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Even voorstellen…

Hallo daar! Welkom in de wereld van Jesse en Naomi. Dit spannende boek gaat over
hen, twee kinderen die vroeger geleefd hebben. En over een geheimzinnig perkament.
Maar dat wist je natuurlijk al, want zo heet dit boek tenslotte.
Voor als je niet weet wat een perkament is, leg ik het je nu meteen uit. Perkament is
het papier van vroeger. Het wordt gemaakt van de huid van een dier. Bijvoorbeeld van een
koe, een geit of een schaap. Of soms ook wel van een konijnenvel of de huid van een ezel.
De mensen gebruikten vroeger perkament omdat ze nog niet wisten hoe je papier kon
maken. Papier is natuurlijk veel handiger. Maar goed, als het nog niet bestaat, kun je het
niet gebruiken. In dat geval is perkament best aardig, want dan kun je toch ergens op
schrijven. Dit boek gaat over zo’n perkament. Maar dan wel eentje met een mysterieuze
tekst erop. Welke? Tja, dat ga ik je nog niet vertellen. Daarvoor moet je maar verder lezen.
Je vermoedt nu vast al dat het boek in een andere tijd speelt. Het verhaal verplaatst ons
naar lang geleden, zo’n 2000 jaar terug! Ook gaat het over een ander land: het land Israël
om precies te zijn. Of nog beter: Judea, want zo werd het gebied in de buurt van Jeruzalem
vroeger genoemd. Waar Jezus in die tijd dus preekt. Het land is dan door de Romeinen
bezet. Dat wil zeggen dat de Romeinse keizer de baas is. Romeinse soldaten lopen door de
straten en ambtenaren innen voor de keizer belasting. Maar de mensen hebben vooral met
Pilatus te maken. Hij is namelijk de stadhouder en bestuurt het land.
In dit boek gaat het over een jongen en een meisje. De jongen heet Jesse, het meisje
Naomi. Ze zijn vrienden van elkaar. Samen raken ze verwikkeld in een spannend
avontuur. Omdat het verhaal zich in het oude Israël afspeelt, is hun leven heel anders dan
dat van ons. Elektriciteit, computers en mobiele telefoons waren er bijvoorbeeld nog niet.
Vervoer ging niet met auto’s maar te voet. Of met een ezeltje. En omdat er ook nog geen
televisie was, wist niemand wat er vijftig kilometer verderop gebeurde.
In Jeruzalem stond wel een tempel. En er waren priesters en rabbi’s, de dominees van
vroeger. Natuurlijk is het klimaat in Israel veel warmer dan bij ons. Alles bij elkaar is het
dus heel anders dan bij ons. Daarom zal ik je af en toe iets meer over het leven van Jesse
en Naomi vertellen. Soms zul je Joodse woorden tegenkomen. Als dat gebeurt, leg ik het
meteen erna uit. Ik denk dat je er snel aan zult wennen. Maar als je het niet meteen kunt
onthouden, geeft dat niks. Aan het eind van het boek kun je de moeilijke woorden altijd
nog even in de lijst opzoeken.
Nou, genoeg gepraat. Laat het avontuur beginnen!
Rudi Hakvoort

Intro
Naomi drukt zich tegen de muur. Ze rilt.
Verderop hoort ze de mannen praten. Ze maakt zich zo plat mogelijk en houdt haar adem
in. Ze moeten haar nu niet vinden!
Waarom is ze ook zo dom geweest om de binnenplaats op te sluipen?
Koortsachtig kijkt ze om zich heen. Is er nog een betere verstopplek?
Om te weten wat Naomi op de binnenplaats doet, moet je op de hoogte zijn van wat
daarvoor is gebeurd. Laten we het verhaal dus toch maar wat eerder beginnen. Dan
begrijp je tenminste hoe Naomi zo in de penarie is gekomen…

1. Geitenmelk

Naomi is op weg naar oom Jonas om verse geitenmelk te halen. Dat doet ze elke
ochtend. Haar kleine broertje heeft melk nodig. Zelf hebben ze al een tijdje geen geit
meer. Die moest worden verkocht. Haar moeder heeft buiten de stad een klein stukje land,
waar ze graan op verbouwt. Maar dat leverde vorig jaar zo weinig op dat ze er niet van
konden leven. Dus moest de geit worden verkocht.
Job, haar broertje van twee, is vaak ziek en huilt veel. De buurvrouw heeft gezegd dat
hij elke dag geitenmelk moet drinken. En zij kan het weten, want ze is vroedvrouw. Ze
weet dus veel van baby’s en kinderen. Naomi gaat nu elke dag op pad. Het is fijn dat oom
Jonas hen aan melk wil helpen.
Naomi woont met haar moeder en haar broertje in een klein huisje in Jeruzalem. Zo’n
wit gepleisterd huisje met een kleine woonkamer en daarachter een slaapkamer voor hun
drieën. Een vader heeft Naomi niet, dus het past net. Gelukkig is het meestal warm genoeg
om op straat te kunnen spelen. Naomi houdt ervan om door de smalle straatjes van de stad
te zwerven. Er is altijd van alles te beleven. Ze heeft er ook alle tijd voor, want ze gaat niet
naar school. Ze is een meisje en meisjes worden later toch gewoon moeder? Daarvoor
hoef je niet naar school, zeggen de mensen.
Toch kan Naomi lezen. Haar oom heeft haar de letters uitgelegd en laten zien hoe ze ze
op een stuk perkament kan schrijven. Ze is er best trots op. Alleen jammer dat haar
moeder het zo’n onzin vindt. Ze kan het zelf niet eens, denkt Naomi. Maar ik lekker wel!
Het is druk in de stad. Veel kooplieden trekken met hun karren naar de markt. Hier en daar
loopt een priester. Je herkent ze aan hun witte kleren. Die gaan vast naar de tempel, denkt
Naomi. Elke ochtend en avond wordt er geofferd in de tempel. Ze heeft dat nog nooit
gezien, maar haar vriend Jesse heeft erover verteld. Door de drukte heeft ze geen tijd om
er langer over na te denken. In de smalle steegjes probeert ze zich tussen de mensen door
te wringen. Haar oom woont aan de andere kant van de stad, dus ze moet er dwars
doorheen.
Op de markt is het helemaal superdruk, zoals altijd. Er is van alles te zien. Het duizelt
haar van de kleuren en geuren. Ze ziet de kraampjes van de Tyrreense stoffenhandelaren,
maar ook al die tafels vol met etenswaren.
Bakkers stallen hun opgestapelde broden uit, en allerlei koeken. Oei, het olijfbrood
geurt nog alsof het net uit de oven komt. En dan die sappige watermeloenen met hun rode
vruchtvlees en donkere pitten. Het water loopt haar al in de mond!
Daarnaast staat een kraam met allerlei kazen: van witte geitenkazen tot gerijpte, gele
schapenkazen. Er is echt van alles te koop!
Verderop staat een kraam met vlees. Hoelang is het eigenlijk geleden dat ze zelf vlees
heeft gegeten? De verkoper zwaait met zijn armen om de vliegen weg te houden. De

stukken geitenvlees, de runderlapjes en de schapenbout liggen er heerlijk bij. Was ik maar
zo’n vlieg, dan kon ik er stiekem van snoepen. Maar nee, dat vlees is helaas niet voor haar.
Ze hebben het nu eenmaal niet zo breed. En moeten zuinig zijn met het beetje geld dat ze
hebben.
Op de hoek staan de groenteverkopers. De meesten zijn boeren die hun oogst aan de
man proberen te brengen. Een eindeloze hoeveelheid fruit en groente strekt zich uit.
Groene olijven, blauwe druiven, oranje sinaasappels, allerlei soorten kool, bonen,
komkommers, knoflook, uien en linzen. Te veel om op te noemen. Als Naomi voorbij de
groentekramen is, komt ze bij de kippenkraam. Wat een herrie! Allerlei soorten kippen
zijn er te koop, van heel grote tot kleine kuikens. Als je een kip uitkiest, moet je hem thuis
zelf slachten. Er fladdert een kippenveertje door de lucht, net langs Naomi. Hebbes!
Naomi steekt het in haar zak.
Ah! Daar loopt Sallum! Een straathond die altijd op de markt rondscharrelt. Hij leeft
van resten brood op straat en af en toe weet hij een homp vlees weg te snaaien.
‘Sallum!’

Zodra hij haar stem hoort, springt hij op en rent haar blaffend tegemoet. Zijn haar zit vol
met viezigheid en klitten, maar dat maakt niets uit. Ze is blij om de hond te zien. En
Sallum vindt het ook leuk, zijn staart kwispelt ervan. Ze trakteert hem op een korst brood
die ze stiekem van huis heeft meegenomen.
‘Lekker hè! Ja, hoor, je hebt het verdiend!’
Naomi kroelt het beest eventjes, maar dan gaat ze snel verder. Ze moet opschieten,
anders is ze veel te laat terug. Sallum heeft het stukje brood op en snuffelt verder, op zoek
naar andere eetbare restjes.
Tussen twee vrouwen door glippend, laat Naomi de markt achter zich en komt in de
buurt van de tempel. Elke keer als ze langs de tempel loopt, kriebelt er iets vanbinnen. Wat
is het groot allemaal! Het gebouw in het midden torent hoogt boven de omgeving uit.
Naomi weet dat Adonaj daar woont, de God van Israël. Maar ze vindt dat eigenlijk een
gek idee. Hoe zou Adonaj eruitzien? Zou Hij heel streng zijn? Of juist aardig?

Naomi schrikt op uit haar gedachten door het geschal van een trompet. Vanuit de
tempel kringelt langzaam een rookwolk naar boven. Blijkbaar is net het morgenoffer
gebracht.
Veel tijd om te blijven kijken heeft Naomi niet. Ze moet snel verder.
Uiteindelijk komt ze bij de Vispoort, in het noorden van de stad. Het huisje van haar
oom staat daar vlak buiten. Bij de poort staat een Romeinse soldaat. Bah, ze houdt niet van
die Romeinse soldaten. Ze horen niet in Israël. Ergens ver weg woont een keizer die ze
gestuurd heeft. Waarom houdt hij ze niet gewoon in zijn eigen land? Dit land is van
Adonaj. We hebben jullie echt niet nodig, hoor! Maar hardop durft ze dat natuurlijk niet te
zeggen. Zonder de soldaat aan te kijken loopt ze snel langs hem heen naar buiten. Hè hè,
ik ben er bijna!

