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HET LAATSTE SOUPER 

Een Paasspel – parodie   

door ed bruyninckx © 

 

 

Korte inhoud: 

 

Het verhaal van het Laatste Avondmaal is genoegzaam gekend, gelovige of niet, 

iedereen weet wat er op Witte Donderdag gebeurde. 

In deze parodie loopt het allemaal wel enigszins anders… 

Er komen slechts vijf apostelen opdagen om met Jezus ‘het laatste souper’ te 

gebruiken. 

Waar zijn de anderen… waarom geven ze verstek ? 

 

Ook het verloop van dit avondmaal is wat verschillend van wat men zou 

verwachten. 

Als ook nog Maria – de moeder van Jezus – ten tonele verschijnt samen met 

Joses, een broer van Jezus, waarvan hij het bestaan zelfs niet afwist,  is het hek 

helemaal van de dam en …  dan is het ook nog zeer de vraag wat een  

chocoladefabriek met het hele gebeuren te maken heeft… 

‘Het laatste souper’ is een dolkomische parodie vol onverwachte wendingen en 

met een op zijn minst gezegd ‘bizar einde. 
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HET LAATSTE SOUPER 

- Een Paasspel- parodie in 2 bedrijven – 

-  

             © ed bruyninckx 

 

Nota vooraf: de personages hoeven het opgegeven dialect niet noodzakelijk te praten. Dit 

Paasspel kan in alle dialecten (één of meerdere ) gespeeld worden. 

Ook de personages kunnen eventueel door vrouwen gespeeld worden, met uitzondering van 

Maria-Magdalena en Maria, zij moeten gespeeld worden door vrouwen. 

De rol van Jezus wordt bij voorkeur gespeeld door een man.   

 

PERSONAGES: 

 

Loetianus: knecht – kan niet spreken 

Jezus: spreekt ABN 

Apostel Paulus: spreekt Antwerps 

Apostel Petrus: spreekt Gents 

Apostel Thomas: spreekt West-Vlaams 

Apostel Johannes: spreekt ‘boers’ 

Apostel Judas: spreekt Brussels 

Maria-Magdalena: spreekt Oost-Vlaams 

Bedienden: ( aantal afhankelijk van de mogelijkheden) ze spreken hun eigen dialect 

Maria: de moeder van Jezus 

Joses: een broer van Jezus 
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1STE  BEDRIJF 

 

DECOR: 

Als het doek open gaat bevinden we ons in een feestzaal waarin in het midden een grote tafel 

staat; errond staan links en rechts stoelen, in het midden, achter de tafel staat een stoel met 

armleuningen. 

Enkele ‘bedienden’ zijn druk bezig met het ordenen van de zaal en het  ‘dekken’ van de tafel: 

ze lopen af en aan met glazen, manden met stokbroden, karaffen met water, verschillende 

kaassoorten en een mand met fruit. 

Intussen ontspint zich volgend gesprek tussen de verschillende ‘bedienden’. Afhankelijk van 

het aantal ‘bedienden’ moeten de dialogen tussen hen verdeeld worden 

 

Bediende :  Dat schijnt hier vanavond een fameus feestje te worden, al die kaas 

en al dat brood… 

Bediende : Zeker een feestje van iemand van den A.A. want ik zie geen enkel 

fles wijn…alleen maar water. 

Bediende : Onnozel ventje, een feestje van de A.A laat me niet lachen , ik weet 

wie er dat feestje organiseert  en waarom … 

Bediende : Ja eh is dat feestje geen afscheidssouper ??…ik heb – geloof ik - zo 

iets gehoord op radio Nostalgie en .. 

Bediende : (onderbreekt)  Afscheid ? Afscheid van wie ? Wie gaat er hier met 

pensioen ? 

Bediende : Hier gaat er niemand met pensioen … Het is de grote Jie Cie die hier 

vanavond … 

Bediende: Wablief komt er hier een diejie ??? En ons muziekinstallatie die is 

nog altijd kapot… zou onzen baas Loetianus dat wel weten? Ik … 

Bediende: (onderbreekt) Astemblief, hou nu eens twee minuten uwen 

bebbel…luister: (de bedienden gaan zitten) Ik weet uit goed ingelichte bron dat die 

grote magiër die de laatste tijd zoveel succes heeft met al zijn truukjes en al 

duizenden en duizenden fans heeft in binnen- en buitenland, dat die vanavond 

naar hier komt om een laatste souper te geven … 
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Bediende: Goeien appel (staat recht) dan moet ik zorgen dat al die ezels van de 

parking weg zijn want als hij met zijnen BMW decapotabel komt en hij heeft 

geen plaats om te parkeren dan …  

Bediende: Rustig, rustig .Er zal geen enkel parkeerprobleem zijn. Hij komt niet 

met zijnen BMW, hij komt naar hier op een ezel ! 

Bediende: Laat me niet lachen … op een ezel…zo een vedette op een ezel (lacht 

luid) 

Bediende: Naar het schijnt is hij lid geworden van Groen! . Want hij wil iets 

doen aan de milieuproblematiek.. hij heeft zijnen BMW weggegeven en 

verplaatst zich nu uitsluitend nog met een ezel !  

Bediende: Om uwe BMW zo maar weg te geven moet ge echt wel een ezel zijn.  

Bediende: (haalt gsm tevoorschijn en leest) Hier zie.. mijn vrouw stuurt juist een 

sms’je om te zeggen dat ze hem iets voorbij de Lidl  op weg naar hier gezien 

heeft… hij zit inderdaad op een ezel en langs de kant van de weg staan de 

mensen allemaal te zwaaien met palm. 

Bediende: Watte ??? Zwaaien met bier… daar geloof ik niks van ! 

Bediende: Onnozel ventje, ze zwaaien met palmtakken ! 

Bediende: En waar is dat goed voor ? 

Bediende: Ze gaan hem misschien kronen in de gouden palm kroonorde en… 

Bediende: Volgens mij wil hij iedereen in palmen en daarom… 

Geen van de bedienden merkt dat Loetianus in de deuropening staat; 

Loetianus komt op handen gekruist op de borst. Blijft even staan, bekijkt de bedienden die aan 

tafel zitten te kletsen en klapt luid in de handen. De bedienden schrikken en springen recht, 

verzetten vlug nog wat glazen en manden … Loetianus gebaart “Zijn jullie klaar?” 

Bediende: Alles is in orde Loetianus, de tafel is gedekt en … 

Loetianus gebaart ongeduldig dat ze moeten verdwijnen. De bedienden AF. Loetianus gaat 

langs de tafel en inspecteert, corrigeert hier en daar wat en bekijkt dan met een tevreden blik 

de tafel. 

Er wordt gebeld.  

Loetianus AF, komt terug op gevolgd door Jezus. 
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Jezus: (blijft staan, kijkt keurend rond en inspecteert of de tafel goed gedekt is. Hij pakt hier 

en daar een kaas vast, ruikt eraan en legt hem terug neer) 

Loetianus, proficiat! Dat ziet er echt prachtig uit. (Loetianus glimlacht, vouwt z’n 

handen in een dankgebaar) 

( Jezus, vlak bij Loetianus) Luister, zo dadelijk komen mijn genodigden maar  ge 

moet er wel voor zorgen dat niet iedereen zo maar naar binnen komt… Ge weet, 

Loetianus dat ik nogal populair ben en iedereen zal aan deze souper willen zitten 

(denkt even na) Neen, dat klopt niet : (denkt even na) Iedereen zal willen aanzitten 

aan deze souper.. .ja zo is het .Ik weet het zeker want Toon Hermans heeft dat 

indertijd ook gezegd: “..Ge moogt nergens aanzitten maar ge moogt wel 

aanzitten aan een souper . (mijmerend)  Den Toon …waar is den tijd ?!? 

Bon, ge laat dus alleen diegenen binnen die een officiële uitnodiging kunnen 

laten zien, zo een uitnodiging als deze. (haalt uitnodiging tevoorschijn, toont ze en 

leest): Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd om samen met Je zus (wacht even 

…kijkt heel verwonderd)  Je zus ..??? (snapt het plots en lacht) … Maar ja, natuurlijk 

… om samen met Jézus – en dat ben ik nog altijd – zijn laatste souper te vieren. 

Afspraak op bleek beige donderdag om 20.00uur in zaal ‘’t Schoon einde’.  

Begrepen Loetianus ??? 

(Loetianus knikt overtuigend. AF) 

Jezus: Spijtig dat ik geen tijd meer heb of ik zou nog een straffe truc kunnen 

bedenken om die arme Loetianus zijn spraak terug te geven. Zo moeilijk kan dat 

niet zijn eh…Een beetje Lernout en Hauspie techniek erbij en dat moet lukken .. 

k heb er al terug laten zien en zelfs ene terug laten lopen … en …(lacht) …ik 

heb er nu juist zelfs ene laten vliegen (wuift met zijn hand de geur weg) ..  enfin 

we zien nog wel (gaat op de middelste stoel zitten. We horen rumoer buiten. Loetianus 

komt op met in zijn spoor vijf apostelen: Petrus, Thomas, Johannes, Judas en Paulus. Ze 

komen binnen en begroeten Jezus door hun hand op te steken. Petrus zet zich links van Jezus, 

Paulus rechts. Judas gaat aan het uiteinde van de tafel zitten, Thomas en Johannes aan het 

andere uiteinde van de tafel.) 

