DE ZOON VAN DE EDELMAN
Personen
•

Verteller

•

Benjamin, een hoveling uit Kafarnaüm

•

Eliëzer, zijn knecht

•

Dorcas, een dienstmeisje

•

Issaschar, knecht van mevrouw Susanna in Kana

•

Jezus

•

Jezus’ leerlingen
o Johannes
o Andreas
o Simon Petrus
o Petrus

•

Stem Leviet (Tempelpolitie)

•

Stem Oudste 1

•

Stem Oudste 2

•

Stem Oudste 3

Benodigdheden
•

Indien beschikbaar, muziek uit Jesus Christ Superstar, het gedeelte vlak voordat Jezus de
kooplieden van het Tempelplein verdrijft en de tafels van de geldwisselaars omgooit.
Andrew Lloyd Webber and Tim Rice - Jesus Christ Superstar
(The Original Motion Picture Sound Track Album) - The Temple ( plaat 1 kant B - 5 / CD1-12 )
of De Nederlandse cast van Jesus Christ Superstar – De Tempel ( cd track 8 )

Het kan eventueel ook zonder die muziek.
(Als er staat: 'MENIGTE', is het de bedoeling dat de kinderen op de rij af het
eerstvolgende stukje lezen, tot aan de eerstvolgende drie puntjes!)
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EERSTE TONEEL
(Een huis in Kafarnaüm)
VERTELLER
Er was een hoveling in Kafarnaüm, wiens zoon ziek was.
BENJAMIN
Issaschar, ik heb de brief nog niet helemaal klaar.
Ga maar even zitten terwijl ik hem afmaak.
ISSASCHAR
Ja meneer, dank u. Mevrouw zal het heel erg vinden te
horen dat het zo slecht gaat met uw zoon.
BENJAMIN
Hij ligt op sterven, Issaschar. De dokters geven geen hoop meer.
En het is mijn enige zoon. God geeft -- en hij neemt weg.
ISSASCHAR
Gezegend zij zijn Naam.
BENJAMIN
(met een zucht)

Amen.

(Benjamin schrijft in stilte, zegt dan: )

BENJAMIN
Mijn knechten zeggen dat je ze in de keuken daarstraks een heel
vreemd verhaal hebt verteld, over de profeet, Jezus van Nazaret.
ISSASCHAR
Ja meneer, het is wel een vreemd verhaal maar elk woord is waar.
Bij de God van onze vaderen, elk woord is waar!
BENJAMIN
Heel vreemd….
Heeft de profeet soms iets in de watervaten gestrooid?
ISSASCHAR
Meneer, hij is er zelfs niet bij in de buurt geweest.
Hij heeft het water niet aangeraakt, en geen toverwoorden gezegd.
Hij zei alleen maar: "Vul ze!", en toen: 'Neem er wat uit."
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BENJAMIN
Wie die man Jezus ook is, het is geen tovenaar.
Die lui werken altijd met lange woorden en duistere bezweringen.
Maar deze man praatte zo eenvoudig als een kind. En het is een
goed mens. Ik ben nooit erg godsdienstig geweest, maar ik heb
heel wat van de wereld gezien, en ik kèn de mensen.
Die vreemde kracht moet hij wel van God hebben.
ISSASCHAR
Ja, meneer. Ze zeggen in Jeruzalem…
BENJAMIN
Is hij daar ook al bekend?
ISSASCHAR
Hij was er verleden week, met Pasen.
Ze zeggen daar dat hij de Messias is, de beloofde Koning.
BENJAMIN
De Messias? Waarom? Heeft hij daar iets bijzonders gedaan?
ISSASCHAR
Ja meneer. Ik kan u er alles van vertellen want ik ben er zelf bij
geweest. Mijn meesteres Susanna was ook met het Paasfeest
in Jeruzalem, en ze had alle bedienden meegenomen.
Luister…. zó gebeurde het.
(Muziek uit Jesus Christ Superstar, “The Temple” / “De Tempel”)
ISSASCHAR
U weet hoe het op het Tempelplein toegaat,
het lijkt vaak meer een kermis dan iets anders.
Al die duiven die ze er verkopen, en die blatende offerschapen…
en allemachtig wat een prijzen ze daarvoor durven vragen…
en alle mensen die naar de stad gekomen zijn …
en dan die mekkerende geiten en loeiende koeien…
MENIGTE
Hé ga eens opzij…
wat? vijf zilverstukken voor dat ellendige beest?…
Als je het teveel vindt ga je maar naar een ander…
Hé pas op mijn sluier!…
Nou, het is afzetterij…
Ik heb u 15 drachma's gegeven…
Alstublieft mevrouw, wie volgt?…
Haal nog eens een zak zilver…
Krijg ik daar niet méér voor? Zeven shekels en niet meer….
Geef me negen…
Acht, en verder ga ik niet…
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MENIGTE
Een oplichter ben je…

