel te ontvluchten?
MENIGTE
Nou zeg... wat een brutaliteit, heb je ooit zoiets gehoord...
Goed zo... geef ze er maar van langs, er zijn er genoeg die het
verdienen... God moge ons allemaal vergeven...
we deugen geen van allen....
JOHANNES DE DOPER
Ja, ik weet wel wat u zult zeggen: "Wìj hebben geen berouw nodig.
Wij houden de Wet. Wij zijn de kinderen van Abraham. God zal
voor ons wel zorgen, wat er ook gebeurt." Nou, vlei u maar niet.
God heeft u niet nodig. Hij kan zijn kinderen overal wel vinden.
Hij zou ze zelfs uit deze stenen hier tot leven kunnen wekken...
per slot van rekening zijn die niet harder dan uw harten.
STEM UIT DE MENIGTE
Als het niet eens genoeg is om de Wet te houden,
wat moeten we dan doen?
JOHANNES DE DOPER
Méér doen dan de Wet vraagt. Méér geven. U daar, met die mooie
jas, u hebt niet nog een extra mantel eroverheen nodig, geef hem
aan die bedelaar naast u, die heeft niets om zich warm te houden.
En u daar met uw picknickmand! Als u die eens deelde met een
paar van die arme kinderen hier? Ik zeg het nog eens:
Ga doen wat God wil. Maak u gereed voor het Koninkrijk!
LEVIET 1
U schijnt nogal zeker van uw zaak...
Wie denkt u wel dat u bent? De Messias?
JOHANNES DE DOPER
Ik ben niet de Messias. Ik ben gezonden om hem aan te kondigen.
LEVIET 2
Bent u Elia die weer terug zou komen?
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JOHANNES DE DOPER
Neen.
LEVIET 3.
Of de Profeet die ons in de bijbel is beloofd?
JOHANNES DE DOPER
Neen.
LEVIET 1
Wie bent u dan wèl?
JOHANNES DE DOPER
Niets. ik ben niemand.
Alleen maar een Stem die roept in de woestijn.
LEVIET 2
De oudsten van het volk willen weten in wiens opdracht u doopt.
JOHANNES DE DOPER
Ik ben de heraut van Gods Koninkrijk. Ik doop -- maar alleen met
het water van de ommekeer, van de bekering. Maar weldra komt
iemand die veel groter is. Ik ben niet eens waard om zijn schoenen
vast te doen. En die zal dopen met Geest en vuur.
MENIGTE
Waar is hij? Toon ons de Messias! Toon ons de Christus!!
JOHANNES DE DOPER
Christus zal onder u komen als iemand die koren dorst.
Hij zal het graan verzamelen en het kaf verbranden.
Er zal een grote zuivering komen in Israël.
Komt, erkent uw zonden, en laat u dopen in de Jordaan.
(Toeloop van mensen)
MOEDER
Wat een vreemde man.
VADER
Wèl een goed spreker. Ik weet niet of ik het ermee eens
ben dat hij zo tegen de Farizeeën praat.
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JUDAS
Het kan Johannes niets schelen wat hij tegen wie ook zegt.
MIRJAM
Kijk eens naar al die mensen die de rivier in gaan!
JOHANNES DE DOPER
Hoe heet u?
DOPELING 1
Tobias. Ik ben belastingambtenaar.
JOHANNES DE DOPER
Ik doop u, Tobias, met de doop van het Koninkrijk. Wees eerlijk in
de boekhouding, neem niet meer dan u toekomt.... Hoe heet u?
DOPELING 2
Ezra. Ik ben soldaat.
JOHANNES DE DOPER
Ik doop u, Ezra, met de doop van het Koninkrijk. Wees niet
gewelddadig, zoek geen ruzie, wees tevreden met uw soldij...
Hoe heet u?
(Het dopen gaat door)
LEVIET 1
Ik zal de Oudsten berichten dat dit een gevaarlijke beweging
kan worden.