Jezus: (verwonderd) Is dat alles Loetianus ? 

(Loetianus haalt verontschuldigend de schouders op, met gezicht van: daar kan ik niet aan 

doen)) 

 

Jezus: Er zijn misschien nog wat te laatkomers, die onderweg zijn blijven 

plakken maar denk eraan: alleen diegenen binnen laten met een uitnodiging eh. 

(Loetianus knikt heel overtuigend en AF) 

 

Jezus: (staat recht en tikt met zijn mes tegen zijn glas) Beste vrienden, ik ben zwaar 
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ontgoocheld ! Van de tien apostelen … 

 

Petrus: (trekt aan zijn arm) Grote leider,... het zijn  er twaalf (spelt met de lippen:  

t w a.a a.a l f) 

 

Jezus: Van mijn twaalf apostelen zijn er dus maar vijf die de moeite hebben 

genomen om op mijn invitatie in te gaan om, naar jaarlijkse traditie,  te komen 

aanzitten aan mijne laatste souper… 

 

Paulus: (is zoals altijd al licht aangeschoten) Wablief … wat zegt gij nu … muist gij 

er vanonder ???  Dat is straf dat .! 

 

Petrus: Zeg Paulus die sukkelaar heeft toch ook wat vakantie verdiend eh.(tot 

Jezus) Zeg als ik eens een suggestie mag doen … ga eens naar Bredene … dat 

naaktstrand daar dat is het een en ander zenne. Vorig jaar toen … 

 

Jezus: (onderbreekt hem) Neen vrienden, ik ga niet met vakantie. Nog even geduld 

en jullie zullen alles weten maar eerst en vooral wil ik een nobele en nederige 

daad van gastvrijheid stellen tegenover jullie. 

 

Johannes: Hebt gij voor ons een bed and breakfast geregeld ??? 

 

Judas: Dat zal wel niet zijn… wie gaat dat betalen? Ons clubkas is zo goed als 

leeg. 

 

Jezus: Rustig, rustig. (neemt belletje dat op tafel staat en belt. Loetianus komt 

onmiddellijk op) 

 

Jezus: Loetianus breng mij een grote kom, een grote kruik water en een 

handdoek ! 

(Loetianus knikt en AF) 

 

Paulus: Jaaaa… joepie ….Ik snap het al, hij gaat mijne favorieten truc nog eens 

uithalen … water in wijn veranderen. Zeg baas, ik heb al veel geoefend en ik 

denk dat ik dat ook al zou kunnen…. Mag ik … 

 

Jezus: (onderbreekt hem) Neen Paulus dit wordt geen truc maar wel een heel 

serieuze aangelegenheid. Vrienden, mag ik u vragen om allemaal uw sandalen 
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uit te doen … 

 

Judas: Wablief ??? En wat gaat gij met ons sandalen dan wel doen ? Verkopen 

op de rommelmarkt ? Niks van, ik heb geen goesting om straks op mijn blote 

voeten naar de mannen van Pontius… (denkt plots dat hij te veel gezegd heeft) om op 

mijn blote voeten naar de pomp te lopen eh … 

(Loetianus is intussen opgekomen met een grote platte kom, een kruik gevuld met water en 

een handdoek) 

 

Jezus: Dank u Emilianus. ( neemt kom aan, zet ze op tafel en begint met de kruik water 

erin te gieten) Apostelvrienden, ik wil graag bij het begin van deze bijzondere 

avond jullie voeten wassen… 

 

Thomas: Daar geloof ik nu eens niets van … Ik denk eerder dat ge hier fameus 

met ons voeten aan het spelen zijt…of gaat spelen …. 

 

Petrus: Och Thomas, gij gelooft ook nooit iets. Wacht nu toch eens af. 

 

Jezus: Merci Petrus dat ge mij gelooft en daarom zal ik met uw voeten beginnen 

(zet de gevulde kom op de grond, buigt zich over de voeten, wast ze , terwijl zegt hij: ) 

Kan er mij nu iemand van jullie- terwijl ik hier bezig ben-  vertellen waar die 

zeven andere potentaten uithangen ? 

De apostelen hebben intussen hun sandalen uitgedaan, twee van hen hebben hun sandalen op 

de tafel gezet naast de kaas. 
(Jezus begint de apostelen één voor één hun voeten te wassen, de conversatie gaat intussen 

verder en de apostelen ontdoen zich van hun sandalen) 

Thomas: Jacobus moest vanavond werken 

Jezus: Wat je me daar zegt, Thomas. Is Jacobus eindelijk van den dop afgeraakt 

Thomas: Ja hij werkt nu in het stadstheater. Hij doet daar de ‘ka-te-ring” geloof 

ik. 

Jezus: ‘Kater-ring’ Thomas wat is dat nu weer…zitten er misschien krolse 

katers in het stadstheater … en moet hij die vangen ? ‘Ka-te-ring’ nooit van 

gehoord …(De vijf apostelen lachen.) 
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Thomas: Dat heeft iets met maaltijden te maken … misschien moet hij die 

katers wel gereedmaken zo gelijk dat ze konijn klaarmaken ..dat is een pak 

beterkoop voor de stad eh ! (De vijf apostelen lachen.) 

Johannes: Zeg, weten jullie het al ? Marcus ligt in het Universitair ziekenhuis. 

Ze proberen om morgen één en ander terug aan mekaar te zetten en te laten 

werken…  

Jezus: Allez Johannes, is dat echt waar ? Heeft hij weer last van zijn prostaat ? 

Johannes: Maar nee.. Zijne Pros staat nog altijd maar hij was met zijn 

helikopter aan het vliegen en op een bepaald ogenblik dacht hij dat hij ging 

neerstorten en toen heeft hij zijn schietstoel gebruikt … 

Jezus: Tja, erg slim is nooit geweest. In welke kamer van het UZ ligt hij ?  

Johannes: Als ik me niet vergis in kamer 128, 129 en 130 …ja al die stukken 

konden ze moeilijk in één bed leggen eh… 

Jezus:  Ik kan hem jammer genoeg niet meer gaan bezoeken maar als je er naar 

toe gaat, doe hem dan de groeten eh. A propos  waar zit Lucas ? 

Judas: Die is met zijn lief naar de verlovingscursus, geloof ik.  

Paulus: Wat zeg jij nu Judas, is die aan het vrijen ? 

Petrus: Ja ja al een tijdje met die Maria Magdalena. Lees jij de Bijbel- gazet 

niet ? 

Jezus: (is juist klaar met de voetwassing, zet de kom met het water van de voetwassing op 

tafel en legt de handdoek erbij)  Petrus, alstublief eh … zwijg  over de Bijbel - gazet 

eh en zeker over mijn lief …euh… ik bedoel …over Maria Magdalene. (staat 

recht (neemt belletje dat op tafel staat en belt. Loetianus komt onmiddellijk op) 

Loetianus, breng de wijn, het feest kan beginnen ! (Loetianus AF)  

Judas: Die Maria – Magdalena dat is naar het schijnt een fameus heet 

konijn…ze … 

Jezus: (onderbreekt - kwaad ) Judas wat voor een taal is dat, zo spreek je niet over 

vrouwen en … (merkt dat de bedienden binnenkomen, elke bediende heeft een fles wijn bij. 

Ze vullen de glazen en zeten dan de flessen her en der op tafel. Bedienden AF) 
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Jezus: (heft glas) Laat ons drinken op alle vrouwen ..euh …ik bedoel op al mijn 

vogelingen …euh , ik bedoel: volgelingen .. en weet: drink… want dit is mijn 

bloed (heft glas .De apostelen en Jezus tikken met de glazen). 

Thomas: (proeft, trekt vies gezicht)  Sorry eh Jezus  maar uw bloed heeft een beetje 

een fameuze kurksmaak. (hij boert) De Mattheus, de Flip en den Bart wisten 

blijkbaar dat het geen bloed maar goedkope wijn van de Wereldwinkel zou zijn 

…. 

Johannes: Waar hangen die drie eigenlijk uit ? 

Paulus: Die zijn met hun gedrietjes naar de voetbal. Het is vandaag de cup – 

final ‘Bethlehem – Nazareth’. 

Jezus: Ze geven dat toch uit op televisie.  

Paulus: Neen, Jezus. De voetbalbond heeft geen permissie gegeven want die 

hoelahoepers komen dan teveel in beeld. 

Petrus: Hooligans Paulus, hooligans. Wat zeg jij nu allemaal… hoelahoepers …- 

(lacht luid ) – ha ha ha Ik wist niet dat gij zo een lomperik zijt… studeert gij 

misschien voor Boskabouter ??  