2. Gevangen

Oom Jonas repareert de as van een wagen. Het wiel ligt op de grond en haar oom ligt
zelf half onder de wagen. Naomi glimlacht om het grappige tafereel. Onder de rafelige
tuniek van haar oom steken een paar harige benen uit. Zijn teennagels zijn zwart, zijn
voeten modderig en zijn sandalen behoorlijk versleten. De rest is onzichtbaar, maar ze
horen hem neuriën.
Naomi sluipt naar de wagen en pakt het kippenveertje uit haar tuniek. Ze telt tot drie
en begint dan haar oom met het veertje onder zijn voeten te kietelen. Een luide kreet
onderbreekt het vrolijke geneurie.
‘Au! Wel alle @%$#@!!’
Er klinkt gestommel en oom Jonas kruipt onder de wagen vandaan. ’t Is duidelijk dat
hij van de schrik zijn hoofd heeft gestoten.
Een brede grijns siert zijn gezicht als hij zijn nichtje ziet. Hij laat zijn hamer vallen,
pakt haar beet en gooit haar in de lucht.
‘Zo, kun je wel, je oom zo laten schrikken, ondeugende mommella!’
Naomi glimt. Mommella is een troetelwoord voor een klein meisje. Ook al is ze al tien,
ze vindt het fijn als hij dat zegt.
‘Sjaloom, oom Jonas! Wat bent u aan het doen?’
‘De as van die kar is gebroken. Daardoor stond het wiel scheef. Ik probeer het te
maken, maar dat valt niet mee als ondeugende meisjes me onder mijn voeten kietelen.
Kom mee, dan gaan we naar binnen. Je hebt vast zin in drinken!’
Nou, dorst heeft ze wel. De geitenmelk die ze voor Job moet halen, vindt ze zelf ook
maar al te lekker. Ze volgt haar oom naar binnen, die een kan pakt en haar een beker
inschenkt. Heel voorzichtig pakt Naomi de volle beker aan. Ze gaat op de grond zitten en
drinkt er steeds een klein beetje van. Als je kleine slokjes neemt, kun je er veel langer van
genieten.
Oom Jonas trekt aan zijn kleren om zich wat toonbaarder te maken. Hij is heel
gespierd. Met zijn gebruinde hoofd, donkerbruine haren en baard vormt hij een
indrukwekkende verschijning. Je moet het niet met hem aan de stok krijgen, denkt Naomi.
Als ik een vader had, zou ik willen dat hij net zo sterk was als oom Jonas.
Toen Naomi nog klein was, speelde oom Jonas vaak met haar. Ook nam hij haar overal
mee naartoe, zelfs een keertje naar Cesarea. Dat is alweer meer dan een jaar geleden. Voor
het eerst was Naomi zo ver van huis. Cesarea ligt aan de zee en is een Romeinse stad. Ze
voelde zich er niet thuis, en vond het best spannend. Toch had ze ervan genoten.
‘Zo meisje, hoe gaat het met je moeder?’

‘Met mama gaat het goed. Ze is gelukkig niet ziek meer.’
Oom Jonas weet wat er gebeurd is. Naomi’s moeder is niet lang geleden door een
rondreizende rabbi genezen. Daardoor is ze erg veranderd.
‘Alleen heeft ze nog steeds geen werk, dus hebben we niet veel te eten,’ vervolgt
Naomi.
Wat voor werk dat precies was, weet Naomi niet. Het had met allerlei mannen te
maken, dat heeft ze weleens gehoord. Maar hoe en wat? In elk geval wilden in die tijd
maar weinig mensen iets met hen te maken hebben. Alleen hadden ze toen wel genoeg te
eten. En ze hadden de geit nog.
Een tijdje geleden is haar moeder met dat werk gestopt. Ook daar weet Naomi het fijne
niet van. Haar moeder vertelde dat ze een bijzondere rabbi had ontmoet en dat het met
hem te maken had. Maar veel mensen zijn nog steeds niet aardig.
‘Hoe gaat het met het mormel dat je verzorgt, Naomi?’
Naomi glimlacht. Een paar weken terug heeft ze een klein zwerfhondje langs de straat
gevonden. Ze mocht hem een paar dagen verzorgen, maar daarna moest hij weg van haar
moeder. Het hondje dronk de melk op die voor Job was. Gelukkig wilde Jesse ervoor gaan
zorgen. Maar dan wel op een geheime plek, want zijn vader wil geen hond in huis.
Honden zijn onrein, zei hij. Jesses vader is erg streng. Hij is niet voor niets rabbi! Dus hij
kan het weten, want hij bestudeert de Thora. Dat zijn de wetten van Mozes, en ook allerlei
andere belangrijke Joodse boeken.
Maar Jesse denkt er anders over. Hij houdt van honden. Samen zorgen ze nu voor het
beestje. Naomi probeert stiekem elke dag even bij het beestje langs te gaan.
‘Pup is echt een schat, oom Jonas! Jesse spaart de korstjes en kruimeltjes van zijn eten
op. Die geeft hij dan aan Pup.’
‘’t Is toch wat, meisje. Dat hondje heeft het bijna beter dan jij. Nou, ik zal alvast wat
melk in de kruik doen. Dan kun je dat zo voor je broertje meenemen.’
Oom Jonas pakt een stenen kruikje van een plank en schenkt er melk in. Hij maakt het
dicht met een kleine lap die als stop dient, en geeft het aan Naomi.
‘Dank u wel, oom Jonas!’
Ze geeft hem snel een kus op zijn wang en huppelt het erf af. Terug naar huis.
Oom Jonas kijkt haar glimlachend na.
De terugweg gaat sneller dan de heenweg. Naomi loopt weer door de poort, de drukke
straatjes in. Daar is de markt al. Nog eventjes en Naomi is weer thuis. Maar dan ziet ze het
gebeuren. Een bouwvakker heeft te veel haast en raakt een fruitkraam met zijn kar. Een
paar balken rollen van de kar, over het fruit heen. De kraam stort in en de sinaasappels en
meloenen stuiteren alle kanten op.
‘Wel alle #@!&!@!’ schreeuwt de koopman naar de bouwvakker.

De bouwvakker kijkt niet op of om. Hij duwt de balken terug op zijn kar en loopt
gewoon verder. Alsof er niets is gebeurd.
Naomi blijft kijken. Het duurt maar even of de kraam staat weer stevig rechtop. Een
paar sinaasappels liggen geplet op de grond. Jammer van dat heerlijke sap! Naomi zou ze
maar wat graag willen meenemen voor haar broertje. Maar ze heeft ook iets anders gezien.
Tijdens de botsing rolde een kleine meloen de helling af. Ze zag hoe hij in de goot kwam,
verder naar beneden rolde, tegen een steen botste en toen onder een ijzeren poort door uit
het zicht verdween. Niemand heeft het gemerkt, want alle mensen keken naar de ruziënde
verkoper. Wat zou haar moeder zeggen als ze met een meloen thuiskomt? Dan zouden ze
vanavond eens iets anders eten dan de gebruikelijke tarwepap met bonen…
Naomi ziet in gedachten het lachende gezicht van haar broertje Job voor zich, als het
meloensap langs zijn kin druipt. Dat zou pas een feestmaal zijn!
Zo’n kans krijg je maar één keer! Naomi zet haar kruikje met melk tegen de muur
achter een losse steen. Dan loopt ze naar de poort. Ze kijkt nog even achterom, maar
niemand let op haar.

Het hek staat op een kier. Verderop, midden op de binnenplaats ligt de meloen. Ze kan
hem door de kier heen zien. Voorzichtig duwt ze de poort verder open. De scharnieren
piepen wel, maar een klein duwtje is voldoende om de opening groot genoeg te maken.
Snel glipt ze naar binnen.
Zodra Naomi op de binnenplaats is, is het vreemd stil. Het lijkt wel of de geluiden en
stemmen van de straat door de muren worden gedempt. Wat gek, zo’n rustige plek in zo’n
drukke stad!
Naomi kijkt om zich heen. De binnenplaats is niet zo groot en heeft een hoge stenen
muur. Het pleisterwerk brokkelt hier en daar af. Langs de muur staan een paar kale
struiken. Aan de andere kant staat een wit huis, wat breder dan gebruikelijk. Net als de

andere huizen in de straat heeft het ook twee verdiepingen. Voor het huis ziet ze een paar
vaten staan. Ook staan er twee handkarren, die voor een deel met vaten zijn beladen. Zou
hier een wijnverkoper wonen?
Midden op de binnenplaats ligt de glanzende meloen. Naomi loopt er snel naartoe. Ze
pakt hem op en streelt hem met haar vingers. Ze heeft de buit binnen. Wat zal Job blij zijn!
Beng. Kloink.
Wat is dat voor geluid? Snel kijkt Naomi om zich heen. Vanuit het huis komen drie
mannen naar buiten. Wat nu? Ze staat midden op de binnenplaats en de poort is een heel
eind weg. Ze haalt het nooit om die te bereiken voordat de mannen er zijn. Met een grote
sprong springt ze naar een plek in de schaduw langs de zijmuur. Beschermd door een paar
kale struiken drukt ze zich zo plat mogelijk tegen de muur. Waarom ben ik ook zo dom
geweest om hier naar binnen te sluipen?
Er klinkt gerinkel. Wat is dat? Het lijkt wel het geluid van een zwaard dat aan een riem
hangt! Het zijn vast soldaten! Naomi speurt om zich heen. De struik biedt niet veel
bescherming. Is er geen betere verstopplaats?
Haar oog valt op een vervallen schuur. Zonder zich verder te bedenken neemt ze een
paar grote stappen en is ze bij de deur. Het is een oude schuur en zo te zien de laatste tijd
weinig gebruikt. Als ze de deur opendoet, valt die er bijna uit. Snel wurmt Naomi zich
naar binnen en trekt de deur voorzichtig achter zich dicht. Ze laat hem op een kier staan,
zodat ze niet opgesloten wordt en kan zien wat er buiten gebeurt.
De drie mannen lopen naar de karren voor het huis. Twee van hen dragen werkkleding
en één heeft een wit gewaad aan. Ze ziet dat een van de mannen een opgerolde ketting
draagt. Dat is natuurlijk het gerinkel dat ik hoorde.
De mannen leggen de ketting in een van de karren en praten op gedempte toon. Naomi
kan niet volgen wat ze zeggen. Ze ziet dat de man in de witte tuniek afscheid neemt. De
andere twee lopen met hem mee naar de poort en doen die achter hem dicht.
Naomi hoort een piepend geluid. Ze steekt haar hoofd een klein stukje door de deur
naar buiten. Ze ziet hoe één van de mannen een ijzeren sleutel in zijn zak steekt. O nee!
Hij heeft het hek op slot gedaan! Ik kan niet meer weg!

