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Kalimera Jessoes 

Door de straten van Jeruzalem lopen twee mannen. Ze zien er een beetje anders uit dan de 
mensen van Jeruzalem. Komen ze uit een ander land? 

‘Kalimera!’ zeggen ze tegen een mevrouw die voorbijkomt. En ze vragen: ‘Jessoes?’ De 
mevrouw begrijpt er niks van. Kalimera? Wat is dat nou weer? En Jessoes? 

‘Kalimera!’ roepen de mannen tegen iemand anders. ‘Jessoes?’ 

Maar de meneer begrijpt het ook niet. De mannen lopen maar weer een stukje verder. Dan 
komt Filippus voorbij. Filippus is een vriend van Jezus. 

‘Kalimera!’ roepen de mannen. Filippus weet wat dat betekent. Het is Grieks voor 
goedemorgen. ‘Kalimera!’ roept Filippus terug. En de mannen vragen: ‘Jessoes? Jessoes 
idein.’ 

Filippus denkt even na. Jessoes idein… dat betekent: Jezus zien. De mannen willen Jezus 
zien! Filippus wenkt: Kom maar mee. 

Nu lopen ze met zijn drieën door de straten van de stad. ‘Kalimera!’ roepen de mannen 
onderweg naar voorbijgangers. ‘Dat is Grieks voor goedemorgen!’ roept Filippus 
erachteraan. 

‘Ah! Goede… eh… mera’, zeggen de mensen terug. 

Een paar straten verder komen ze Andreas tegen. Andreas is ook een vriend van Jezus. ‘Deze 
mannen komen helemaal uit Griekenland’, vertelt Filippus. ‘Maar toch weten ze wie Jezus is. 
Ze willen hem graag ontmoeten. Weet jij waar hij is?’ Dat weet Andreas wel. Samen gaan ze 
naar Jezus toe. 

Deze twee Griekse mannen zijn niet de enigen die Jezus willen zien. Heel veel verschillende 
mensen komen naar Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Misschien wordt hij wel 
koning van het land, denken ze. 

Maar dan pakt Jezus een graankorrel van de grond. ‘Kijk’, zegt hij. ‘Zien jullie deze 
graankorrel? Als je hem in de grond stopt, is hij weg. Je ziet hem niet meer. Maar een tijdje 
later gebeurt er een klein wonder: dan groeit er nieuw graan uit deze korrel. Het komt 
voorzichtig boven de grond uit, het groeit en het groeit… tot het veel groter is dan dit kleine 
korreltje. Zo zal het met mij ook gaan. Als ik gestorven ben, zie je mij niet meer. Dan word ik 
begraven, net als deze graankorrel. Maar dan begint er iets nieuws dat nog veel groter en 
mooier is. Dan wordt het lente in de wereld. Zullen jullie dat onthouden? 

De mensen knikken. ‘We zullen het onthouden’, zeggen ze. De Griekse mannen knikken ook. 
‘Kalimera’, zeggen ze nog maar eens. ‘Kalimera, Jessoes!’ 

 