Jezus: Vrienden laat ons nog eens drinken; op jullie gezondheid: Schol !(Heft 

glas en tikt met de apostelen. Er klinkt rumoer. Loetianus komt op en tracht een vrouw tegen 

te houden die samen met hem wil binnen te komen) 

Maria Magdalena: (komt woest binnen) Dat is nu echt het toppunt !!! Meneer 

(wijst naar Jezus) geeft hier een feestje en ik mag er niet in omdat ik geen officiële 

uitnodiging heb…Wat heb ik u eigenlijk in uwe weg gelegd dat ik er niet bij 

mag zijn?  (Jezus kijkt weg, Maria Magdalena vlak bij hem, armen gekruist voor de borst ) 

Awel zeg het dan, durf het zeggen … ik luister. ( Jezus neemt zijn hoofd  in zijn 

handen, zwijgt en schuddebolt) Ik (beklemtonen) ik zal het zeggen !!! ge kunt niet 

verdragen dat ik voor Lucas gekozen heb … Sukkelaar … Ge hebt altijd gedacht 

dat ge mij kon krijgen eh maar neen… mij moet ge pàkken…niet krijgen… Ik 

ging niet zitten wachten om met uwe goddelijke klepel kennis te mogen maken 

om de klokken van Rome te horen …. 

Zie dat daar nu zitten …één hoopje misère … ik ben blij … hoort ge dat goed: ik 

ben blij dat ge mij niet gepakt hebt en dat de Lucas mij gepakt heeft… daar heb 

ik tenminste toekomstperspectief bij… die is zinnens om hier in de stad een 

eigen kliniek te beginnen – A.Z. Sint Lucas - en allicht komen die truukskes die 
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dat hij van u heeft afkeken dan nog wel van pas. (draait zich om, middenvinger in de 

lucht) Saluut, kust ze en … (keert op haar stappen terug) ik zou het begot nog 

vergeten… hier hebt ge uw pluchen beestje terug dat ge voor mij gevist hebt op 

de Sinksenfoor (gooit het beestje naar Jezus en AF) 

Jezus: (heeft zich herpakt, staat recht) Beste vrienden, zoals ge gezien en gehoord 

hebt: de afwezigen hebben ongelijk ! Ik ben blij dat er van de twaalf mannen  

toch nog altijd vijf zijn die aan mijn rokken hangen en dat er geen vrouwen bij 

zijn …  

Paulus: Ja … (zingt) met de wijven niks dan last …. 

Jezus: Alhoewel … met de mannen misschien ook .. (hij hikt) ik  ben er zeker 

van  dat één van jullie mij deze nacht nog zal verraden (hij hikt weer) 

Thomas: Jezus, daar geloof ik nu eens niets van. Zo veel heb jij toch nog niet 

gedronken dat ge al begint te raaskallen? 

Paulus: Allez daar gaan we weer. Hij gelooft het weer niet. Je weet toch 

Thomas dat als Jezus iets zegt dat het de waarheid is. En jij Judas, wat denk jij 

ervan ? 

Judas: Volgens mij heeft Jezus gelijk; wedden voor dertig zilverlingen ? 

Jezus: En diegene die mij zal verraden, zal dat doen voor dertig zilverlingen. 

Johannes: Voor dertig zilverlingen ? Daar kun je nog niet eens een Ipad voor 

kopen.  

Jezus: Ja en toch Petrus .. 

Petrus: (onderbreekt hem)  Lap ik heb het weeral gedaan. 

Jezus: Jij bent niet zo onschuldig als je eruit ziet Petrus. Verraden zult jij me 

niet, daar ben ik zeker van maar … voordat morgenvroeg de wekker drie keer 

zal zijn afgelopen, zal je drie keer gezegd hebben dat je mij niet kent ! 

Thomas: Wat, Petrus ? Daar geloof ik geen bal van.  

Paulus: Zeg Thomas ’t is al goed eh .. ongelovige Thomas .; 

Judas: Hola, gij moet zo hoog van de toren niet blazen eh, Paulus de 

boskabouter. Wie zegt dat gij de verrader niet zijt ?  
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Petrus: Amaai dat vind ik straf… Hoe kan ik nu tegen morgenvroeg zo ineens 

Almzheimer krijgen en van toeten of van Jezus niet meer weten … en euh … 

apperpoo (zo uitspreken) Jezus… dan zal ik ook nog moeten gaan zoeken naar een 

wekker die drie keer afloopt… de mijne loopt altijd maar ene keer af … 

Judas: Voilà  ziet ge nu wat er allemaal van komt van die waarzeggerij… de 

ene vertrouwt de andere niet meer en op de lange duur … 

Johannes: (onderbreekt hem) Komaan Judas, hang de judas niet uit eh. We zijn 

hier toch vrienden ondereen eh. 

Jezus: Goed gesproken Johannes ! Kom vrienden, ik heb niet alleen voor wijn 

gezorgd maar er is ook brood en kaas; laat er ons deze avond nog eens flink 

invliegen. Judas, verdeel jij het brood even. 

Judas: (staat recht en loop naar een mand en haalt er stokbroden uit ) Haha, Frans 

stokbrood, dat kan niet slecht zijn … 

Petrus (onderbreekt hem) …als het maar niet van die Joodse  bakker op de hoek is  

want … 

Paulus: (onderbreekt hem) die zijn brood dat trekt nergens op. Alleen zijn 

koffiekoeken zijn een beetje menselijk en … 

Jezus: (onderbreekt hem) Laat ons nu niet zwammen over brood. Ik weet dat het 

brood er uit ziet alsof het brood van gisteren is maar bij de bakker zegden ze dat 

als ik brood van vandaag wou ik morgen moest terugkomen en dat zal niet gaan 

want vanavond … 

Paulus: God jummenas Jezus, zwijgt nu toch eens over vanavond en drink 

liever.  

Petrus: Ge hebt gelijk Paulus, kom ik zal de glazen nog eens vullen. (staat recht 

en gaat één voor één bij iedereen rond met de fles) 

Johannes: Voor mij maar een half glaasje eh Petrus, ik heb nog een dubbele 

kater van gisteren.  

Thomas: Amaai ga jij nu’s woensdags ook al uit? 

Johannes: Ik ben naar de receptie geweest van de opening van ‘The Pontius’ 

die nieuwe discotheek in de stad en … 
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Jezus: ( onderbreekt) Heeft iedereen een glas wijn ? Dan wil ik nog een toast doen 

… 

Judas:  (onderbreekt hem)  Over toast gesproken, dat is waar ook. Kent er niemand  

een goeie elektrieker in de buurt ? Mijn broodrooster is kapot en .. 

Petrus:  (onderbreekt hem)  Judas hou nu in godsnaam eens twee minuten uwen 

bakoven. Jezus is aan het woord.  

Jezus: Dank u Petrus, maar laat mijn vader er maar buiten. 

Beste vrienden, laat ons drinken op mijn afscheid dat … 

Judas: (onderbreekt hem) Schol en als je er niet van drinkt blijft ze vol (maakt 

slurpgeluid)  

Paulus: Verdomme Judas onbeleefd ventje  wacht toch even, Jezus is nog niet 

uitgesproken.  

Jezus: Paulus, Paulus toch. Nooit verdommen, altijd verslimmen ! 

Enfin, ik herhaal dat mijn tijd van gaan gekomen is. Morgen zal ik sterven. 

Judas: Daar drinken we er nog één op…(heft glas en ledigt het ad fundum) 

Johannes: Kop toe. Zeg Jezus, ge draait ons toch weer geen blaas in onze nek 

eh  

Jezus: Nee nee Johannes, morgen ga ik eraan. Samen met twee 

uitgeprocedeerde asielzoekers zullen ze mij op de elektrische stoel zetten . 

Thomas: Op de elektrische stoel? Zeg, jij hebt toch niets te maken met die 

spectaculaire diamantroof van verleden maand eh… want toen waart gij toch 

een paar dagen zogezegd op reis eh …. 

Petrus: Thomas, hoe durft ge ! 

Judas: ( met een wat lallende tong)  Zeg jongens laat de baas nu eens uitklappen, 

want van die wijn krijg ik dorst zenne en ik zou seffes nog een goeien Duvel 

willen gaan drinken.  

Jezus: Ja vrienden, morgen is het de grote dag. Morgenavond rond deze tijd zal 

ik al dood zijn. 
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Paulus: Ach trek het u niet aan Jezus. We zullen u een schoon begrafenis geven 

en ik heb gehoord dat er op Golgotha een nieuw crematorium is gekomen; hyper 

modern en … 

Jezus: (onderbreekt hem paniekerig)  Nee, nee alstublieft mij niet cremeren.  

Judas:  En waarom niet ? Dat is modern en goedkoop; dat kost ons alleen maar 

een lucifer... allez ik bedoel een, stekske. 

Jezus: Judas, ik wil niet verast worden want … - pauze – na drie dagen zal ik 

jullie verrassen en …verrijzen ! 

Alle apostelen barsten in lachen uit.     

Thomas:  (al lachend) Miljaarde miljaarde, da’s een goei. Dat is weer zo een 

straffe goocheltruc zeker, gelijk die keer toen dat ge op het water gewandeld 

hebt  

(lacht ) Wij wisten waar dat ge die palen geslagen had alleen Petrus…. 

Petrus: (onderbreekt) Zal’t gaan ja, ik weet dat ik niet op de repetitie was en dat 

ik daarom … 

Alle apostelen barsten opnieuw in lachen uit.     

Jezus: Ach ongelovigen, jullie lachen met alles en iedereen maar … Jullie 

zullen wel zien. Na drie dagen zal ik hier terug voor jullie staan. 

Judas: Wedden voor dertig zilverlingen dat hij dat niet kan ?  

Johannes: Zeg Judas ge hebt al honderd zenne met uw dertig zilverlingen ! 