3. Een belangrijke dag

‘Zo, zo! Meneertje geleerdje ziet er maar opperbest uit!’
Jesse hoort wat zijn oudste broer David tegen hem zegt, maar hij reageert niet. Hij is
veel te zenuwachtig. Vandaag is de grote dag!
‘Ja, ja! We kunnen wel zien dat jij de vroomste van ons allemaal bent!’ Zijn broer Levi
doet ook een duit in het zakje.
David is 18 en Levi 16. Daarnaast heeft Jesse ook nog een zus, Esther. Die is 14, en al
verloofd. Ze gaat binnenkort trouwen. Dan blijft hij alleen achter met die twee
pestkoppen. Hij kan er niet naar uitzien. Zijn broers vinden hem een heilig boontje. Omdat
hij van studeren houdt en zo veel in de Tenach leest.
De Tenach is het heilige boek van het Joodse volk. Het is hetzelfde als het Oude
Testament uit de christelijke Bijbel.
‘Jullie moeten je mond houden! Adonaj wil toch dat alle mensen Hem dienen? Wat is
er mis mee dat ik vandaag voor het eerst met papa mee mag naar de tempel?’
Jesses antwoord leidt tot een hoop geschater. Het helpt natuurlijk niet veel om met je
grote broers in discussie te gaan. Het levert alleen maar een nieuwe lading grappen op.
‘Vraag maar of papa je hand goed vasthoudt, hoor!’
‘Ja, anders denken ze dat er een boekenwurm op bezoek komt en wurmen worden uit
de tempel gezet!’
Jesse is al vaak in de tempel geweest, maar toen moest hij steeds bij zijn moeder blijven.
In de voorhof voor de vrouwen. Verder mocht hij niet, want hij was nog een kind. Vandaag
mag hij eindelijk voor het eerst met zijn vader mee. Jesse is opgegroeid met een diep
ontzag voor Adonaj. Zolang hij zich kan herinneren, vertelt zijn vader al uit de Tenach. Hij
kent alle verhalen. Over de schepping, met Adam en Eva. Over Noach, die op bevel van
Adonaj de dieren in de ark bracht om ze te redden van de zondvloed. Over Abraham,
Izaäk en Jakob. Over Mozes, die het volk door de zee voerde en hen dwars door de
woestijn in dit land bracht; het land dat Adonaj al aan Abraham had beloofd. Over Gideon
en Simson. Over David, die Goliat versloeg. En dat terwijl de reus een groot zwaard
droeg, maar David alleen een slinger had…
Bij dat volk hoort hij: het volk dat Adonaj heeft uitgekozen om bij te wonen. Eigenlijk
zou hij ook weleens zo’n reus willen verslaan. Niet met een slinger – dat is een wapen van
vroeger, hij heeft zo’n ding nog nooit gezien – maar wel met zijn pijl en boog. Zou Adonaj
mij dan ook helpen? En zou er dan ook iemand over mij een boek gaan schrijven?
Adonaj is langzamerhand ook Jesses God geworden. Daarom doet hij precies als zijn
vader. Telkens als zijn vader het huis binnengaat, raakt die heel even de mezoeza aan. De
mezoeza is een doosje dat aan de deurpost van Joodse huizen hangt. Daarin bevindt zich

een klein stukje perkament met een paar Bijbelteksten erop. Alle Joden raken het even aan
als ze hun huis binnengaan, net als Jesses vader.
Zo gauw Jesse groot genoeg was en er zelf bij kon, is hij het ook gaan doen. Als hij
binnenkomt, raakt hij de mezoeza heel even met zijn vinger aan en vervolgens kust hij die
vinger. Het betekent dat Adonaj hun huis beschermt. Adonaj houdt de wacht over hem als
hij naar binnengaat of naar buiten komt. Van nu tot in eeuwigheid. Zo staat het in de
boekrol van de Psalmen.
Toen Jesse zes werd, ging hij voor het eerst naar school. De school was bij de
synagoge. Zijn vader had hem al leren lezen, maar op school mocht hij voor het eerst uit
boekrollen voorlezen. In het begin waren dat stukken uit de Tenach, maar later ook uit
andere boeken. Jesse herinnert zich nog zijn allereerste teksten. Die waren uit het
Bijbelboek Leviticus, het derde heilige boek van de Thora, de wet van Mozes. De Thora is
voor Joden het belangrijkste deel van de Bijbel. Daarin staat namelijk hoe Adonaj wil dat
zijn volk Israël leeft. En omdat Jesse zo leergierig is, kent hij inmiddels een groot deel van
de Thora uit zijn hoofd. Schrijven kan hij niet zo goed. Dat kunnen trouwens weinig
mensen. Maar lezen kan hij als de beste. En dingen onthouden. Dat moet ook wel, want
zijn vader is rabbi. Later wil Jesse ook rabbi worden, of boogschieter. Hij is er nog niet
uit. Want in beide is hij heel goed.

Op school is hij zelfs de beste van de klas. Toen hij tien werd, had hij dan ook
helemaal geen moeite met de Misjna. Dat zijn de instructies die door de vroegere rabbi’s
zijn opgesteld en mondeling van vader op zoon werden doorgegeven. Ze vormen geen
onderdeel van de Tenach, maar ze bevatten wel allerlei regels waaraan elke Jood zich
moet houden. Jesse kan ook daarvan al hele stukken uit zijn hoofd opzeggen. Zijn vader is
erg trots op hem.
Vandaag is Jesse elf geworden. Nog twee jaar en dan wordt hij bar mitswa. Bar mitswa
betekent ‘zoon van de wet’. Vanaf dat moment is hij volwassen en mag hij aan alle
belangrijke bijeenkomsten deelnemen. Zoals wanneer de mannen bij elkaar komen om de
Thora te bestuderen. Zover is het nog niet, maar vandaag komt hij er toch weer een stap
dichterbij!

Veel jongens mogen pas met hun vader mee naar de tempel als ze twaalf worden.
Omdat Jesses vader rabbi is, mag hij dat nu al. En natuurlijk omdat ze toch in Jeruzalem
wonen. Ze hoeven er geen enorme reis voor te maken.
Ook als er feesten worden gevierd, bijvoorbeeld Sukkot, het Loofhuttenfeest, of
Pesach mag hij vanaf nu meedoen. Eindelijk! Hij zal straks zijn gebedsriemen ombinden
en dan de heilige voorhof betreden. Daar waar Adonaj woont!
Met zijn nette kleren aan loopt Jesse naast zijn vader, op weg naar de tempel. Het is nog
half donker, maar ze willen op tijd zijn voor het morgenoffer. Jesse neemt grote stappen.
Tijdens het lopen kijkt hij steeds naar zijn vader.
Zijn vader weet alles van de Tenach. En van de Misjna en alle andere heilige boeken.
De mensen komen zelfs bij hem langs om uitleg te vragen. Of om advies. Zijn vader heeft
op alle vragen een antwoord! Hij weet precies hoe Adonaj wil dat je leeft.
In de verte ziet hij het tempelhuis al. Dat kan ook niet missen, want het is het hoogste
gebouw van de stad. Het steekt hoog boven alle huizen uit. Het is ook zo groot, fantastisch
gewoon! Niet voor niets komen mensen van heinde en verre om het te bewonderen!
‘Zeg papa! Hoe oud is de tempel nu precies?’
Jesses vader glimlacht. Natuurlijk weet zijn zoon het antwoord wel. Maar het is
duidelijk dat hij maar wat graag over de tempel praat!
‘De tempel is al heel oud. Vroeger heeft op die plek de tempel van koning Salomo
gestaan. Maar die tempel werd verwoest door de legers van koning Nebukadnezar. Hij
voerde het volk Israël toen weg naar een ander land.’
Jesse kent de geschiedenis maar al te goed. Hij weet alles over de ballingschap van
Israël.
‘Na een tijd keerde een klein groepje terug,’ vervolgt zijn vader. ‘Zij herbouwden
Jeruzalem. En ze bouwden ook een nieuwe tempel. Maar dat was maar een kleine tempel,
zonder allerlei pracht en praal. Pas toen Herodes koning werd, veranderde dat.’
‘Dus koning Herodes heeft deze grote tempel gebouwd?’
‘Herodes de Grote was de laatste koning van Israël, voordat Romeinse stadhouders de
macht overnamen. Hij heeft veel goeds gedaan. Zo wilde hij de tempel in al zijn glorie
herstellen, net als vroeger. Daar heeft hij veel geld ingestoken. De tempel moest net zo
prachtig worden als in de tijd van koning Salomo. Dat is gelukt, maar het project duurt
inmiddels wel bijna 40 jaar! Koning Herodes heeft zelf nog meegemaakt dat het
tempelhuis werd afgebouwd. Maar met het afmaken van alle voorhoven eromheen zijn de
bouwers nog steeds bezig.’
‘Maar het is bijna klaar toch?’
‘Wacht maar af! Dan zul je het straks zelf wel zien…’
Hoe dichter Jesse bij de tempel komt, hoe meer hij ervan ziet. Wat een prachtige

tempel! Als je er maar lang genoeg naar kijkt, moet toch ook voor alle gojim, voor alle
niet-Joden, duidelijk zijn dat er maar één God is? En die God woont in Jeruzalem!