LEVIET 2
Kennelijk een politieke zet. Wel iets om in de gaten te houden.
LEVIET 3
We willen geen moeilijkheden met Rome krijgen.
LEVIET 1
Zeker niet. Daar moeten we wel voor oppassen. Als je mij vraagt....
(De Levieten gaan weg)
JUDAS
Wat een grootse dag! Nog nooit hebben we zoveel dopelingen
tegelijk gehad. Ik zal maar eens gaan helpen met het orde houden.
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MOEDER
Kijk eens, dat is een interessante man.
HANNAH
Wie?
MOEDER
Die daar juist zijn mantel uittrekt.
Vlak naast die vrouw in het blauw..
HANNAH
Waar? Ik zie hem niet... o die met de korte blonde baard bedoelt u?
MOEDER
Ja, met die merkwaardige ogen.
HANNAH
Nou, ik geloof... stel je voor... ja dat moet hem wel zijn....
dat is die neef van Johannes over wie ik het had.
VADER
Die timmermanszoon?
HANNAH
Ja, Jezus bar-Jozef. Nou, is dat niet toevallig?
Als dit voorbij is zal ik eens zien of ik hem te pakken kan krijgen.
VADER
Ik geloof dat hij de laatste is die gedoopt gaat worden.
JOHANNES DE DOPER
... ik doop u, Rebekka, met de doop van het Koninkrijk.
Wees bescheiden en ijverig en voed uw kinderen op in de
liefde tot God. Hoe heet...…. Wat, ben jìj hier, Jezus?
Kom jìj naar mìj om gedoopt te worden?
Maar dat hoort net andersom. Ik zou bij jou moeten komen.
JEZUS
Doe nu maar wat ik je vraag, Johannes. Het is juist,
om zó te beginnen, net als alle anderen.
Ik wil alles doen wat God van de mensen vraagt.
JOHANNES DE DOPER
Als je het beslist wilt, neef....
Ik doop u, Jezus, met de doop van het Koninkrijk...
(Er is een donderslag)

De heraut van de koning - bladzijde 14 van 18 - www.hoi-godsdienstles.nl

VADER
Hela!
MOEDER
Onweert het?
HANNAH
Ik hoop niet dat we slecht weer krijgen.
IZAK
Dat was God die praatte.
HANNAH
Och die jongen toch!
IZAK
Ik zag een grote witte flits uit de hemel komen.
MOEDER
Dat was de bliksem, Izak.
IZAK
Misschien was het wel een engel.
MIRJAM
Gekke jongen, jij ziet altijd dingen die er niet zijn.
HANNAH
Misschien heeft hij wel gelijk.
Ik geloof dat Jezus bar-Jozef ook vaak engelen zag.
IZAK
Zie je wel.
MOEDER
Wel jongen, we zijn er niet zeker van.
En het is niet beleefd om te zeggen: Zie je wel.
HANNAH
Hij komt hierheen. Hij ziet er wel uit alsof hij net een visioen heeft
gehad. - Jezus! Jezus bar-Jozef! Ken je me nog?
JEZUS
Hannah! Ja natuurlijk ken ik u nog. Hoe gaat het?
HANNAH
Best. Wat leuk om je weer eens te zien.
Hoe gaat het met Jozef en Maria?
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JEZUS
Jozef-ben-Heli is er niet meer, hij rust in Abrahams schoot.
Maar met Moeder gaat het goed. Ze heeft het vaak over u.
HANNAH
Dat vind ik aardig. Doe ze de groeten.
JEZUS
Dat zal ik doen.
JOHANNES DE DOPER
Neef, neef Jezus!..
JEZUS
Wacht even, Johannes. kijk eens, ken je Hannah nog,
de dochter van Levi-ben-Issaschar?
JOHANNES DE DOPER
Gods zegen zij met je, Hannah,
en met iedereen die het Koninkrijk van God zoekt.