Petrus: Vrienden, vrienden, maak toch nu geen ruzie. Ik geloof dat Jezus het 

meent. 

Jezus: Wees er maar van overtuigd dat ik het meen.  

Paulus: Zeg nu je het zegt heeft die madam met haar glazen bol..allez hoe heette 

die nu weer (denkt diep na)  ah ja .. heeft die Blanche dat niet voorspeld dat de 

zoon van een  doe-het-zelver zou geroosterd worden op de elektrische stoel ? 

Johannes: Blanche, wie is dat nu weer ? 

Thomas: Is dat die madam niet van die crèmerie hier op de hoek ‘Au dame 

blanche ‘ 
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Jezus: Vrienden, vrienden, het is nu genoeg geweest.. Noch madame Blanche 

noch de cremerie hebben hier iets mee te maken. Ik, en ik alleen weet wat er mij 

te wachten staat.  Laat ons drinken (hikt –iedereen graait naar de flessen wijn en 

schenkt zichzelf in) 

Judas:  ( lallend) Eindelijk dat werd tijd. Komaan ‘ad fundum ‘ 

Petrus: Johannes, geef mij de camembert eens door, ik wil die wel eens 

proeven.  

Johannes: (zet het paar sandalen dat nog op tafel staat opzij en geeft hem de kaas door) 

Een pittig kaasje zenne, smaakt een beetje naar zweetvoeten. 

Thomas: Dat geloof ik niets want Jezus heeft ons voeten daarstraks nog 

gewassen. Laat mij ook eens proeven. (Petrus geeft de kaas door) 

Paulus: (al smakkend met de mond vol) Zeg Jezus, zijn wij niet vergeten te bidden 

voor het eten ? 

Judas: Zwijg Paulus doe hem er niet aan denken en daarbij ge smakt … 

Jezus: Ge hebt gelijk Paulus maar we kunnen het nu ook nog doen. Laat ons 

samen het Onze Zuster bidden. (maakt kruisteken) 

Johannes:(krabt zich in het haar ) Bidden … Hoe gaat dat nu ook weer ? 

Paulus: (onderzoekt zelf zijn smakgedrag door te smakken..) Ja, ik smak … awel ja 

omdat…  het smaakt … en van het Onze Zuster ken ik al zoveel als van het 

Onze Moeder … (smakt verder)  

Judas: (probeert een kruisteken te maken maar geraakt hopeloos in de war met de volgorde 

van het gebaar) Godver de Godver … ik geraak altijd in een knoop met dat 

kruisteken, dat is al juist hetzelfde als de kruiskessteek. 

Jezus: Judas, laat onze pa hier buiten eh. Ik stel voor dat we allemaal in stilte 

bidden dan valt het niet zo op dat jullie er geen fluit van kennen.(iedereen buigt het 

hoofd, gemompel van alle apostelen en dan:) 

Alle apostelen samen: Amen  

Petrus: Zeg Jezus om nog eens terug te komen op wat er volgens u gaat 

gebeuren … Wie gaat er u feitelijk komen arresteren ? 
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Jezus: Dat is een domme vraag eh Petrus. Die body guards van Pilatus uit ‘The 

Pontius’ natuurlijk ! 

Johannes: Wablief die mannen van die pas geopende discotheek? Wat hebben 

die er mee te maken; heeft dat misschien iets met Sabam te maken ? 

Thomas: Waarom verstopt ge u niet ? (staat recht en loopt naar Jezus, trekt hem aan 

de mouw) Komaan, blijf hier dan niet zitten 

Jezus: Nee, nee, nee ! Ik ga straks kalmpjes zitten wachten in den hof van 

Gatsi… Gotsi … Getsoma … enfin in die hof hier vlakbij.  

Paulus: Maar enfin, gij gaat daar zo maar zitten wachten tot ze u komen halen 

om u op den elektrische stoel te zetten. Dat ge gene gewone bent dat wist ik al 

maar dat ge zo kirrewiet bent dat … 

Jezus:  (onderbreekt hem) Mijn vaders wegen zijn on-door-gron-de-lijk ! 

Judas: En ongelooflijk stom. Geef mij  nog maar een glaasje wijn. (hikt en boert 

en houdt leeg glas omgekeerd omhoog)  

Thomas: Zeg Judas zou je niet beter ophouden met dat zuipen. Ge moet nog 

rijden en ge weet dat ze hier in de buurt regelmatig laten blazen. 

Judas: (staat recht waggelt rond de tafel) Och, blaas hem op. Ik ben al weg zie, 

sukkelaars ! ( bij Jezus blijft hij staan,  houdt zich vast aan de tafel )En euh Jezus, ’t 

amusement eh; ik zal morgen in de Morgen of in de Nieuw Gazet wel lezen hoe 

dat het is afgelopen eh. (waggelt buiten ) 

Johannes: (staat ook recht) Ja mannekens, ik ben er ook mee klaveren eh … 

Thomas:  (fluistert) schuppes Johannes, schuppes ! 

Johannes: Ja, ik  ben ook schuppes. Het is al half twaalf en wat zal ons moeder 

weeral zeggen ? Ga je mee Paulus ? (wacht bij de deur) 

Paulus: Ja, ik ben er ook mee weg. (staat recht en loopt naar Johannes )Maar ik ga 

nog een snookerke spelen in ‘De zes satijnen gaatjes.’ Salukes he mannen. (beide 

apostelen af) 

- even stilte - 

Petrus: Hier zitten we dan met ons gedrieën; wat denkt ge ervan om nog een 

spelleke poker te spelen ? (haalt boek kaarten boven en begint ze te schudden) 
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Thomas: Nee Petrus, ik ken dat: dat begint met gewone poker en op ’t laatst 

wilt ge strip-poker spelen…Ik ben daar niet voor gekleed en trouwens, ik ben er 

mee weg dan kan ik nog naar De Vagina Monologen zien.(staat recht) 

Jezus: Maar Thomas dat is al lang gedaan, dat was in ‘prime time’ vlak voor 

‘Thuis’. 

Thomas: Sorry maar dat weet mijn gat ook… maar ge moet weten dat er zoiets 

bestaat als een digicorder … ik heb dat opgenomen ! (staat op en gaat naar AF) 

Allez Petrus, tot één van de dagen en Jezus vergeet niet van te vergrijzen eh.(af) 

Jezus: (roept hem na) Verrijzen, Tomas, verrijzen 

- even stilte - 

Petrus: (steekt kaarten terug weg en staat recht) Tja dan ga ik ook maar eens naar 

mijn kot; ’t zal morgen vroeg genoeg dag zijn. À propos om hoe laat moet ik 

daar eigenlijk zijn om te komen zeggen dat ik u niet ken ? 

Jezus: Och een uur of zes is goed.  

Petrus: Tot straks dan…en ‘k zal mijne wekker niet vergeten te zetten zenne… 

en doe de groeten aan die mannen van ‘The Pontius’ (af) 

- even stilte - 

Jezus: Tja mijn hondje, de apostelen van tegenwoordig dat is ook gene vette 

niet meer. Meer dan de helft komt niet naar de vergadering zelfs als er gratis 

brood, kaas en wijn a volonté is... de rest bolt het af als ze hun kas volgegoten en 

gegeten hebben en bidden kunnen ze ook al niet meer. 

God de Here voor wie of wat offer ik mij eigenlijk nog op ? 

Enfin wat die kiekens niet weten, is dat ik alles op voorhand weet. 

Ge kunt die gasten alles wijs maken … sterven op de elektrische stoel … ’t zou 

schoon zijn… dan zouden mijn fans later allemaal een stoel aan de muur moeten 

hangen … (lacht) 

(Schenkt zijn glas nog eens vol.. lacht weer en heft het glas naar de zaal ) Schol eh !!!   

(nadenkend) Ik ga toch nog eens efkes het script van mijne film doornemen dat 

onze pa heeft opgesteld, handig toch dat ge dat kunt raadplegen op uwen  

Ipad. 

(haalt Ipad vanonder zijn kleed, gaat zitten en leest goedkeurend en begrijpend knikkend. 

schenkt zich nog een glas in, drinkt het in één keer leeg, leg Ipad op tafel en dommelt in. 
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DOEK 

PAUZE 

 

2DE   BEDRIJF 

DECOR: 

Als het doek open gaat bevinden we ons nog altijd in dezelfde feestzaal. Jezus zit nog altijd op 

dezelfde plaats is ingedut en snurkt luid. 
Plots wordt er hard op de deur geklopt, Jezus schrikt wakker. 
Jezus: ( op zijn uurwerk kijkend) Hola, hela.. zo niet eh… dat is niet volgens de 

afspraak eh… ze zouden mij oppakken  in dat hofke …allez ik vergeet altijd die 

naam .. Gotsema… neen …Gitsami ..enfin die hof met al die olijven… ( neemt 

belletje en belt) Ik zal die mannen eens duchtig de les lezen; ze moeten zich 

houden aan het script eh, onze pa zal anders niet content zijn ! (Loetianus is 

opgekomen en blijft vragend staan) 

Jezus:  Loetianus, dat zijn heel waarschijnlijk die macho’s van de Pontius, die 

kennen blijkbaar geen deurbel… die denken dat ‘Ik moet kloppen want de bel 

doet het niet’ hier ook van toepassing is… Stuurt ze maar weg en zeg dat we 

afgesproken hebben in die hof met die olijfbomen; ze moeten zich aan het 

scenario houden, wat voor toeren zijn me dat nu ! (Loetianus AF) (Jezus doet Ipad 

terug open en leest) 

Loetianus komt haastig terug op en geeft Jezus een visite kaartje; Jezus bekijkit Loetianus 

verwonderd en neemt dan het kaartje, hij leest … 

Jezus: Wablieft ? Loetianus staat die madam van dat visitekaartje hier aan de 

deur ? (Loetianus knikt en maakt een verontschuldigend gebaar) Stuur ze weg … ik wil 

ze hier niet zien …ze kan hier niets komen doen ! 