4. De oude schuur

Naomi kijkt eens goed om zich heen. Het plafond van het schuurtje bestaat uit donkere
houten balken. De muren waren ongetwijfeld ooit wit, maar dat moet lang geleden zijn
geweest. Ze zijn nu helemaal grauw en bezaaid met spinnenwebben. Een klein beetje licht
schijnt door het raam naar binnen. En door de kier tussen de deur. Ze ziet nu vaten staan.
Van die grote wijnvaten, net als buiten op de binnenplaats.
Hoelang is het eigenlijk geleden dat hier iemand is geweest? En wanneer komt er weer
iemand? Als de deur in het slot valt, zit ze hier misschien wel dagenlang. Zonder eten en
drinken. O nee, dat risico mag ik niet lopen! Ik moet snel naar huis, om Job zijn melk te
brengen!
Vanaf de binnenplaats hoort ze opnieuw geluiden. Stemmen, geschuif en gebonk.
Naomi kruipt naar het raam. Aan de buitenkant ervan lopen een paar spijlen. Ze kijkt
voorzichtig naar buiten. De twee mannen zijn in de weer met de vaten die er staan. De ene
pakt er steeds eentje op en geeft hem dan aan de andere man die op één van de karren
staat. Het vat wordt voorzichtig op de goede plek geschoven.
Daar komt dat geluid natuurlijk vandaan! Ze gaan die vaten met wijn straks natuurlijk
ergens naartoe brengen. Nou, zolang die mannen bezig zijn, kan ze het wel vergeten om
naar buiten te gaan. Zijn er andere oplossingen? Wat zou er gebeuren als ze gewoon zou
weglopen? Als ze vrolijk uit de schuur zou stappen en de mannen vriendelijk zou
begroeten? Hallo daar! Ook een goede morgen gewenst! Maar ja, de poort zit op slot, dus
iemand moet die voor haar opendoen. Zou ze dan de mannen ervan kunnen overtuigen dat
ze geen dief is?
Dieven zijn er genoeg in Jeruzalem. En veel van hen zijn kinderen. Nee, die mannen
zullen haar niet geloven. Misschien brengen ze haar wel naar het sanhedrin, de stadsraad,
om haar te beschuldigen van diefstal. Hoe moet ze dat dan uitleggen? Ik ging achter een
weggerolde meloen aan… Pfff, ze hoort het zichzelf zeggen. Dat gelooft niemand.
Ze gaat onder het raam zitten, met haar rug tegen de muur.
Wat nu? Hoe komt ze weer op straat? Haar broertje zit vast al op haar te wachten. Hij
zal water moeten drinken, want het zal nog wel even duren voordat ze weer thuis is.
Naomi legt haar hoofd op haar armen. Langzaam verschijnen de tranen. Wat begon als
een mooi plan is totaal misgelopen! Hier zit ze nu, in een vieze schuur. Te wachten. Op
wat eigenlijk? Toch veegt ze haar tranen weg, en kijkt ze nog eens goed om zich heen. Het
is behoorlijk donker, maar ze ziet wel allerlei vaten staan. Van die grote wijnvaten, net als
buiten op de binnenplaats. Eigenlijk best veel. Maar ja, dat heb je met wijnkopers. Die
hebben natuurlijk voorraad.
Wat er staat heeft ze inmiddels al tien keer bekeken. Ze wordt er moe van. Langzaam
dut Naomi in.

Hoe lang heb ik geslapen?
Fel zonlicht schijnt door het raam. Is ze daar wakker van geworden? Dan hoort ze het.
Stap, stap… Er komen mensen naar de schuur! Ik moet me verstoppen!
Veel verstopplekken zijn er niet. De schuur is maar klein en er staan alleen wijnvaten.
Ze kan proberen om zich achter een paar vaten zo klein mogelijk te maken. Zo snel ze
kan, schuift Naomi een paar grote vaten opzij. Gelukkig, dat gaat eigenlijk helemaal niet
moeilijk. Er zit blijkbaar geen wijn in. Als ze vol waren, zouden ze vast veel te zwaar voor
haar zijn geweest.
Ze wringt zich tussen twee grote vaten door. Dat valt niet mee, want er staan ook
kleinere vaten tussen. Per ongeluk stoot ze met haar been tegen zo’n kleine kruik. Hij
wiebelt en dreigt om te vallen. O, nee! Als die omvalt en stukbreekt, zullen de mannen dat
horen. Dan weten ze meteen dat er iemand in de schuur zit. Adonaj, laat die vaas
alstublieft niet omvallen! De vaas wiebelt nog wat maar komt dan tot rust. Naomi kruipt
voorzichtig verder. Dat is het eerste beetje geluk dat ik vandaag heb, denkt ze. Ze maakt
zich klein in het donkere hoekje en wacht af.
Piepend gaat de deur open. Een zware stem klinkt: ‘Simon, weet jij welke vaten
precies mee moeten?’
‘Ja, Hilkia, de grote die daar staan. In de hoek.’

Naomi begint te beven. Ze voelt de vinger van die vreemde man in haar richting
wijzen. Ze kan het weliswaar niet zien, maar zij zit achter de grootste kruiken in de schuur.
Het zal toch niet zo zijn dat precies het vat waarachter ik verstopt zit, wordt weggehaald!
‘Oké, Simon. Alleen gaat dat niet passen. De kar is bijna vol. Er kunnen nog een stuk
of drie bij, maar niet van zulke grote. Moeten die kleinere vaten daar ook mee?’
‘Ja, neem die maar. Dan doen we de rest morgen. Ik zal blij zijn als we er eindelijk
vanaf zijn. Hoe eerder die vaten weg zijn, hoe beter. Volgens mij stinkt dit zaakje.’
‘Ach, broer, het betaalt goed. En wie verdenkt ons nou? Wij vervoeren toch elke dag
wijnvaten? Niemand kan toch weten dat ons vrachtje vandaag anders is? Bovendien weet
Eliëzer ervan. Mochten we gepakt worden, zal hij ons wel helpen.’

‘Toch snap ik het niet, Hilkia. Waarom moet dit spul in wijnvaten worden
gesmokkeld? Je kunt het toch ook gewoon meenemen? Waarom mag niemand het weten?’
‘Simon, hou je mond nou maar. Hoe minder we weten, hoe beter het is. Laten we maar
zorgen dat we de boel zo snel mogelijk hier weg hebben. We hebben nog nooit zo veel
verdiend! Een denarie per vat, zeg! Normaal verdienen we zo’n zilveren munt op een hele
dag! Dan houden we onze mond toch zeker? Kom, we nemen deze twee vaten meteen
mee. Als jij straks nog een derde haalt, kunnen we ervandoor.’
Naomi hoort wat geschuif en vervolgens voetstappen. De mannen sjouwen een paar
vaten weg. Hier klopt iets niet! Zulk geheimzinnig gedoe past niet bij fatsoenlijke
wijnhandelaars…
Maar dat is op dit moment niet Naomi’s grootste zorg. Zij wil zo snel mogelijk uit
deze schuur zien te komen. Gelukkig nemen de mannen andere vaten mee dan die
waarachter ze zich verstopt heeft!
Ze blijft stil zitten. Als er op de kar plek is voor drie vaten, komen ze nog een keer
terug. En inderdaad. Eén van de twee mannen komt nogmaals het schuurtje binnen.
Als ze de man hoort weglopen, gluurt ze even langs de grote vaas. Die man met bruine
baard en scheve neus is dus Simon! Die herkent ze wel als ze hem ooit weer tegenkomt.
Buiten klinkt wat gestommel en gedempt gepraat. Daarna hoort Naomi hoe een wagen
over de stenen rolt. De broers vertrekken met hun geheime vracht. Naomi klimt tussen de
vaten vandaan en gluurt opnieuw door het raam. Ze moet oppassen, want nu de zon erop
staat kan ze zo van buitenaf worden gezien…
Maar de mannen letten niet op het schuurtje. Simon maakt de poort open, terwijl
Hilkia de handkar de straat opduwt. Laat die deur alsjeblieft open! denkt Naomi. Maar het
zit niet mee. Voor de tweede keer hoort ze de poort in het slot vallen.

5. In de tempel

Jesse klimt met zijn vader de tempelberg op. Hij krijgt er energie van, want elke stap
brengt hen dichter bij hun doel. De oude berg Moria is de berg waarop koning Salomo
vroeger ook de tempel heeft gebouwd. En waar aartsvader Abraham ooit zijn zoon Izaäk
wilde offeren.
Ze komen aan bij het grote tempelplein boven op de heuvel. In het felle zonlicht
glinstert het tempelhuis Jesse tegemoet. Het is een kolossaal gebouw. De voorkant is wel
vijftig meter hoog. Wauw. Hij denkt weer aan een uitspraak van zijn vader: Hij die de
tempel niet heeft gezien, heeft nog nooit in zijn leven een mooi gebouw aanschouwd!
‘Zo, Jesse. We zijn er!’
Samen lopen ze het plein op. Hier is Jesse al vaak geweest, want iedereen mag hier
komen. Zelfs gojim, de niet-Joden. Het wordt daarom ook wel de ‘voorhof van de gojim’
genoemd. Maar wacht maar! Straks mag ik lekker verder dan zij!
In de hoek van het plein staat de burcht Antonia. Dat is de kazerne van de Romeinse
soldaten.
‘Jammer hè, van dat fort! Vanuit hun uitkijkpost kunnen ze zo van boven in de tempel
kijken!’
‘Tja,’ mompelt zijn vader terug.
Jesse vindt het maar niks. Die Romeinse gojim hebben hier toch niets te zoeken! Hij
kijkt dan ook gauw de andere kant op…
Aan de randen van het tempelplein bevinden zich zuilengangen. Jesse loopt ernaartoe
en kijkt omhoog langs de marmeren pilaren.
‘Ongelooflijk! Hoe hoog zijn die pilaren?’
‘Twaalf meter! Deze gang aan de oostzijde heet de “zuilengang van Salomo”. Dat is
het oudste stuk van de tempel. Misschien stamt een deel ervan nog wel uit de tijd van
koning Salomo. Die pilaren zijn dan al duizend jaar oud!’
Dwars over het plein loopt een stenen muur. Hij is voor Jesse net te hoog om
eroverheen te kunnen kijken. Daarachter bevindt zich een tweede plein. Dat is de ‘voorhof
van de vrouwen’. Daar mogen geen gojim komen, maar alleen Joden. In de muur zijn
dertien openingen, met pilaren ernaast. Die vormen de toegang tot het volgende plein.
Net als zijn vader, doet Jesse zijn tefilin om. Dat zijn de gebedsriemen die Joden bij
het bidden dragen. Jesse hoeft ze nog niet te dragen, want hij is nog geen bar mitswa.
Maar voor zijn eerste bezoek aan de tempel vindt zijn vader het gepast. De tefilin zijn twee
lange leren riemen. Jesse bindt er één om zijn arm en één om zijn hoofd. Aan het einde
van elke riem zit een doosje met daarin een paar teksten uit de Thora. Zo draagt hij Gods
Thora als het ware als een zegel op zijn hart en als een zegel op zijn arm.