Maar meneer!…

Hé maak daar geen ruzie…

ISSASCHAR
Nou, ik had net een paar duiven gekocht toen ik merkte dat
er een opstootje was. En daar, op de trappen van de Tempel,
stond een stelletje jongelui, en vooraan stond Jezus van Nazaret.
Hij had in zijn éne hand een boekrol en in de andere
een gesel van geknoopte touw, en zijn ogen vlamden van
boosheid. Als hij niet blond was geweest zou je éven
gedacht hebben dat hij zijn neef Johannes de Doper was,
die kon ook zo tekeer gaan tegen de mensen.
STEM VAN JEZUS
Kinderen van Israel!… Is dìt het Huis van God, zijn jullie zijn volk?
Sjacheren, mekaar beroven, ruziezoeken in het huis van God!
Pas maar op, weet je niet wat de profeet Maleachi zei?
"Plotseling zal de Heer in zijn Tempel komen.
Hij zal de zoons van Levi reinigen en louteren als goud en
zilver, opdat zij de Heer goede offers brengen."
Maar wat voor offers zijn dat die jullie brengen?
Rovers, verdwijn uit mijn gezicht! Leugenaars!
Ik wil je niet meer zien in het Huis van mijn Vader!
ISSASCHAR
En toen begon hij met zijn zweep te slaan.
Hij joeg ze allemaal hals over kop de Tempel uit.
En hij gooide de tafels van de geldwisselaars om,
de zilverstukken rolden naar alle kanten.
MENIGTE
Mijn geld!…
mijn duiven!…
help!…
O kijk nou toch eens…
Mijn zilver! mijn goud! … mijn koopwaar!…
O God! Duizend zilverstukken over de vloer…
Nou het is hun verdiende loon …
Het was ook een schandaal!
ISSASCHAR
En de tempelpolitie, de Levieten, probeerde er
wat aan te doen, maar de leiders van het volk hielden ze tegen.
STEM LEVIET
Maar meneer, dat kunnen we toch niet toestaan!
OUDSTE 1
Je kunt beter niets doen. Er zou een oproer kunnen komen.
De mensen hebben een hekel aan de kooplui,
ze zijn allemaal op de hand van Jezus.
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OUDSTE 2
Ik heb altijd al gezegd dat er vaste prijzen
moesten komen op deze markt.
OUDSTE 3
Nou, dat kan best. Maar dit is een gevaarlijke kerel.
Hij kan best een volksleider willen worden.
OUDSTE 1
Nou, misschien nog wel méér dan dat. Hoorde je niet wat hij zei?
"Plotseling zal de Heer in zijn Tempel komen."
OUDSTE 2
Nou, en?
OUDSTE 1
De profeet Maleachi heeft het daar over de komst
van de Messias, de beloofde Koning.
Misschien wil Jezus daarmee wel zeggen dat Hìj de Messias is.
OUDSTE 3
Kom nou, dat kan toch niet?
OUDSTE 2
En àls hij nu eens de Messias was?
ISSASCHAR
Nou, het eind van het liedje was dat ze hem om een
teken gingen vragen, een bewijs dat hij zulke dingen mocht doen.
OUDSTE 1
Wat voor bewijs kunt u ons geven dat u dit
zomaar kunt doen? Wat voor teken?
JEZUS
Een teken? Ja, ik wil u wel een teken geven. Breek deze Tempel
van God af, en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen.
OUDSTE 1
De Tempel afbreken??
OUDSTE 3
Zesenveertig jaar heeft het gekost om hem te bouwen en
u zegt dat u hem in drie dagen weer zult laten herrijzen?
JEZUS
U hoorde wat ik zei, en deze mannen zijn mijn getuigen.
Mag ik nu even langs, alstublieft?
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ISSASCHAR
En toen ging Jezus de stad in,
met een menigte achter zich aan, die allemaal aan
zijn lippen hingen als hij ze vertelde over het Koninkrijk.