(Op dat ogenblik komt Maria op samen met nog een man) 

Maria: (komt naar Jezus) Neen mijn zoon, ik ga niet weg…ik wil met je 

praten…ik heb je heel wat te vertellen. 
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Jezus: (is opgestaan en loopt weg van Maria) Ik wil het niet horen … ga weg …ik 

heb ander dinges rond mijne kop dan naar uwe preek te luisteren … 

Maria: Maar jongen toch, ik ben hier om je te helpen  en hij hier (wijst op man die 

bij haar is) wil je ook helpen .. 

Jezus: Aah zo, ge wilt mij helpen en  ge hebt zo te zien al een advocaat 

meegebracht ook ? (wijst naar man)  Vergeet het…mijn centen zijn op…ik kan 

geen advocaat betalen en trouwens ik heb er ook geen nodig … het hele scenario 

staat al vast…ik kan en mag daar niets aan veranderen of onze pa krijgt ambras 

met Sabam  en gegarandeerd een goddelijke appelflauwte ! 

Man: = Joses (broer van Jezus): Jezus, ik ben helemaal geen advocaat, ik ben 

Joses, je broer en … 

Jezus: Waaaaaaaaaaaaaaat…. Mijn broer ? Sedert wanneer heb ik een broer ? 

Maria: Als je indertijd niet altijd her en der wat goochelnummers was gaan 

opvoeren en wat vertelselkes gaan vertellen aan de mensen dan had ge geweten 

dat ge niet één broer maar vier broers hebt en ook nog twee zussen … 

Jezus: (gaat zitten) Daar ben ik nu efkes niet goed van zie… Ikke en nog zes 

erbij… en allemaal van dezelfde vader ? 

Maria: Over de vaders wil ik het nu niet hebben…met die van u heb ik al 

misère genoeg gehad… 

Jezus: Tegen wie zegt ge het…met al dat timmermans gedoe, ik heb lang 

gedacht dat ik Pinokkio heette en dat mijn vader een zekere Gepetto was…dat is 

pas.. 

Maria: (onderbreekt hem) Jezus, hoe durft ge uw vader zo miskennen…hij 

Jezus: (onderbreekt haar) …miskennen ??? Ik heb hem nooit gekend…allez ik heb 

wel die schrijnwerker gekend maar volgens mij had die met mij toch niet veel te 

maken zenne ! 

Maria: Luister, we gaan geen oude koeien uit de gracht halen eh 

Jezus: Ge bedoelt: geen oude engelen en geesten uit de hemel halen zeker… 

Joses: (schatert het uit) Dat is een goei…oude engelen en geesten uit den hemel 

plukken…dat zou een goeie tekst zijn voor een nieuw liedje van Urbanus …  
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Jezus: Ik ken gene keizer Urbanus en wat zou die een liedje moeten zingen 

over… 

Joses: Ja, mijn  broerke, gij kent ook niet veel van de moderne muziek eh … 

Urbanus dat is ne zanger die … 

Maria: (onderbreekt hem) Joses, genoeg met uwe flauwe kul over die zanger die 

mij in al zijn liedjes belachelijk heeft gemaakt eh …We zijn hier om serieuze 

zaken te bespreken ! 

Joses: Sorry moeder  (ziet de rijk gevulde tafel en loopt er naartoe,  zet zich neer en 

schenkt zichzelf een groot glas wijn in) …als ge iets wilt bespreken doe je dat best met 

een glas wijn in de hand … (drinkt van zijn glas, proeft…) zeg broer, is dat van die 

beroemde wijn die gij van water maakt ? …Awel, ik moet zeggen dat er precies 

wat teveel kalk in ’t water zat want … 

Jezus: Als ge naar hier gekomen bent om mij wat belachelijk te maken, zou ik 

graag hebben dat ge direct vertrekt. Daar (wijst naar de deur) is ’t gat van den 

timmerman. 

Maria: (schrikt heel hard, kijkt geschrokken naar de deur) Watte … is de Jef hier ook ? 

Maar dat kan niet …die is er jaren geleden van onder getrokken met die van de 

wasserette en … 

Jezus: ( verveeld) Neem me nu alstemblief  niet kwalijk eh maar ik zie echt niet 

in wat jullie hier komen doen… daarom: maak het kort en stap het dan af ! (giet 

zichzelf ook nog een glas wijn in en drinkt ervan ) 

Maria: Mag ik misschien een glas water ?  

Jezus: ( duidelijk boven zijn theewater,  staat recht en schept een glas water uit de kom van 

de voetwassing) Voila, drinkt dit maar uit maar opgelet eh of ge hebt direct een 

stuk in uw voeten (schaterlacht) 

Maria: (nipt van het glas, trekt een vies gezicht) Neem me niet kwalijk Jezus maar 

Joses had gelijk …d’er zit een kalksmaak in… 

Jezus: (klapt zich op de dijen van plezier) Natuurlijk…natuurlijk … die vijf 

potentaten  hebben allemaal kalknagels … altijd maar achter mijn gat lopen eh 

…  

Joses: Nooit geweten dat ge van achter iemand zijn gat te lopen kalknagels kunt 

krijgen ( lacht en drinkt van zijn glas)   
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Maria: (wanhopîg) Genoeg.. genoeg …genoeg! Ik wil nu eindelijk wel eens 

vertellen waarvoor we hier zijn…Jezus…wat staat er hier voor jou allemaal te 

gebeuren ? 

Jezus: Moeder, ik ben meerderjarig en ik denk niet dat ik jou enige uitleg 

verschuldigd ben over mijn doen en laten…  

Maria: (smalend) Meerderjarig…meerderjarig… jij zijt altijd een klein kind 

gebleven met grote mensen streken…goochelen en trucjes uithalen…twee keren 

het Sportpaleis en de Lotto arena  laten vollopen…knap zenne …Walibi en 

Plopsaland…helemaal uitverkocht en de mensen maar trakteren op sandwiches 

en vissticks à volonté… en 

Jezus: (onderbreekt) Hola hola dat waren géén sandwiches en vissticks eh, dat 

was gewoon brood en vis à volonté… 

Joses: (met vol glas in de hand) Ah ja, kapitein Iglo was toen juist op cruise en kon 

niet aanwezig zijn om te bakken … Enfin.. ik zie dat er hier kaas op tafel 

staat…géén bezwaar broerke dat ik een spieke neem met een stukske brood  ? 

(bedient zichzelf en begint te eten) 

Jezus: Heel dat gedoe hier begint danig op mijn systeem te werken (kijkt op 

horloge) Ik moet het script dat onze pa heeft uitgeschreven nauwkeurig volgen 

want anders moeten alle Bijbel-gazetten morgen uit de rekken gehaald worden 

omdat … 

Maria: (drinkt glas water in één teug leeg en stelt zich vlak tegenover Jezus) Nu moet ge 

eens heel goed luisteren: ik weet perfect wat er hier gaat gebeuren …ik lees de 

boekskes ook en die weten het soms beter dan diegene waarover het gaat. 

Jezus: Moeder, hou astemblieft op met zagen…ik weet dat kunt ge goed en dat 

is heel normaal… ge zijt tenslotte  getrouwd geweest met een timmerman … 

Maria: (kwaad) Ik ben nooit getrouwd geweest met dat schrijnwerkerke van mijn 

voeten…ik heb heel mijn jonge jeugd moeten opofferen. En dat alleen maar 

voor dat zogezegd godsgeschenk dat gij (wijst duidelijk naar Jezus) moest zijn… 

Joses: (met mond vol kaas) Ik hoor hier dingen die ik nog niet wist…  

Jezus: (kwaad) Nu is het wellekes geweest eh; ik zou willen dat jullie allebei 

onmiddellijk deze zaal verlaten, ik verwacht belangrijk bezoek want … 
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(Op dat ogenblik wordt er op de deur geklopt en stormt Petrus de zaal binnen, hij heeft een 

grote wekker in zijn handen. Hij merkt Joses en Maria op en groet hen  

Petrus: Goeie avond allebei, sorry dat ik stoor (wendt zich onmiddellijk tot Jezus) 

Grote leider, ik zit met een gigantisch probleem…mijn wekker doet het niet ! 

Joses: Dan moet ge naar de cardioloog gaan, waarschijnlijk 

hartritmestoornissen, ik ken dat want … 

Jezus: (negeert Joses) Wat scheelt er met uw wekker ?  

Petrus: Awel… ik heb al van alles geprobeerd maar die (steekt wekker in de hoogte)  

wil geen drie keren  aflopen  en gij hebt mij gezegd dat vóór mijn wekker drie 

keer zal zijn afgelopen ik u al drie keer … 

Maria: (boos tot Jezus) Maar wat vertelt gij die mannen nu eigenlijk ???  Gij stom 

kieken…het gaat over een haan en niet over een wekker. 