Jesse kan niet nalaten te glimlachen als hij bij de voorhof van de vrouwen komt. Bij de
ingang hangen bordjes met een tekst in een andere taal, de taal van de gojim. Jesse kan de
tekst lezen, want op school heeft hij ook wat Grieks geleerd. Er staat op dat geen enkele
vreemdeling mag doorlopen. Als je goj bent en je loopt toch verder, krijg je de doodstraf.
Dan mag je gestenigd worden! Voor Jesse geldt dat dus niet, want hij is een Jood. Hij
komt zelfs uit de koningsstam, de stam van Juda.
De voorhof van de vrouwen ligt hoger dan de buitenste voorhof. Terwijl Jesse trots de
trap oploopt, denkt hij aan wat er in de boekrol van de Psalmen staat.
‘Het voelt net zoals in de Tenach staat, papa! Beter één dag in de voorhoven van
Adonaj dan duizend dagen daarbuiten, nietwaar?’
‘Ja, ja,’ mompelt zijn vader terug, in zijn eigen gedachten verzonken.
Langzaam loopt Jesse door de voorhof van de vrouwen heen, zijn ogen strak op de
andere kant gericht. Daar staat een muur van wel twintig meter hoog. In die muur zit een
poort. Dat is de Nikanorpoort. Die is helemaal versierd met koper. Daarom wordt hij ook
wel de ‘Schone poort’ genoemd. Alleen mannen mogen erdoorheen. Vrouwen niet. En ook
kinderen niet. Daarachter is Jesse dus nog nooit geweest.
‘Daar, papa! Daar is het! Achter die poort begint de “voorhof van Israël”.’
Inderdaad, daar is de derde voorhof, het einddoel voor vandaag. Dat laatste plein is
wel heel breed, maar je kunt er maar een paar passen op. Want het grootste deel is
gereserveerd voor de eredienst aan Adonaj. Dat tweede stuk wordt daarom de ‘voorhof
van de priesters’ genoemd. Het is afgescheiden met een groot touw. Daarachter mogen
alleen de priesters en hun helpers, de Levieten, komen. Of als je zelf met een dier komt dat
je aan Adonaj wil offeren. Dan mag je ook het plein op. Want daar staat het grote
brandofferaltaar, waar de heilige offers worden gebracht!
Jesse beklimt een beetje zenuwachtig de trap en loopt met zijn vader de Nikanorpoort
door. En dan staat hij voor de eerste keer in de voorhof van Israël! Er lopen priesters rond.
Ook ziet hij het grote altaar, en kan hij zelfs een glimp opvangen van het grote koperen
wasvat erachter.
Aandachtig kijkt hij naar wat er allemaal voor hem gebeurt. Er straalt licht vanaf het
grote altaar op het plein. Daar brandt vuur! Het gaat nooit uit, net als de lampen in
heiligdom. De dienst aan Adonaj gaat dag en nacht door!
Plotseling klinkt het geluid van een trompet. De eerste gouden stralen van de zon
worden zichtbaar. Het signaal geeft aan dat het tijd is voor het morgenoffer.
Eerbiedig kijkt Jesse toe als de plechtigheid begint. Priesters in witte gewaden lopen
over het plein heen en weer. Hij telt ze. Het zijn er dertien. Zij hebben vanochtend dienst.
Negen daarvan helpen bij het brengen van het offer. De andere vier lopen naar de grote
poorten van het tempelhuis. De deuren zijn nog dicht. Terwijl er op de trompetten wordt
geblazen, maken de vier priesters de poorten langzaam open. Het zijn zware deuren van
wel tien meter hoog. De scharnieren piepen dan ook behoorlijk. Maar dat wist Jesse al,

want hij heeft het geluid vaak in de stad gehoord. Zo hard klinkt het!
Er wordt een lam gebracht, dat straks wordt geslacht en geofferd. Eigenlijk wil Jesse
het helemaal niet zien, maar zijn nieuwsgierigheid wint het. Een priester bekijkt het lam
zorgvuldig. Alleen volmaakte dieren mogen worden geofferd. Een manke poot of een
onbekende vlek maakt het ongeschikt. Je hoort Adonaj natuurlijk het beste te geven wat je
hebt! Zichtbaar voor alle mensen die toekijken, wordt het lam op het plein geslacht. Met
een scherp mes snijdt een priester in één beweging de keel van het dier door. Het bloed
gutst eruit. Het is niet leuk om te zien, maar het hoort erbij.
De priesters stropen vervolgens de huid van het dier af en snijden het in stukken. Dat
gaat heel snel. Delen ervan worden door een priester meegenomen om voor te bereiden
om geofferd te worden.
Dan klinkt er een luide roep: ‘Willen de kandidaten voor het reukoffer komen en aan
de loting meedoen!’
Jesse weet wat het betekent. Elke priester mag maar één keer in zijn leven in het
heiligdom een offer brengen. Degenen die dit nog nooit hebben gedaan, loten erom.
Uiteindelijk lopen twee priesters naar het grote heiligdom toe. De menigte op het plein
is muisstil. Iedereen kijkt toe hoe de uitgekozen priester van de ander een pan aanneemt
waarboven rook kringelt. Het is een vuurpan waarin zich kooltjes van het grote altaar
buiten op het plein bevinden. Daarmee gaat de priester naar binnen. Hij zal voor het
gouden altaar in het heiligdom een mengsel van kruiden bij de gloeiende kooltjes doen.
Dat zorgt dan voor een heerlijke geur. Dat is het reukoffer.
Terwijl de priester in het heiligdom is, bidden de mannen op het plein. Jesse bidt mee.
Hij heeft de woorden van zijn vader geleerd. Wat voelt hij zich nu al groot!
Ook de andere priesters die dienst hebben, gaan nu het heiligdom in. Ze komen samen
met de uitgekozen priester terug. Ze kijken naar de menigte en strekken hun handen naar
de mensen uit. Samen spreken ze dan de heilige priesterzegen uit:
‘Jahweh zegent jullie en beschermt jullie! Jahweh handelt vriendelijk en genadig met
jullie! Jahweh schenkt jullie zijn gunst en biedt jullie zijn vriendschap!’
Er loopt een rilling over Jesses rug. Ze gebruiken Gods heilige naam, Jahweh! De
naam die niemand mag uitspreken, behalve de priesters. Dat is de allerheiligste naam van
Adonaj, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. De God van Israël. De God van zijn vader.
En de God van Jesse!
De priesters pakken de lamsstukken en houden ze omhoog voor het altaar op het plein.
Dan leggen ze het vlees in het vuur. De vlammen stijgen op naar de hemel. Adonaj neemt
het offer aan! Als daarna een andere priester een drankoffer brengt – hij giet een schaal
met wijn voor het altaar leeg – heft het tempelkoor een psalm aan. Het is een loflied aan
de God van Israël. Het plein weergalmt van de muziek van citers en de diepe
mannenstemmen.
‘Loof Adonaj, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’

Jesse krijgt er een brok van in zijn keel! Hij kan geen woord uitbrengen, maar in zijn
hart zingt hij mee. Hij is diep onder de indruk.
Plotseling komt een priester naar hem toe. Eerbiedig buigt Jesse zijn hoofd. De priester
legt zijn handen op Jesses hoofd en spreekt een zegen uit. Jesse voelt Gods aanwezigheid
door de handen van de priester heen. Hij weet nu zeker dat hij erbij hoort! Hij hoort bij het
volk van Adonaj. En bij Adonaj zelf! Deze God met de heilige naam geeft hem, Jesse,
door de priester zijn zegen!
Als Jesse niet veel later met zijn vader terugloopt, is hij stil van alle indrukken. Ook zijn
vader zegt niets. Zwijgzaam wandelen ze de berg af, terug naar huis. Wat is het toch
mysterieus dat Adonaj, die de hemel en aarde heeft gemaakt, hier woont! Niet in Rome,
waar de machtige keizer zetelt. Of in Alexandrië, het centrum van geleerdheid. Maar in
Jeruzalem. En dat ik, een jongen van elf jaar, Hem daar zojuist mocht bezoeken! En zijn
zegen heb ontvangen… Jesses dag kan niet meer stuk.
Als Jesse de mezoeza aan de deur aanraakt, voelt hij zich licht in zijn hoofd. Hij
spreekt zachtjes de zegen uit – “Gezegend zijt gij, Adonaj onze God, Koning van het
heelal, die ons heiligde met zijn geboden en ons de mezoeza op de deurposten liet
schrijven” – en gaat snel naar binnen.

6. De ontdekking

Hier gebeuren dingen die niet in de haak zijn. Wat zou er in die vaten zitten? Naomi
bekijkt ze stuk voor stuk. Welke zal ze openmaken? De vaten zien er vanbuiten allemaal
hetzelfde uit, dus het maakt vast niet uit welke ze kiest.
In haar hoofd doet ze iene-miene-mutte. Ze kiest een middelgrote kruik uit, die er niet
veel anders dan de andere uitziet. De kruik is maar half zo hoog als zij. Ze kan dus
gemakkelijk bij de stop, een doek die in de opening aan de bovenkant is gedrukt.
Het kost wat moeite, maar dan is de kruik open. Zo, dat is dat. Maar wat zit erin?
Misschien wel enge spinnen. Maar nee, spinnen zouden in zo’n kruik doodgaan.
Bovendien, waarom zouden die mannen kruiken met spinnen vervoeren?
Naomi tuurt door de opening, maar in de kruik is het te donker. Ze kan niets zien.
Hmm… er zit niets anders op.
‘Eén, twee, drie!’
Dan steekt ze haar hand in de kruik. Daar heeft ze iets! Het is rond en het zit in een
doek. Voorzichtig haalt ze het pakketje uit de kruik. Wat is het?
Naomi legt het pakketje op de grond. Het is een stuk leer dat ergens omheen is
gewikkeld. Ze vouwt het leer open en kijkt verbaasd naar de inhoud. Een boekrol. Gewoon
een boekrol. Nou ja, wat is daar nou zo bijzonder aan? Waarom smokkelen die mannen
boeken? Daarvan zijn er toch ongelooflijk veel? Zijn het soms bijzondere boeken?
Voorzichtig rolt ze de boekrol een eindje af. Er valt een stuk perkament uit. Dat zat er
blijkbaar los tussen. Het dwarrelt naar de grond, maar Naomi let er niet echt op. Ze
probeert de eerste regel van de rol te lezen. Met wat moeite spelt ze de woorden:
Dit zijn de visioenen van Jesaja, de zoon van Amos …
Naomi stopt van schrik even met ademen. De rol is een stuk van de Tenach! De rol is een
heilig boek! Het boek van de profeet Jesaja! Wat doet zo’n boek in deze kruik?
Naomi heeft zulke boekrollen natuurlijk weleens eerder gezien. In de synagoge
bijvoorbeeld. Maar ze heeft ze nog nooit zelf ingekeken, of zelfs maar mogen aanraken.
Dat mogen alleen rabbi’s en priesters. En jongens zoals Jesse, die op school zitten.
Of nee, vertelde Jesse haar laatst niet dat hij alleen uit leerboeken mocht lezen? Daar
staan ook wel stukken uit de Tenach in, maar dat is natuurlijk niet zo’n heilig boek uit de
synagoge. Maar hier heeft ze er eentje. Zou het een oud boek zijn dat vervangen is?
Naomi weet dat de rabbi’s de Tenach steeds kopiëren. Zodra een boekrol te oud wordt en
daardoor het gevaar ontstaat dat de tekst fout gelezen wordt, wordt die rol weggedaan.
Maar nee, dan wordt zo’n boek toch verbrand? Dan stop je die toch niet in een wijnvat?
Dit is een echte Bijbelrol! Zou Adonaj boos op me zijn omdat ik zijn heilige boek
vasthoud? Snel rolt ze de boekrol op en wikkelt hem weer in het leer. Bevend doet ze het

