
Een bijzonder mens 

In de grote stad Jeruzalem praten veel mensen nog over een ding. Heb je het al gehoord? Heb je het 
al gehoord over Jezus? Hij doet bijzondere dingen. Hij is vast de zoon van God. De bazen van de stad 
horen het ook maar zijn er niet blij mee. Ze mopperen tegen elkaar. Heb je het gehoord? Steeds 
meer mensen geloven dat Jezus de zoon van God is. Ze vinden hem heel belangrijk en luisteren 
alleen nog naar Hem. 

Samen praten ze met elkaar over wat ze moeten doen. Ze bedenken een plan. We gaan hem 
arresteren, zeggen ze tegen elkaar. Dan moet hij hier maar eens komen om uit te leggen waarom hij 
al die dingen doet. De belangrijkste baas rinkelt met een belletje. Bedienden! Er komen twee 
bedienden aan. Ga naar Jezus toe en breng hem bij ons. 

Daar gaan de bedienden door de straten van de stad op zoek naar Jezus .En na een tijdje vinden ze 
hem. Kom! Zegt de ene bediende, we pakken hem maar de andere bediende zegt eerst even naar 
hem luisteren want hij is aan het vertellen. Ze horen hem en zeggen: ik ben nog een tijdje bij jullie en 
dan daarna ga ik naar mijn Vader in de hemel. Jullie zullen me zoeken en mij niet kunnen vinden. De 
mensen krabben achter hun oren, zoeken maar niet vinden? Wat bedoelt hij?  Zou Jezus naar het 
buitenland gaan? Ik begrijp er niks van. 

De bedienden van de bazen begrijpen het ook niet. En ineens weten ze ook niet of ze Jezus nog 
moeten arresteren. Nog even luisteren nog even wachten zeggen ze tegen elkaar. We wachten nog 
heel even. Ze wachten nog ze wachten nog totdat het bijna donker is geworden. En gaan dan terug 
naar hun bazen. Zonder Jezus. Maar met een hoofd vol vragen en gedachten. Wie is Jezus toch voor 
een man? 

Gebed, Bid je mee? 

Goede God, 

Wij Bidden om Vrede. 

Om een wereld waarin iedereen erbij hoort 

Wie je ook bent wat je ook doet en wat je vindt 

Wij bidden om een wereld van verdraagzaamheid 

Waarin mensen verschillend mogen zijn. 

Zo laten alle mensen samen iets zien van wie U bent. 

Amen. 

 

 