Jezus: Moeder moeit er u niet mee, ge moet hier geen verwarring komen zaaien 

ik weet wat ik doe … 

Joses: Daar zijn er nochtans een heel deel die daar ferm aan twijfelen… aan uw 

geestelijke capaciteiten. Uw moeder heeft zelfs op het punt gestaan om u te laten 

opnemen in de psy… 

Maria: (onderbreekt paniekerig) Joses, genoeg! Stop er mee !!! 

Jezus: Ah nu begin ik één en ander te snappen. Ik heb me altijd afgevraagd 

waarom ik op zekeren dag een uitnodiging kreeg om mij te laten onderzoeken in 

het Medisch Centrum… Ge wou mij dus psychologische tests laten 

ondergaan…en mij dan zot laten verklaren. Awel merci ! 

Petrus: Sorry maar ik sta hier nog altijd met mijne wekker die geen drie keren 

wilt aflopen en ik wil niet in diskrediet vallen bij mijnen baas (wijst naar Jezus )Ik 

snap trouwens van heel dat gesprek hier niets en ik ken die madam en die 

meneer ook niet … 

Jezus: Dat is een lang verhaal Petrus maar om het kort te maken… 

Joses: (haakt onmiddellijk in) Moet ge er een paar alinea’s uit weg laten eh (lacht) 

Jezus: (negeert de opmerking) Dat hier (wijst op Maria) is de madam die mij op de 

wereld gezet heeft en dat daar (wijst naar Joses) is naar het schijnt een broer van 

mij. 



 

22 
 

Petrus: (verheugd) Wauw…tof zeg.. Gij hebt familie Jezus, ik heb altijd gedacht 

dat gij geen ouders en geen familie had (loopt naar Maria met uitgestoken hand) 

Aangenaam madam, ik ben Petrus de lieveling van Jezus.. 

Joses: Miljaarde moeder, hoort ge dat … Uwe oudste zoon  heeft ze niet alleen 

niet allemaal op een rij… hij is ook nog voor het andere geslacht…Ja watte ! 

Jezus: (kwaad)  Nu moeten jullie eens heel goed naar mij luisteren en luistert 

goed want ik zeg het maar één keer: Ik heb mijnen buik vol van al dat gedoe 

hier…  Gij (wijst op Maria) die uzelf mijn moeder durft noemen en gij (wijst op 

Joses) die beweert mijn broer te zijn, zou ik vriendelijk doch dringend willen 

verzoeken het af te stappen … 

Joses: Zeg moeder toen we naar hier kwamen  hebt gij dan  niet gezegd dat het 

hier eigenlijk over een soort rechtszaak ging … dan moeten wij toch niet 

afstappen eh… dan stapt het parket toch af (lacht) 

Jezus: (roept) Stap het af !  

Joses: Hola broer…hola… ge valt in herhaling …weet ge nog… ge ging het 

maar één keer zeggen… 

Jezus: (tegen Petrus) Hou me tegen Petrus, hou me tegen of ik doe hier 

ongelukken…(doet beweging richting Joses) …. 

Petrus: (wil Jezus tegenhouden maar laat zijn wekker vallen) Ooh neen, nu is dat spel 

helemaal naar de kl.. (aarzelt, slikt de rest van het woord in en zegt dan)… 

kloosterstraat. ( neemt Jezus bij de arm) Niet doen meester, niet doen, denk aan al 

datgene wat er vanavond en morgen nog moet gebeuren… 

Jezus: (kalmeert) Ge hebt gelijk Petrus, ik geef het niet graag toe maar dit keer 

hebt ge gelijk ! Ik mag het script van de eeuw niet naar de verdoemenis helpen 

door de komst van twee wezens die er niets mee te maken hebben . 

Maria: Mijn zoon, ik ben blij dat ge gekalmeerd bent maar ge vergist u hoor. 

Wij, of beter gezegd ik (beklemtonen) heb hier alles mee te maken… 

Joses: Awel merci eh moeder…ik moest meekomen en nu heb ik er niks meer 

mee te maken. Als het zo zit dan blijft er mij maar één ding te doen…(giet glas 

wijn vol, neemt kaas en brood) …een stuk in mijn gilet drinken en mij een 

kaasindigestie eten (begint te eten ) 
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Petrus: (heeft de wekker opgeraapt en staat er wat beteuterd mee in de hand) Grote leider 

wat moet ik nu aan vangen met dat ding…het is helemaal naar de  kl.. enfin ge 

weet wel naar welke straat en … 

Jezus: Maar ja, dat is het ! Ja Petrus dat is het… de Kloosterstraat…Ja, de 

Kloosterstraat… 

Petrus: Maar ik heb alleen maar ‘Kloosterstraat’ gezegd omdat … 

Jezus: Dat weet ik, dat weet ik.. maar omdat gij dat woord van zes letters niet 

durfde uitspreken hebt ge mij op een fantastisch idee gebracht ! In de 

Kloosterstraat is een winkel van Media Markt…en op donderdag is die winkel 

open tot elf uur ’s avonds en … 

Petrus: (kijkt op zijn horloge) Ja …ik snap het al .. ze verkopen daar wekkers… ik 

ben gered. Ik ben er al mee weg (loopt naar deur) 

Maria: (roept hem achterna)  Petrus, Petrus, luister … ze hebben daar wekkers in 

de vorm van een haan … 

Joses: … En als die wekker afloopt is het precies of er kraait een haan … 

Jezus: (hoofdschuddend) Djiezes… wat een gedoe om morgenvroeg op tijd te 

kunnen zijn en om dan te zeggen dat hij mij niet kent… maar bon (tot Maria) wilt 

ge mij nu alstublief eens vertellen wat ge hier komt doen ? 

Maria: Wel zoon, het zit zo: … 

Op dat ogenblik komt Thomas opgelopen… 

Thomas: Ja Jezus, sorry dat ik zo kom binnenvallen maar ik zag nog licht 

branden en na het zien van die vagina monologen zit ik eigenlijk met een … 

(merkt nu Maria en Joses op).. oh sorry zenne, ik wist niet dat ge bezoek had. 

(loopt met uitgestoken hand naar Maria) Dag madame, ik ben Thomas, aangenaam 

(loopt vervolgens richting Joses die nog altijd aan tafel zit en eet, steekt hand op) Hoi 

makker, lekkere kaas eh en de wijn… 

Jezus: (onderbreekt) Thomas, maak het kort: wat komt ge hier eigenlijk nu nog 

doen ? 

Thomas: Wel, ik heb dus naar die opgenomen vagina dinges zitten kijken  en 

eerlijk gezegd geloof ik geen fluit van alles wat ze daar vertelden… in den titel 
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zit trouwens al een hint dat het allemaal niet waar is: vagina – mono – logen 

…dat is dus duidelijk allemaal gelogen 

Joses: Tiens als ik zo naar van die vagina dinges kijk, wordt er nooit iets 

verteld, wat ik dan te zien krijg is helemaal niet gelogen zenne en er wordt dan 

een, fameus stukske  gehijgd en gezucht… 

Maria: (streng) Joses, hou op met die vieze praat !!! 

Jezus: (gebiedend) Thomas, doe me één plezier: pak uw gat in uw hand en stap 

het af ! 

Thomas: (niet begrijpend)  Maar allez…ik kom gewoon vragen of dat dat 

allemaal waar is want … 

Jezus: Thomas, gij ongelovige Thomas … als ge niet gelooft wat ge gezien en 

gehoord hebt, kan mij dat geen barst schelen… ik heb nu andere dingen aan 

mijn hoofd … komaan: stap het af , salut !!! 

Thomas: (naar AF)  Ja watte, gij zijt precies ook niet al te best gezind…komt dat 

omdat ge morgen gaat sterven ???  Als dat … 

Jezus: (met handbeweging) Daag Thomas !!! 

Maria: Weet die dat gij morgen gaat sterven ? 

Joses: (al lachend) Die gelooft dat immers toch niet …de ongelovige Thomas !.. 

Thomas: (kwaad naar de deur ) Als het zo zit: awel saluut, ik ben er al mee weg 

maar op mij moet ge niet meer rekenen eh want… ( is bij de deur als die opengaat en 

Paulus binnenkomt ) 

Paulus: Ohla …ohla … Wat is er hier allemaal gaande … (kijkt rond) en wat doet 

al dat volk hier nog ? 

Jezus: En ik vraag me af wat dat gij hier nog komt doen ? Ge ging toch snooker 

spelen in “De zes satijnen gaatjes” en … 

Joses: (onderbreekt  al lachend)  De zes satijnen gaatjes … dat zal wel een ander 

soort cafeetje dan een snooker zaaltje zijn (maakt met twee vingers gebaar naar 

neus, oren en naar onderen) 

Paulus: (kwaad naar Joses toe) Meneer ik weet niet wie dat gij zijt maar “De zes 

satijnen gaatjes “ is een gerespecteerd… 
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Jezus: (onderbreekt stampvoetend) Genoeg, genoeg en nog eens genoeg !!! 

Joses: Dat is volgens mij drie keer genoeg … 

Maria: Joses in godsnaam, hou op met dat kinderachtig gedoe… genoeg is 

assez en assez is genoeg ! 