pakketje terug in de kruik. Met wat geduw krijgt ze zelfs de lap weer in de opening. Het
zit duidelijk minder netjes dan eerst, maar dat valt waarschijnlijk niemand op. Met een
zucht gaat Naomi weer zitten. Pfff… een Bijbelrol. Wie had dat kunnen denken?
Dan valt Naomi’s oog op een stuk perkament dat op de grond ligt. Ze herinnert zich
het perkament dat uit de boekrol viel toen ze dat openrolde. Ze pakt het en stopt het tussen
haar kleren. Zo! Nu heb ik in ieder geval een bewijs van wat ik hier heb gezien. Ik kan het
stukje perkament later wel bekijken. Stel je voor dat Simon en Hilkia terugkomen terwijl ik
nog in de schuur zit! Dat wordt vast geen fijne ontmoeting…
Naomi loopt zachtjes naar de deur van het schuurtje. Simon heeft hem gelukkig open laten
staan. Blijkbaar verwachten ze geen indringers. En de poort met dat stevige slot houdt
pottenkijkers toch wel buiten. Maar op mij hebben ze natuurlijk niet gerekend!
De binnenplaats is leeg. Er staat nu nog maar één kar. Logisch, want met de andere
zijn de mannen op pad. Naar een onbekende bestemming. Nou ja, een nóg onbekende
bestemming. Zou ze meer te weten kunnen komen? Misschien komt ze wel een belangrijk
geheim op het spoor! Maar eerst moet ze hier weg zien te komen. Alleen is de vraag hoe.
Wacht eens even… Natuurlijk! Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! Als de poort
naar de straat dicht is, kan ik misschien de bovenuitgang nemen. Dan kan ik via het dak
wegkomen!
De meeste huizen in het oude Jeruzalem zijn dicht tegen elkaar aan gebouwd. En
omdat alle huizen een plat dak hebben, kun je ook via de daken van de ene kant van
Jeruzalem naar de andere komen. Dat heet het ‘pad over de daken’. Af en toe is de afstand
tussen twee huizen te groot. Dan liggen er een paar planken over de spleet. Met een
houten hek ernaast, zodat je eroverheen kunt lopen zonder gevaar dat je eraf valt.
Als je de weg kent, kun je in een mum van tijd van de ene naar de andere kant van de
stad. Meestal gaat iedereen over de gewone weg via de straten en stegen. Maar iemand die
snel van de ene naar de andere plek wil, kan het dakenpad nemen.
Naomi heeft vroeger ook weleens met oom Jonas over het pad gelopen. Kinderen
komen er niet zo veel, eigenlijk mogen alleen grote mensen die weg gebruiken. Vooral
belangrijke mensen die haast hebben. En mensen die over dingen willen nadenken.
Naomi bekijkt de binnenplaats nog één keertje heel goed. Er is geen enkele beweging
te zien. Waarschijnlijk is ze er nu alleen. Naomi telt tot drie en sluipt voorzichtig langs de
muur naar de zijkant van het huis. Als er een trap is naar de bovenuitgang, moet die aan de
zijkant of aan de achterkant zitten, want aan de voorkant ziet ze hem niet.
Naomi bereikt de zijkant. Niks. Dan maar de achterkant. En inderdaad, aan de
achterkant ziet ze een trap naar boven! Keurig netjes aan de buitenkant van het huis, zoals
bij de meeste huizen in Jeruzalem.
Naomi kijkt omhoog. De trap loopt steil omhoog naar de huisdeur op de
bovenverdieping. Het lijkt eigenlijk meer op een ladder dan op een normale trap.
Voetje voor voetje klimt ze de trap op. Het hout kraakt onder haar voeten. In de stilte
van de binnenplaats klinkt het veel te hard! Net alsof iemand met een stok op een plank

slaat! Naomi’s hart bonst in haar keel. Maar ze gaat door, want een andere weg naar buiten
kent ze niet.
Dan is ze boven. Ze staat voor de deur van de bovenverdieping. Dicht. Voorzichtig
kijkt ze om de hoek. Er is nog een deur, met een grendel ervoor. Gelukkig zit er geen slot
op. Zo moet je op het pad over de daken kunnen komen. Naomi sluipt naar de deur en
probeert de grendel. Ze is verrast hoe gemakkelijk ze hem kan openschuiven. De deur
geeft al een beetje mee. Ze pakt de grendel stevig beet en trekt eraan. Ja hoor, de deur
gaat open! Zodra de opening groot genoeg is, glipt ze erdoor.
Met een zucht van opluchting ziet Naomi dat ze zich inderdaad op het pad over de
daken bevindt. Pfff! Gelukkig, er zijn geen andere mensen. De zon staat recht boven haar,
dus op het dak is het behoorlijk warm. Maar dat maakt haar nu niet uit!
Snel loopt ze naar het huis ernaast. Is daar een trap naar beneden? Nee, dan maar het
volgende huis proberen. Daar heeft ze meer geluk, want er loopt inderdaad een trap naar
de straat. Er staat niet eens een poort voor! Binnen een mum van tijd staat Naomi tussen
de mensen op straat.
Vrij! Ze is weer vrij! Wat een avontuur zeg! Ze huppelt even van blijdschap en rent
vervolgens terug naar de voorkant van het huis waar ze gevangen zat om te kijken of het
kruikje met melk er nog staat.

Wat jammer, het is omgevallen! De melk is eruit gelopen en verdampt. Of misschien
wel opgelikt door een zwerfhond. Die ruiken dat, dus verstoppen heeft niet zo veel zin.
Stom! Daar heeft ze natuurlijk niet aan gedacht! Trouwens ook dom dat ze die meloen in
het schuurtje heeft laten liggen… Nu heeft ze én geen melk, én geen meloen. Nou, jammer
dan! Ze piekert er niet over om terug naar het schuurtje te gaan om de meloen te halen.
Nu eerst snel naar huis! Mama zal wel ongerust zijn…

7. Onder de vijgenboom

Jesse zit onder een boom in de kleine tuin achter hun huis. Jeruzalem bestaat vooral uit
huizen, er zijn maar weinig huizen met een tuin. Wat dat betreft heeft Jesse geluk. Het huis
waar hij woont, is al meer dan tweehonderd jaar in het bezit van de familie. Het ging
steeds over van vader op zoon. Voordat zijn vader er ging wonen, woonde zijn opa er al.
En daarvoor zijn overgrootvader.
Hij gaat er later zelf misschien ook wel wonen. Als zijn broers David en Levi het huis
tenminste niet opeisen. David heeft er het meeste recht op, want hij is de oudste. Maar dit
huis is bijzonder, want tot nu toe woonde hier altijd een rabbi. Zijn vader is rabbi, zijn opa
was het. En ga maar zo door. Jesse wil later ook rabbi worden. Maar zijn broers niet. Dus
hebben zij eigenlijk geen recht op het huis.
De tuin is een soort binnenplaats, maar dan zonder tegels op de grond. Er groeien een
paar kleine struiken langs de muur. En natuurlijk de vijgenboom. Daar kun je heerlijk
onder zitten. De bladeren hangen wat over en houden zo de zon tegen, dus is het er lekker
koel. En je bent ook mooi verstopt als je moeder je roept voor de afwas…
Jesse geeuwt. Hij wordt slaperig. Het was ook zo’n indrukwekkende ochtend. Het was
fantastisch om in de tempel te zijn, zo vlak bij Adonaj. Deze dag zal hij de rest van zijn
leven niet vergeten!
Eigenlijk moet hij nog huiswerk doen. Hij hoeft vandaag dan niet naar school – dat
heeft zijn vader met de meester op school geregeld – maar dat betekent niet dat hij kan
luieren. Als je later rabbi wilt worden, moet je elke dag wel acht uur studeren, zegt zijn
vader altijd. Maar vandaag lukt dat niet. Het is ook zo warm! Langzaam vallen Jesses
ogen dicht…
‘Au!’
Jesse schrikt wakker. Iemand gooide iets tegen zijn gezicht. Een steentje of iets anders
hards. Jesse kijkt om zich heen. Hoe laat is het eigenlijk? De zon is al over het hoogste
punt heen, dus misschien is het al een uur of drie. Wat heb ik dan lang geslapen! Mijn
huiswerk moet ik nog af zien te krijgen. Maar waar ben ik eigenlijk wakker van geworden?
Hij hoort gegiebel en ziet iemand tussen de bladeren wegglippen. Aha, dat is vast
Naomi. Ze halen samen altijd kattenkwaad uit. Jesse kent Naomi al heel lang. Ze woont
een paar straten verderop. Het is niet heel gebruikelijk dat een Joodse jongen met een
vriendinnetje speelt. Maar ze is aardig en hij heeft al veel van haar geleerd.
Vroeger hield Jesse nooit van buiten spelen. Dat moest hij wel van zijn ouders, maar
hij vond er niks aan. Gelukkig leerde hij toen Naomi kennen. Die kende de stad op haar
duimpje en heeft hem van alles laten zien. Allerlei geheime weggetjes en dingen die
bijzonder zijn. Tegenwoordig verzorgen ze op een geheim plekje in de stad zelfs een
hondje.