BENJAMIN
Een vreemde man -- en een vreemd verhaal…
Hier, Issaschar, hier is de brief, en dit zilverstuk is voor jou.
ISSASCHAR
Dank u wel, meneer.
Ik hoop dat er spoedig wat vrolijkers te schrijven is.
BENJAMIN
Als God het wil… Tot ziens…
Maar wacht eens! Waar is de profeet nu?
ISSASCHAR
We zijn eerder uit Jeruzalem vertrokken dan hij.
Hij wordt vandaag in Kana terugverwacht.
BENJAMIN
Misschien ga ik wel eens naar hem luisteren… Tot ziens.
ISSASCHAR
Dag meneer, en dank u wel.
(hij gaat weg)
BENJAMIN
Tekenen en wonderen. Vreemde verhalen
- de wereld is vol nieuwe dingen. Maar wat heb ik eraan mijn zoon is stervende… Dorcas! Dorcas!
DORCAS
Wat wenst meneer?
BENJAMIN
Is de dokter al geweest? Gaat het al wat beter met de jongen? Nee,
zeg maar niets, ik zie het al aan je gezicht, het gaat mis met hem.
DORCAS
O meneer - ze zeggen dat het nog maar een paar uur
kan duren. Hadden we de profeet Elia maar hier.
BENJAMIN
De profeet Elia, die de zoon van de weduwe weer tot
leven bracht… Dorcas!!
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DORCAS
Ja meneer?
BENJAMIN
Ga vlug naar de stal. Laat de paarden zadelen.
Haast je, meisje, haast je!
(Dorcas snelt vlug weg, roepende: )
DORCAS
Maak de paarden gereed voor meneer!
BENJAMIN
De kans is klein -- maar het is de moeite waard het te proberen…
Hé, laat iemand mijn laarzen brengen!.. Als ik hem maar over kan
halen om te komen!!…Met geld? huizen? knechten?
--Nee, dat past niet bij hem… Dorcas, waar is mijn mantel?
DORCAS
Hier, meneer.
BENJAMIN
Zijn de paarden gereed? Vlug…vlug… nee, verder heb ik niets
nodig! …Daar, ik ben er… Eliëzer, mijn knecht, waar ben je?
DORCAS
Meneer, waar gaat u heen?
BENJAMIN
Naar Kana… Jeruzalem… waar dan ook….
Ik ga Jezus van Nazaret zoeken.
TWEEDE TONEEL
(Ergens op een weg tussen Kana en Jeruzalem)
VERTELLER
En zo kwam Jezus weer naar Kana in Galilea,
waar hij van water wijn had gemaakt.
JAKOBUS
Ben je mal, Andreas, we zullen op de een of
andere manier toch wel aan de kost komen.
ANDREAS
Beste Jakobus, jij en Johannes hebben makkelijk praten.
Jullie vader heeft geld genoeg. maar Simon en ik moeten
voor onszelf zorgen en Simon heeft ook nog een gezin.
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SIMON PETRUS
Hou mij erbuiten. Mijn vrouw en ik hebben er over gepraat en
ze is het helemaal met me eens. We zullen best eens af en toe
kunnen vissen. En zóveel hebben we toch niet nodig…
Een beetje brood en olie en een handje dadels en olijven.
ANDREAS
En kleren dan? Die groeien niet aan de bomen –
en mijn sandalen vallen bijna van mijn voeten van ouderdom.
JAKOBUS
Man, maak het toch niet altijd allemaal zo moeilijk.
Alles komt toch terecht als het Koninkrijk er maar eenmaal is.
ANDREAS
Ja maar wanneer komt het?
Misschien moeten we nog wel jaren zo door Galilea sjokken.
JAKOBUS
Oef, wat zie je er boos uit, Andreas.
ANDREAS
Nou, ik heb het warm en ik ben moe, en ik maak me zorgen.
Niemand van jullie schijnt verder te kijken dan zijn neus lang is.
Moet je Johannes zien. Die loopt daar maar met zijn hoofd in de
wolken tegen de Meester te kletsen… hij ziet verder niets en