(Jozes trekt verongelijkt de schouders op, giet nog een glas wijn in, neemt nog een stuk brood 

en kaas en begint verongelijkt te eten) 

Jezus: Dank u Maria. En nu zal ik het nog één keer zeggen: Ik heb er mijnen 

buik van vol, stap het allemaal af ! 

Joses: Dat hebt ge daarstraks ook al gezegd eh broer, ge valt dus in herhaling en 

we zijn hier nog allemaal. Maar bon, dan zal ik het goede voorbeeld maar geven 

en het afstappen…denk maar dat ik het parket ben : ik stap het af … ( lacht en 

gaat richting deur) 

Maria: (gebiedend) Joses, neen, hier ! Zit !!! (wijst naar stoel) (Joses doet hondje na en 

gaat ‘met hangende pootjes’ terug zitten.)  

Gij (wijst naar Thomas) en gij (wijst naar Paulus) doe me een plezier, kuist uw schup 

af en nu direct ! 

(Thomas en Paulus bekijken mekaar schaapachtig en niet begrijpend…) 

Thomas: Sorry maar ik geloof niet dat ik hier een schup heb …(tot Paulus) en gij 

Paulus, hebt gij hier een schup …?? 

Jezus: (komt naar de twee, neemt hen bij de arm) Komaan sukkelaars, ga naar  

waarvan  dat ge gekomen zijt en laat ons alleen ( duwt hen richting deur) 

Paulus: Maar Jezus, dat gaat niet. “De zes satijnen gaatjes” zijn dicht: er hangt 

een rode vlag aan de gevel en aan de deur een papiertje  “Gesloten, tante Rosa is 

op bezoek”. Hoe… 

Jezus: Paulus, het kan me niet schelen waarom die kroeg gesloten is, ga maar 

mee met Thomas dan kunt ge hem misschien uitleggen hoe die vagina 

monologen eigenlijk in elkaar zitten. 

Thomas: Oh ja, goed idee, komaan Paulus we zijn er mee klaveren .. (naar deur) 

Paulus: (ook naar deur) Schuppes; Thomas, schuppes…. (beiden AF) 

Joses: Amaai m’n oor,  bijster slim zijn die twee ook niet. Hoeveel van die soort 

hangen er nu al een paar jaar aan uw rokken, Jezus ? 
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Maria: Joses, dat is niet belangrijk. We moeten ons nu concentreren  waarvoor 

we naar hier gekomen zijn… 

Jezus: Eindelijk, dat werd tijd want mijnen tijd zit er bijna op. Ik luister ! 

Maria: Joses, begint gij maar ! 

Joses: Awel broer, met al uw straffe stoten , met al die zalen die ge hebt doen 

vollopen  en met al die optredens in open lucht… daarmee moet gij toch 

miljoenen verdiend hebben eh. Hebt gij dat op een spaarboekske gezet ? 

Jezus: Luister, om te beginnen:  ik ben gene goochelaar maar ik ben de Messias, 

ik heb aan mijn toespraken nooit ene cent verdiend, alles wat ik bezat heb ik 

verdeeld onder de armen 

Joses: (lachend) Ja, ik ken dat: de ene helft van uw kapitaal onder uwe linker arm 

en de andere helft onder uwe rechter arm…  

Enfin, als ge weet dat ge morgen gaat sterven hebt ge toch wel aan een testament 

gedacht, aan de erfenis voor uw familie … 

Jezus: Ik sterf en ik sterf niet, ik kom terug en er komt later een nieuw en een 

oud testament maar dat is dan voor heel de wereld. 

Joses: (tot Maria) Moeder, ik snap er hoe langer hoe minder van zenne. Uwe 

eerstgeborene mankeert volgens mij niet één vijs maar een hele serie.  

Maria: Joses, laat maar, ik zal proberen de hele zaak uit te leggen. 

Jezus: (kijkt op zijn uurwerk) Ik snap nog altijd niet wat jullie hier komen doen 

maar soit: ik luister (gaat zitten, giet glas wijn in ) 

Maria: Wij zitten met een klein probleem en daarom zijn we hier. 

Jezus: Ik denk dat ik het al snap: jullie probleem is …geld …jullie willen 

geld…wel: ik heb géén geld. En daarmee is voor mij de kous af. Stap het nu 

astemblief af zodat ik me nog efkes kan voorbereiden op mijn gevangenneming 

en mijn kruisiging van morgen. 

Joses: Wablief wordt gij gekruisigd ?  

Maria: Ja, hij heeft al van kleins af aan een gat in zijn hand gehad dan is dat 

niet meer dan normaal eh. 
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Joses: Zeg Jezus, en als ge nu aan die mannen die u gaan kruisigen eens vraagt 

om u te verdrinken dat is toch veel minder pijnlijk…en ge zijt ook dood eh … 

Jezus: Maar neen Joses, als ze mij morgen zouden verdrinken moeten mijn fans 

later allemaal een aquarium aan de muur hangen … 

Maar nu weet ik eigenlijk nog altijd niet waarvoor jullie hier zijn en ik zou het 

nu graag weten. 

Maria: Het is het probleem dat we hebben met ons chocoladefabriekske. 

Jezus: Wablief ? Een probleem met een chocoladefabriekske ? En daarvoor 

komen jullie mij op de vooravond van mijn dood lastig vallen. In hemelsnaam 

wat kan mij die chocolade schelen… 

Joses: We hebben dat chocoladefabriekske geërfd van mijn vader die drie 

maanden geleden verongelukt is…(haalt zakdoek boven snikt ) hij is …(zwijgt) 

Maria: Ja (snikt ook) hij is in de mengketel gevallen en gestikt in de praliné… 

Jezus: (slaat kruisteken) Mijn vader hebbe zijn chocoladen ziel (nog een kruisteken) 

(denkt na) Ah nu snap ik het: jullie willen dat ik hierboven een goed woordje ga 

doen. (tot Joses) Had uwe pa misschien een zwart zieltje en wilt ge dat ik … 

Joses: (onderbreekt) Maar neen, daarover gaat het helemaal niet ! Wij weten 

gewoonweg niet wat we met dat fabriekske moeten aanvangen. Ik had gedacht 

dat gij het misschien wel zou willen overkopen maar… 

Maria: (onderbreekt) ik wist dat ge dat niet zou willen …ik wou enkel en alleen 

maar komen vragen of gij ons geen goed idee aan de hand zou kunnen doen. 

Jezus: We hebben mekaar jaren niet meer gezien en nu komt gij zo ineens 

botweg vragen of ik geen oplossing weet voor uw chocoladeprobleem … 

Verkoop den boel en de zaak is rond… 

Joses: Dat zal moeilijk gaan want mijn vader zaliger heeft bij testament bepaald 

dat de zaak niet mag verkocht worden aan vreemden en daarom dacht ik dat gij 

als familie misschien … 

Maria: (smekend geknield aan Jezus voeten) Zoon lief, ik vraag het u op mijn beide 

knieën: help ons, help ons. Gij met al uw ideeën…bedenk iets ..help ons … 
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Jezus: Sorry maar mijne kop staat nu niet op chocoladeproblemen oplossen , ik 

heb nog (kijkt op z’n uurwerk) zo’n kleine vijf minuten vooraleer ze me komen 

oppakken. 

Joses: Awel broer, ik begrijp u…in uw geval zou ik nu ook met een ei zitten en 

… 

Jezus: Wablief wat zegt gij ? 

Joses:  Ik zei dat ik met een ei … 

Jezus: Een ei … ja een ei dat is het ! 

Maria: (ongerust) Mijn zoon, wat scheelt er ?... 

Joses: Hij ziet ze vliegen … 

Jezus: (enthousiast) Ja, ja …nog beter … vliegen ..ja..ja… een ei … eieren 

(ijsbeert door de kamer) 

(Joses en Maria kijken mekaar hoofdschuddend en niet begrijpend aan) 

Jezus: Luister ! Ik krijg hier juist een goddelijk idee wat me met dat chocolade 

gedoe zouden kunnen aanvangen. Laat me heel efkes nadenken. 

Joses: Gaat ge die chocolade veranderen in wijn of …in vis sticks misschien … 

dat zou… 

Maria: (onderbreekt gebiedend) Joses hou er mee op, uw broer is serieus aan ’t 

nadenken 

Joses: (lachend) Ja of dat hij witte of rode wijn gaat maken of  kabeljauw of zalm 

sticks … 

Jezus: Effe het scenario voor de komende dagen controleren ( neemt Ipad, tikt iets 

in en leest) Ja…ik word opgepakt…veroordeeld…gekruisigd…in de rotsen 

begraven … en  ha ha…hier is het zie…’s zondags ’s morgens heel vroeg sta ik 

op uit de doden. 

Joses: Proficiat maar ik snap niet wat dat met onze chocolade te maken heeft. 

Maria: (kwaad) Joses koest !! 



 

29 
 

Jezus: Volgens dat onze pa hier schrijft wordt de dag dat ik verrijs een 

internationale feestdag en ze noemen die dag Pasen…(plots tot Maria) Zeg moeder 

hebt gij nog contact met die fameuze engel ? 