Nu Jesse ouder wordt, vindt zijn vader dat hij niet meer met een vriendinnetje op straat
kan spelen. Naomi is al bijna oud genoeg om zich te verloven! Daarom hoort ze zich niet
meer met jongens zoals Jesse bezig te houden. Zelf zou hij best met Naomi willen
trouwen. Maar zijn vader denkt daar heel anders over. Rabbi’s kunnen volgens hem niet
met een zwerfmeisje trouwen. En zeker niet met een meisje die een moeder heeft zoals
Naomi, zegt hij. Jesse begrijpt dat niet. Naomi’s moeder is best aardig.
Als hij zijn hoofd tussen de bladeren van de vijgenboom door steekt, staat Naomi daar
inderdaad. Ze lacht om zijn slaperige hoofd.
‘Zo, lukte het studeren niet? Er gebeurt van alles en jij ligt hier te ronken!’
‘Hé, Naomi! Leuk dat je er bent! Kom d’r bij!’
‘Ik moet met je praten! Er is iets belangrijks gebeurd!’
‘Dat is goed. Maar weet je waar ik vanochtend was? In de tempel!’
Naomi kruipt bij Jesse onder de vijgenboom. Allebei willen ze maar al te graag hun
eigen verhaal vertellen.
Ik mag natuurlijk beginnen met vertellen, denkt Jesse. Hij voelt zich belangrijker dan
Naomi. Vandaag is hij immers man geworden. En sowieso zijn jongens belangrijker dan
meisjes. Dus vertelt eerst Jesse uitgebreid hoe het die morgen is gegaan.
‘Weet je, Naomi, het tempelhuis is zo fantastisch! Het staat midden op de voorhof van
de priesters. Overal in de stad kun je er wel iets van zien, maar als je op het plein staat kun
je het van boven naar onder bewonderen! Het is kolossaal. De voorkant is wel vijftig
meter hoog!’
In zijn enthousiasme lijkt Jesse weer op het tempelplein te zijn. Naomi luistert maar
half. Ze weet dat ze hem het beste even kan laten uitratelen, hoewel ze zelf ook popelt om
haar verhaal te doen.
‘Mijn vader zegt altijd: Hij die de tempel niet heeft gezien, heeft nog nooit in zijn leven
een mooi gebouw aanschouwd! Dat is gewoon waar, Naomi! De tempel is echt prachtig!’
Zonder op antwoord te wachten vertelt Jesse verder.
‘Het tempelhuis heeft een plat dak, dat door vier grote pilaren wordt ondersteund. Het
is helemaal van wit marmer gemaakt en heeft gouden versieringen. Maar daarbinnen,
Naomi, is pas echt de mooiste versiering van Jeruzalem.’
‘Ben je daar dan binnen geweest?’ vraagt Naomi, die zich langzaam een beetje gaat
ergeren aan het langdradige betoog. ‘Daar mogen toch alleen de priesters komen?’
‘Ja, maar daar heeft mijn vader me al vaak over verteld,’ zegt Jesse onverstoorbaar. ‘Er
zijn twee kamers. De eerste kamer is het Heilige. Daar staan de tien gouden menora’s. Dat
zijn prachtige kandelaars, die de lampen van het heiligdom vormen. Ook staat er een
gouden altaar, waarop de priesters elke dag kruiden offeren die heerlijk ruiken. En er staat
een gouden tafel met daarop twaalf broden. Die symboliseren de twaalf stammen van
Israël.’

Naomi verbijt haar ongeduld. Ze begrijpt best dat Jesse zijn verhaal wil vertellen.
Maar wat zij heeft meegemaakt, is toch veel spannender?
‘Als je naar binnen zou mogen en naar voren kijkt, hoewel meisjes natuurlijk niet de
voorhof van Israël op mogen…’
‘Jij mag het tempelhuis ook niet binnen…’ meldt Naomi tussendoor.
‘Eh… nou ja, ik bedoel, als je naar binnen zou mogen, dan zou je een groot kleed zien
met daarop gouden engelenfiguren geborduurd. Daarachter is de tweede kamer, het
Allerheiligste. Daar mag alleen de hogepriester komen. Vroeger stond daar de ark van het
verbond, maar die is verloren gegaan. Maar alles is er van goud want in die allerbinnenste
kamer woont Adonaj, de God van Israël!’
In geuren en kleuren vervolgt Jesse zijn uitgebreide verslag van de dienst in de tempel.
En van wat hij daar allemaal heeft gezien. En hoe de priester hem gezegend heeft.

8. Het perkament

Naomi hangt een beetje achterover. Ze is het wachten meer dan zat. Maar eindelijk is
Jesse klaar en is zij aan de beurt.
‘Ik heb nog iets veel spannenders meegemaakt!’
‘Dat kan niet! Er gaat niets boven de tempel!’
‘Kijk dan eens hier!’
Naomi haalt het perkament tevoorschijn dat ze uit het schuurtje heeft meegenomen.
Jesse kijkt haar vragend aan.
‘Wat is dat? Dat lijkt me een gewoon stuk perkament. Hoe kom je daaraan?’
‘Dat heb ik vanochtend gevonden.’
Nu is het Naomi’s beurt. Ze vertelt over de meloen die onder de poort doorrolde. Over
Simon, Hilkia en die vreemde derde man en hun merkwaardige gesprek. En over het
schuurtje met de boekrollen in de kruiken. Jesse luistert aandachtig toe. Af en toe vraagt
hij iets als hij het niet goed begrijpt. Maar hoe meer Naomi vertelt, hoe stiller hij wordt.
Hij laat het goed op zich inwerken.
‘Weet je zeker dat er in die vaten rollen met de Tenach erop zaten? Bijbelrollen dus?’
‘Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Ik heb maar één vat bekeken. En daarin zat een rol
van de profeet Jesaja. Maar die mannen deden wel erg geheimzinnig over al die vaten. Het
zou me dus niks verbazen als in de andere vaten ook zoiets zit.’
Jesse kijkt Naomi lang aan, zonder te praten. Dan mompelt hij: ‘Heel merkwaardig!
De rollen van de Tenach zijn heilig. Die horen in de tempel thuis. En in de synagoge. Maar
niet in wijnvaten in een oude schuur. Hoe zag die man in witte kleren eruit?’
‘Een beetje apart eigenlijk. Hij had een witte tuniek aan. Met een leren riem. Maar hij
droeg geen tulband, dus het was geen priester.’
‘Weet je wat ik denk? Misschien is het wel een Esseen!’
Een Esseen? Naomi schrikt ervan. Essenen dragen inderdaad vaak witte kleren. Het
zijn vreemde mannen die weinig met andere mensen te maken willen hebben.
‘Misschien heb je gelijk! Maar wat doet die Esseen daar dan? En waar smokkelt hij die
vaten met boekrollen dan naartoe?’
‘Als we dat eens wisten… Laat dat perkament nog eens zien, dan kunnen we kijken
wat erop staat.’
Jesse en Naomi buigen zich over het perkament. Eerst rollen ze het voorzichtig uit.
Het kraakt een beetje. Als het uitgerold is en min of meer plat op de grond ligt, zien ze dat
er inderdaad iets op staat. Het is moeilijk leesbaar. Heel veel is het trouwens niet.
Eigenlijk maar één regel.

‘Wat staat er, Jesse? Kun jij het lezen?’
‘Jawel, hoor! Ik zal het je voorlezen. Dit staat er:’

Daar worden Jesse en Naomi niet veel wijzer van. De tekst op het perkament is
geschreven in het Aramees. Dat is de taal die Jesse en Naomi spreken, maar er staan een
paar Hebreeuwse woorden tussen en hoewel het Hebreeuws erg op Aramees lijkt,
begrijpen Jesse en Naomi juist van die woorden niks.
‘Wat zou dat betekenen, Jesse? Er staat eerst H’RY RY’ en daarna H’RY?’
‘Ja, dat staat er. H’RY RY’ betekent ‘het licht zien’. En H’RY betekent gewoon ‘zien’.
Maar wat betekent dit dan? Ik begrijp er niets van…’
‘Als ik het goed snap, staat er dus: Geschreven is ‘HET LICHT ZIEN’ maar wij zeggen
‘ZIEN’. Wat vreemd, hè!’
‘Heel mysterieus! En dit is ook het enige wat er op het perkament staat. Kijk maar, de
achterkant is leeg. Verder staat er niets op. Maar het moet wel belangrijk zijn, want het zat
bij de boekrollen in de vaten!’
‘Weet je wat? We vragen het aan je vader! Die is rabbi en weet het vast wel.’
‘Nee! Dat doen we niet! Mijn vader zou het helemaal niet goed vinden dat we dit
perkament hebben meegenomen. Hij zou zeggen dat we het achtste gebod hebben
overtreden. Daarin staat dat we niet mogen stelen.’
Naomi schrikt ervan.
‘Vind je dan dat ik het perkament heb gestolen?’
Tja, wat moet ik daar nu op zeggen? peinst Jesse, ook een beetje verschrikt. Naomi
had dat perkament natuurlijk helemaal niet mogen meenemen. Maar ja, aan de andere
kant is het duidelijk dat die mannen iets aan het doen waren wat niet mocht. En dat nog
wel met heilige Bijbelrollen! Hmm… ik zal Naomi verder maar niet bang maken.
‘Natuurlijk niet, Naomi! Dit heb je toch niet gestolen? Jij kon het toch ook niet helpen
dat je in die schuur zat opgesloten? En dat het perkament zomaar uit die boekrol viel?
Bovendien, als die ene man inderdaad een Esseen is, is er meer aan de hand. Het kan wel
een samenzwering zijn, tegen de tempel of zo! Misschien heeft Adonaj het wel zo geleid
dat precies jij dit perkament vond!’
Naomi kijkt Jesse aan. Tja, zo kun je het ook bekijken. Ze is blij dat haar vriend zo
veel van de Tenach af weet!
Zwijgend zitten ze naast elkaar. Het perkament ligt in het midden op de grond.
‘Zeg Naomi, ken jij niet iemand die we in vertrouwen kunnen nemen? Iemand die niks

doorvertelt?’
‘Ik ben aan het nadenken wie ons zou kunnen helpen…’
Plotseling roept ze uit:
‘Oom Jonas! Natuurlijk, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. We kunnen het aan
oom Jonas vragen!’
‘Da’s een verdraaid goed idee van je! Kom, laten we meteen naar hem toegaan.’
Jesse rolt het perkament voorzichtig op het steekt het tussen zijn kleren. Niemand
hoeft het te zien. Dan gaan ze samen de straat op, op weg naar oom Jonas. Voor de tweede
keer die dag loopt Naomi door de smalle straatjes van Jeruzalem. Maar nu samen met haar
vriend.