IZAK
Zeg, Jezus bar-Jozef!
JEZUS
Wat is het, jongeman. Wat kan ik voor je doen?
IZAK
Ik wil wat weten.
MOEDER
Izak! Je moet de mensen niet lastig vallen....
Kinderen kunnen zulke verschrikkelijke vragen stellen.
JEZUS
Ik hou wel van vragen van kinderen. Nu, wat wou je weten?
IZAK
Was dat geluid onweer?
Want ìk denk dat het God was die wat tegen u zei.
MIRJAM
Niks van waar.
IZAK
Zag u een engel?
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JEZUS
Ik zag de hemel geopend, en de Geest van God die op me
neerkwam als een duif. En er was een stem die tegen me zei:
"Dit is mijn geliefde Zoon van wie ik veel houd."
IZAK
Oh!.... Nou Mirjam, zie je... O nee, ik zei het net niet, hè? Ik zei het
niet echt. ik deed net op tijd mijn mond dicht. Zó. Dat deed ik hè?
JEZUS
Ja Izak, dat deed je.
IZAK
Volgende keer zal ik het alleen maar dènken, en niks zeggen.
JEZUS
O nee, Izak, een onvriendelijke gedachte
is net zo erg als een onvriendelijk woord.
MIRJAM
Vader zegt altijd: Hou de Wet en spreek geen kwaad.
Maar als je niet zegt wat je denkt ben je niet eerlijk.
JEZUS
Nee, maar als je alleen maar goeie dingen denkt,
zul je geen lelijke dingen willen zeggen. Dan hoef je niet
eens meer aan de Wet te denken, dan hou je die vanzelf.
MOEDER
Kinderen, je moet de mensen niet zo lastig vallen.
VADER
Die twee vragen je altijd het hemd van het lijf.
HANNAH
Jezus, wil je niet bij ons blijven eten?
JEZUS
Dat zou ik graag doen. maar ik ga de woestijn in.
Ik moet een tijd alleen zijn met God.
JOHANNES DE DOPER
Neef, voordat je weggaat moet ik je spreken.
VADER
Ja, en wij moeten eens verder. Iedereen is al weg, en het is al laat.
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HANNAH
Nou, tot ziens dan.
Misschien zien we je wel eens als je weer terug bent.
JEZUS
Ja, u zult me zeker zien. Tot ziens dan.
VADER, MOEDER, IZAK, MIRJAM, HANNAH
Tot ziens Johannes, dag Jezus.
(Ze gaan weg, Jezus en Johannes blijven over)
JOHANNES DE DOPER
Het kind hoorde het en zag het. En ik ook. Jij bent de beloofde
messias... We wisten het altijd al, en toch was het net alsof
ik niets ervan wist. Jij bent mijn neef en mijn vriend, we
hebben samen gespeeld, met elkaar gesproken... we hebben
over Gods Koninkrijk gepraat....En op een dag kreeg ik de
gedachte: "Eens zul je de Geest van God zien neerdalen op een
mens, en dat is dan de mens die de wereld zal dopen met vuur."....
En toen ik het zag gebeuren liep er een rilling over mijn rug....
Wat betekent het?... Ik heb je al die jaren gekend en nu zie ik dat ik
je nooit heb gekend. Zeg me eens, Jezus, zoon van Maria, wie en
wat is de Messias, de Christus van God?
JEZUS
Toen jij me doopte met het water van de bekering....
JOHANNES DE DOPER
Ja, en ik was niet eens waard om je schoenen vast te maken,
zoon van mijn moeders nicht....
JEZUS
Toen voelde ik alsof het gewicht van alle zonden van de mensen
op Gods schouders drukte en ze neerdrukte. En ik wist...
JOHANNES DE DOPER
Wat wist je... jij die door de stem Gods Zoon werd genoemd?
JEZUS
Ik wist wat het betekende om de Mensenzoon te zijn.
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