niemand. Hèm kan het niets schelen of we eten hebben of niet.
JAKOBUS
Hé laat mijn broer er buiten.
JEZUS
Kinderen, kinderen! Waar kibbelen jullie zo over?
ANDREAS
Over geld.
JEZUS
Denk erom, niemand kan twee heren dienen.
Je kunt niet tegelijk God dienen en Geld!
ANDREAS
Ja maar we moeten toch leven?
We hebben toch eten nodig? En kleren?
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JEZUS
Jawel, maar het leven is belangrijker dan eten en drinken, en het
lichaam is belangrijker dan kleren. Je moet net zo als de vogels
leven, van dag tot dag - die zaaien niet en maaien niet en hebben
geen schuren, -- en toch voedt God ze. En kijk eens naar die wilde
bloemen hier. Die spinnen niet en weven niet -- en ik vertel je dat
zelfs Salomo in al zijn glorie niet zo prachtig gekleed ging. En als
God voor deze planten zorgt die maar één dag bloeien en morgen
in de oven verdwijnen, denk je dan niet dat hij ook voor jullie zal
zorgen, die toch wel méér waard zijn dan bloemen? Je hebt zo
weinig vertrouwen. Maak je niet zoveel zorgen voor de toekomst.
ANDREAS
Het spijt me, maar…
JEZUS
Geef je zorgen maar aan God. Vraag maar,
dan zul je krijgen. Zoek, dan zul je vinden.
Klop, - en de deuren gaan voor je open.
Als jullie kinderen je om brood vragen,
geef je ze toch ook geen steen? Wat jij, Petrus?
SIMON PETRUS
Nee natuurlijk niet, ik probeer mijn jongens ook
alleen maar te geven wat goed voor ze is.
JEZUS
Nou dan, als jullie, onvolmaakte mensen – want niemand is
volmaakt -- je kinderen goeie dingen weten te geven,
wat dacht je dan van je hemelse Vader?
Die zal dan toch wel helemáál goed voor je willen zorgen.
JOHANNES
Meester, pas op, opzij! Die lui hier hebben haast.
Straks worden we nog overreden.
ELIËZER
Zeg mensen, we zijn op zoek naar iemand
die Jezus van Nazaret heet.
JEZUS
Die ben ik.
ELIËZER
O gelukkig! -- Meester, hier is hij!
`
BENJAMIN
Goddank. O meneer, ik heb u overal gezocht.
Misschien kent u mij nog, Benjamin ben-Hadad uit Kafarnaüm,
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we hebben elkaar eens ontmoet op een bruiloft in Kana.
Daar ben ik ook al geweest om u te zoeken, maar ze zeiden dat u
nog niet aangekomen was uit Jeruzalem, dus toen ben ik de weg
naar Jeruzalem opgegaan. O als ik nog maar op tijd ben!
JEZUS
Wat kan ik voor u doen?
BENJAMIN
Mijn zoon, Meester, mijn enige zoon! hij is ziek, misschien leeft hij
al niet eens meer. Meester, alstublieft, wilt u met mij meegaan naar
Kafarnaüm en hem genezen als hij nog leeft? De dokter zei dat het
een kwestie van uren was en we hebben al zoveel tijd verloren.
JEZUS
Waarom bent u naar mij toegekomen?
BENJAMIN
U bent een profeet, u hebt macht. Ik heb gehoord wat u
gedaan hebt in Kana, met het water dat wijn werd.
Leg uw hand op mijn zoon, en hij zal genezen. O alstublieft,
kom vlug. Als u me helpt zal ik een beter mens worden,
ik zal God dienen en alles geloven wat u zegt.
JEZUS
Jullie mensen zijn allemaal hetzelfde:
Eerst wonderen zien, dan geloven.
BENJAMIN
O Meester, alstublieft, kom en help me.
JEZUS
Ga naar huis.
BENJAMIN
Maar Meester…
JEZUS
Uw zoon zal leven.
BENJAMIN
Maar….
JEZUS
Ik zeg u, uw zoon zal leven.
JOHANNES
(tegen Petrus)