Maria: (blozend duidelijk verveeld met de vraag) Wie bedoelt ge ? Ik snap niet zo 

direct wie ge wilt zeggen … 

Jezus: (categoriek) Komaan eh, nu niet met mijn ‘sjokkedeize’ beginnen 

rammelen eh, ge weet goed genoeg wie ik bedoel … die knappe aartsengel 

Gabriël waar dat ge het zo goed kon mee stellen en waarvoor dat ge met het 

venster open sliep … 

Joses: (handenwrijvend) Miljaar…wat hoor ik hier zo ineens … komaan moeder, 

vertel op ! 

Maria: Dat is verleden tijd en daarbij dat hoeft gij allemaal niet te weten. 

(tot Jezus) Om eerlijk te zijn, het is al een tijdje geleden dat ik hem nog gehoord 

of gezien heb…maar ik heb wel zijn e-mail adres . 

Jezus: En zijn GSM nummer ? 

Maria: Wacht efkes ( zoekt GSM en naar het nummer) Ja, ik heb hem: 

001.7.9.7.2.0.4. 

Joses: Tiens, die nummer komt mij bekend voor. 

Jezus: Bel hem ! 

Maria: Maar … 

Jezus: (streng) Nu.. maintenant …direct …sofort !!! 

Maria: En wat moet ik hem zeggen ? 

Joses: Dat ge hem gemist hebt en dat … 

Jezus: (onderbreekt) Jongen, houd uwen bebbel nu eens twee minuten. (tot Maria) 

Vraag hem om alle engelen zondag stand-by  te zetten om een hemelse opdracht 

uit te voeren…of neen, niet vragen…gewoon zeggen dat het een bevel is… 

Maria: En als hij nog meer uitleg vraagt ? 

Jezus: Zeg maar dat de grote baas hem tekst en uitleg zal geven ! 
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Maria: (zondert zich wat af en tikt nummer in) Ik kan niets beloven eh…als hij zijn 

kuren heeft is …(hoort stem in GSM) Hallo …Gabriel zijt gij het ?...Ja, ik ben het 

…. (ze gaat nog wat verder weg en we horen alleen een zacht gefezel) 

Joses: Zeg broer, wat is daar vroeger eigenlijk allemaal gebeurd tussen ons 

moeder en die engel ? 

Jezus: Ik heb nu geen goesting om dat te vertellen, ge kunt dat trouwens 

binnenkort lezen in mijn nieuw testament en (plots op uurwerk kijkend)… 

goeien appel is het al zo laat…met al dat chocoladegedoe zou ik nog vergeten 

dat ze mij seffes komen oppakken… ik ga voor de zekerheid toch nog maar eens 

naar het toilet, ‘k krijg er misschien de kans niet meer voor (AF)  

Joses: Nu ben ik toch echt benieuwd wat mijn broer met die chocolade gaat 

aanvangen (realiseert zich dat Jezus naar ’t toilet is) …neen niet met wat hij nu 

fabriceert maar met die van in ons fabriekske…eieren …vliegen …engelen… 

Maria: (heeft gedaan met telefoneren, komt terug dichtbij) ’t Is in orde, hij doet het en 

… (realiseert zich dat Jezus er niet is, paniekerig): Waar is hij naar toe, hij is toch niet 

gevlucht eh ? … 

Joses: Rustig moeder, rustig. Hij is efkes naar ’t chocoladefabriekske.. allez ik 

bedoel naar ’t toilet, hij moest een kakske doen vooraleer dat ze hem komen 

oppakken.  

Maria: Een beetje meer respect voor uw broer eh; heeft hij al iets meer gezegd 

wat hij van plan is ? 

Joses: Neen en … 

(Op dat ogenblik wordt er luid op de deur geklopt en horen we de stem van 

Judas:  Jezus !! Jezus !! 

(Judas -licht beschonken- komt binnen ùet een grote fles Duvel in de hand, kijkt rond) 

 Judas: He Jezus waar zijt ge ? Kom maar tevoorschijn eh, ik kom u den duvel 

aandoen (lacht en toont fles Duvel) Komaan jongen, uwen tijd van meegaan is 

gekomen. 

Maria: (gaat tot vlak bij Judas) Mag ik vragen wie gij zijt ? 

Judas: Gij moogt dat vragen maar mag ik dan vragen wie gij zijt ? 

Maria: Ik ben Maria, de moeder van Jezus ! 
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Judas: Aangenaam madam de moeder en wat komt gij hier doen ? De erfenis 

regelen ? (lacht) Ik kan u al zeggen dat uwe zoon geen rooie duit bezit en … 

Joses; ( naar Judas toe) Wacht eens … zijt gij Judas niet ? (bekijkt hem van dichtbij ) 

Ja, ik herken u: gij hebt eens meegedaan aan “Visser zoekt viswijf” eh… 

Maria: Joses, dat heeft met heel deze affaire niks te maken. Die meneer komt 

Jezus halen voor een kus… dat is toch duidelijk. 

Joses: Komt die Jezus kussen? 

Judas: Ja, maar niet hierbinnen eh, ik kus alleen maar buiten zodat ze het 

allemaal goed kunnen zien. 

Maria: Zien, wie zien…wat zien? 

Judas: Awel, dat ik uw zoon kus; ik krijg daarvoor dertig zilverlingen van de 

flikken. 

Maria: De flikken … van die mannen van de Pontius ja! 

Joses: Wat zegt gij? Ge krijgt daarvoor dertig zilverlingen… zijt gij niet 

beschaamd? Een kus van mijn broer is minstens honderd keer meer waard. 

Judas: Ja, maar hij moet mij niet kussen, ik moet hem kussen! 

Joses: Och zeveraar, ge kunt ze kussen! 

Judas: Oh ja … ook voor dertig zilverlingen? 

(Op dat ogenblik komt Jezus terug op) 

Jezus: Judas, ge hebt al honderd met uw dertig zilverlingen eh (kijkt op zijn 

uurwerk) en ge zijt twee minuten te vroeg. Stap het nog maar efkes af, ik heb hier 

nog één en ander te bespreken met mijn familie. 

Judas: Ge hebt chance dat ik goed gezind ben. Twee minuten en niet langer eh! 

(Af) 

Jezus: Mannekens, luister. Dit is mijn plan. (tot Maria) Hebt gij uwe Casanova  

kunnen bereiken en doet hij het ? 

Maria: (verveeld) Zeg, zal’t gaan … Casanova… Ja ik heb hem bereikt en ja, hij 

doet het (terzijde) hij moest wel …bevel van de zoon van de grote baas… 
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Jezus: Oké. Als ik seffes naar buiten ga, gaan jullie naar huis en beginnen 

onmiddellijk, ik herhaal: on-mid-del-lijk met de productie van chocolade eieren. 

Maria en Joses: Watte ??? chocolade eieren  ???  

Jezus: Ja, duizenden en duizenden eieren want in de nacht van zaterdag op 

zondag zullen alle engelen die stand- by staan die komen ophalen om ze op 

Paaszondag overal ter wereld rond te strooien 

 

Joses: Ik wil niet ambetant doen eh maar hoe gaan die engelen die eieren 

vervoeren? 

Maria: Ja, ik zie dat ook niet goed zitten zenne …we gaan engelen tekort 

komen!  

Jezus: Ik was nog wel niet uitgesproken eh. Die eieren worden vervoerd in 

torenklokken … vooraleer de engelenschare naar jullie komt halen ze alle 

klokken op zodat ze die kunnen vullen met jullie chocolade eieren …. 

Maria: Een schitterend idee mijn zoon maar euh … 

Joses: Wat moeten wij de rest van het jaar dan doen ? 

Jezus: Moet ik nu echt alles van naaldje tot draadje uitleggen? Tegen volgend 

jaar zullen de mensen veel méér eieren willen… jullie moeten het hele jaar door 

chocolade eieren produceren zodat ge met Pasen iedereen kunt bevoorraden.  

Zorg dat de mensen uw fabriekske kennen…maak een website…adverteer op 

facebook …voor ge het weet moet ge nog volk bij aannemen… 

Maria: Het overvalt mij zo allemaal… eieren in chocolade … wij hebben geen 

vorm om eieren te maken en … 

Joses: Moeder, moeder …ik denk er ineens aan…toe onze pa in de mengketel 

van de paraliné is gevallen en ze er hem hebben uitgehaald, was die zijn hoofd 

precies een chocolade ei …Ja…hij had toch een hoofd gelijk een ei eh… 

Maria: Ja dat is waar …ik noemde hem ook altijd mijn ‘eierbolleke’ … maar… 

Joses: Niks te maren, we hebben geluk dat we hem niet begraven hebben maar 

opgebaard … we kunnen zijn hoofd dus prima gebruiken om met de productie te 

beginnen … 
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Jezus: Voila, dan zit mijn taak er hier op… succes met de chocolade en dan 

hoop ik dat jullie morgen een betere goeie vrijdag zullen hebben dan ik ( naar de 

deur, roept) Judas, Judas…ik ben klaar ! 

(Judas komt binnen, stapt op Jezus toe en neemt hem bij de arm) 

Judas: Komaan, de show gaat beginnen 

(Maria zakt snikkend neer op een stoel, Jezus draait zich om) 

Jezus: Ik moet eerlijk bekennen dat ik nu toch met een fameus ei zit …(AF) 

Joses: Ik hoop dat het géén chocolade ei is broer !!! 
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