O God, als hij het nu maar gelooft!
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BENJAMIN
Dank u, Meester.
JEZUS
Zoals u het gelooft, zal het zijn. Ga in vrede.
BENJAMIN
Dank u, en moge God u zegenen!
Eliëzer, mijn paard!
ELIËZER
Wil de meester niet meekomen, meneer?
BENJAMIN
Nee --maar het is in orde. Hij zegt dat alles in orde is.
We kunnen veilig naar huis gaan. Kom!
(ze rijden weg)
PETRUS
Hoe laat is het, Johannes?
JOHANNES
Eén uur.
JEZUS
Kom, wij gaan verder.

(Jezus en zijn leerlingen gaan de andere kant op)

DERDE TONEEL
(Op de weg vlak bij Kafarnaüm)
ELIËZER
Kijk eens, meneer!
BENJAMIN
Hè, wat? -- Ik sliep bijna in het zadel. Waar zijn we, Eliëzer?
ELIËZER
Vlak bij Kafarnaüm, meneer.
BENJAMIN
Hè, het is goed om weer thuis te zijn.
ELIËZER
Dat zullen we hopen, meneer.
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BENJAMIN
Wat bedoel je?
ELIËZER
Ziet u die stoet mensen die de weg afkomt? Ik geloof dat het onze
mensen zijn. Ziet u Dorcas niet en een paar van de andere
dienstmeisjes? - O meneer, als het eens slecht nieuws zou zijn!
BENJAMIN
Stil, Eliëzer! Hij zei: "Zoals je gelooft", en ik geloof hem. Hij zei dat
het in orde zou zijn. Kijk, ze zwaaien naar ons en ze roepen iets.
ELIËZER
Hier komt Dorcas hard aanlopen.
DORCAS
(hijgend)

Meneer! meneer!

BENJAMIN
Wat is het nieuws, Dorcas? Leeft hij?
DORCAS
God zij dank, meneer. Hij leeft en hij is beter! Hij is beter!!
BENJAMIN
Mijn zoon zal leven!
DORCAS
Goddank!
BENJAMIN
Ja, God zij dank! -- En wanneer begon hij beter te worden?
DORCAS
Gistermiddag, om één uur.
BENJAMIN
Geloof je het nu, Eliëzer? Gistermiddag, om één uur.
Toen zei hij het tegen mij: "Uw zoon zal leven."
Kom, laten we gauw naar mijn zoon gaan
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