9. Terug naar de schuur

Ze nemen dezelfde route als Naomi die ochtend gedaan heeft. Het is druk, maar ze lopen
flink door om sneller bij oom Jonas te zijn. Maar als ze langs het huis lopen waar Naomi
opgesloten zat, stoppen ze toch even.
‘Dus hier is het?’
‘Ja. Achter die poort is de binnenplaats. Aan de linkerkant staat de schuur met de
vaten.’
Ze kunnen weinig zien. De poort zit dicht. Jesse kijkt om zich heen. Maar niemand
van de langslopende mensen let op hen. Voorzichtig duwt hij met zijn voet tegen de poort,
maar die geeft niet mee.
‘Jammer! De poort zit op slot. Ik had die vaten zelf ook graag even gezien.’
‘Die mannen zijn zeker nog steeds weg.’
‘Weet je wat? Ik heb een idee! We kunnen misschien op de binnenplaats kijken via het
pad over de daken! Als je er via die deur uit kon, kunnen we er ook weer naar binnen!’
Er loopt een rilling over Naomi’s rug. Stel je voor dat de mannen hen vinden.
Misschien worden ze dan wel opgepakt!
‘Dat durf ik niet! Ik krijg alleen van de gedachte al de bibbers…’
‘Hmm… als je mij nou alleen even de deur laat zien, dan ga ik zelf wel een kijkje
nemen. Heel eventjes maar, ik ben zo weer terug! Dan kun jij mooi de wacht houden en
me waarschuwen als er gevaar dreigt.’
Naomi voelt er weinig voor. Maar ja, Jesse wil het zo te merken heel graag en
uiteindelijk is zij ook nieuwsgierig. Dus duurt het niet lang voordat Jesse haar heeft
overtuigd. Ze wijst Jesse de trap naar het pad over de daken. Ze klimmen omhoog en
wandelen even later in de richting van het grote huis met de geheimzinnige schuur.
Het is gelukkig al wat later op de dag. De zon schijnt, maar niet meer zo fel. Toch is
het nog zo warm, dat ze beginnen te zweten. Dat komt natuurlijk niet alleen van de
warmte, maar ook van de spanning.
Er komt een rabbi aan. Hij heeft een donker gewaad aan. De gekleurde kwastjes onder
aan de zoom zijn goed zichtbaar. Alle Joodse mannen hebben zulke kwastjes aan hun
kleren, met daarin gekleurde draadjes.
‘Zie je die kwastjes, Naomi? Die heten zizit.’
Naomi kijkt naar de rabbi. Onbegrijpelijk, die Jesse. Terwijl ze op zoek gaan naar
geheimzinnige vaten, wauwelt hij weer over dat soort dingen…
‘Dat staat allemaal in de Thora. De kwastjes herinneren eraan hoe Adonaj aan het volk
Israël de wet heeft gegeven. Trouwens, als je de letters in het woord zizit als getallen

optelt, krijg je het getal 613. Dat is precies het aantal mitzwot, het aantal geboden dat in de
Thora te vinden is! Want Adonaj heeft Israël 613 geboden gegeven. De kwastjes onderaan
ieders kleren herinneren daar dus aan.’
De rabbi passeert Jesse en Naomi. Hij kijkt hen even kort aan, maar vraagt niet wat ze
daar doen. Niet dat Jesse en Naomi op zo’n vraag blijven wachten, natuurlijk. Ze lopen
snel door.
Iets verderop al is de deur waardoor Naomi is gevlucht. Oeps! De deur staat nog open.
Ze is vanochtend in haar haast vergeten om hem weer dicht te doen! Waarschijnlijk is er
sindsdien niemand meer doorheen geweest, want anders zou de deur nu wel weer dicht
zijn. Maar het komt goed uit want Jesse kan er zo door naar binnen.
‘Wil jij hier gaan zitten? Als je iemand ziet aankomen, fluit dan drie keer om me te
waarschuwen. Oké? Ik ga beneden eens een kijkje nemen.’
Terwijl Naomi een hoekje uitzoekt waar ze niet al te veel opvalt, glipt Jesse door de
deur naar binnen. Hij verdwijnt al gauw uit het zicht.
Het is precies zoals Naomi had beschreven. Er loopt een steile trap naar beneden die aan
de achterkant van het huis uitkomt. Jesse klautert zo snel en stil hij kan naar beneden.
Toch klinkt er luid gekraak. Wat maakt die trap een herrie, denkt Jesse. Naomi hoort het
ook en kijkt ongerust rond of iemand het heeft opgemerkt. Maar Jesse wacht daar niet op
en sluipt al langs de muur naar de voorkant van het huis.
De binnenplaats ligt er stil en verlaten bij. Het grootste deel ligt in de schaduw. Jesse
kijkt rond. Er is niemand te zien. Voor het huis staat een kar. Dat vertelde Naomi ook,
herinnert Jesse zich. Op de kar staan vaten. En dan ziet Jesse het schuurtje. Als er nu
niemand is, kan het toch geen kwaad om ook heel even in de schuur een kijkje te nemen?
Jesse kijkt nog eens goed om zich heen. Hij ziet nergens beweging. Voorzichtig schuift
hij langs de muur op weg naar het schuurtje. De deur staat nog een beetje open. Hij neemt
een besluit en loopt snel over de binnenplaats naar de schuur. In een wip is hij binnen.
Jesses ogen moeten een klein beetje aan het donker wennen. Als het eenmaal gaat,
kijkt hij rond. Maar er valt weinig te zien. Want de schuur is helemaal leeg.
Naomi zei toch dat er allemaal kruiken stonden? Met perkament erin? Jesse bukt zich
en speurt de grond af. Misschien ziet hij nog sporen…
En ja, hoor! Er zijn strepen zichtbaar. Er zijn zware dingen over de grond verschoven.
Dat moeten dan de kruiken zijn geweest. Die Simon en Hilkia hebben alle vaten inmiddels
weggehaald.
Jesse besluit om terug te gaan. Hier valt niets meer te ontdekken. Hij glipt naar buiten,
steekt de binnenplaats over en loopt terug langs de muur. Hij is nog maar net de hoek van
het huis omgeslagen als hij iets hoort. Hij blijft meteen doodstil staan. Gelukkig kan
niemand hem hier zien. Hij wil graag weten wat er gebeurt.
Jesse hoort stemmen. Het zijn twee mannen die met elkaar praten. Het gesprek is

moeilijk te verstaan, maar als Jesse zich inspant, vangt hij wat flarden op.
‘… ik zie dat de vaten al op de kar klaar… kunnen morgenvroeg weg.’
‘Zeg Simon, moeten we deze kar… poort brengen? … Of moeten we nou het hele
eind…’
‘Ja, Hilkia. Morgen… wandeling… Zorg dus voor eten en voldoende water…’
Wat daarna gezegd wordt, verstaat Jesse niet meer, want de mannen gaan het huis in.
Jammer! Nu weet ik nog niet waar ze die vaten naartoe brengen…
Op dat moment hoort Jesse iemand fluiten. Het gefluit klinkt nog een keer. En dan
weer. Naomi! Dat is Naomi. Er dreigt gevaar!
Snel gaat Jesse naar de achterkant van het huis terug en klimt de trap op, zo snel hij
kan. Hij stoort zich niet meer aan het gekraak. Hijgend komt hij boven. Daar vindt hij
Naomi.
‘Snel! Meekomen! Er komen mannen aan!’
Jesse kijkt in de richting die Naomi aanwijst. Inderdaad, daar komen een stuk of vijf
mannen aan wandelen. De rabbi had niets tegen hen gezegd, maar de kans dat die vijf
mannen hen zomaar laten lopen is erg klein. Kinderen mogen hier helemaal niet komen!
Snel lopen Jesse en Naomi terug naar de trap die hen naar de straat brengt. Ze durven
pas weer achterom te kijken als ze veilig beneden staan. Naomi rilt er nog van. Het is
gelukkig allemaal goed afgelopen!
Als ze weer op weg zijn vertelt Jesse wat hij heeft gezien.
‘De andere vaten uit de schuur staan ook al op de kar. Je hebt geluk gehad! Als je in
het schuurtje gebleven was, hadden die mannen je vast gevonden!’
‘Ja, en dan hadden ze me misschien wel echt opgesloten!’
‘Weet je, Naomi, het is maar goed ook dat jij er vanochtend bent geweest. Toen heb je
die vaten nog kunnen zien! Morgen zijn ze allemaal weg, dan zou er geen spoor meer van
te vinden zijn.’
‘Ja, dat is een geluk bij een ongeluk!’
‘Dus als je morgen achter een meloen aan zou rennen, zou je én zonder meloen én
zonder perkament terugkomen,’ grapt Jesse.
‘Pfff…’ Naomi geeft Jesse een duw. Jesse bekijkt dingen altijd van een andere kant.
‘Kom, schiet op! Dan zijn we eerder bij oom Jonas!’
Naomi begint weer te rennen. Jesse heeft geen keus. Hij moet er wel achteraan hollen.
Niet veel later lopen Jesse en Naomi het erf van oom Jonas op. Het is stil op de
boerderij, er is niemand te zien. Jesse en Naomi kijken wat rond. Oom Jonas heeft een
akker, waarop hij graan zaait. De aren staan rechtop. Het koren is bijna rijp.

Binnenkort begint het oogsten, wat nog een heel karwei is. Want alles moet met de
hand worden gedaan. De aren moeten daarna worden uitgeklopt om de graankorrels eruit
te slaan. Dan moeten de velletjes, het kaf, eraf worden afgehaald. De graankorrels die
uiteindelijk overblijven, worden ten slotte gedroogd en gemalen. En dan heb je dus meel.
Het duurt nog wel een tijdje voor het zover is, denkt Naomi.
Ook het woonhuis zelf ligt er stil bij. Het is een beetje beklemmend.
‘Waar is je oom?’
‘Ik weet het niet. Ik hoop dat hij er is. Kom, laten we achter gaan kijken. Misschien is
hij bij de schuur aan het werk!’
Jesse en Naomi lopen om het huis heen. Daar staat een grote houten schuur. Ja hoor, ze
horen er stemmen! En gekletter. Wat is dat voor geluid?
Ze lopen naar de schuur. Eén-twee-drie kleng-kleng… En nog een keer één-twee-drie
kleng-kleng… Wat een merkwaardige geluiden voor een boerderij! De kinderen lopen
voorzichtig naar de deur.
Wat gek, denkt Naomi. Ik vind het spannend… Het voelt net alsof ik weer bij het
schuurtje met de vaten ben. Maar dit is gewoon de boerderij van oom Jonas! Wat kan daar
nou gebeuren?
Voorzichtig duwt Jesse de deur iets open en gluurt naar binnen. Uit de schuur komt de
geur van hooi en leer. Dat is vaak zo bij boerenschuren. Jesses ogen worden groot als hij
de oom van Naomi met een aantal jongens van een jaar of 15 ziet. Oom Jonas heeft een
soort wapen in zijn hand. Het is langer dan een dolk, maar korter dan een zwaard. Hij
strekt zijn arm, doet hem terug en laat het ding soepel door de lucht heengaan. De jongens
kijken aandachtig toe. Zij hebben dezelfde soort zwaarden in hun hand. Jesse hoort oom
Jonas weer tot drie tellen en kijkt hoe de jongens met hun wapens tegen elkaar slaan.
‘Wat zie je?’ vraagt Naomi zachtjes.
‘Sinds wanneer is je oom zwaardvechtleraar? Ze zijn binnen aan het zwaardvechten!’

fluistert Jesse terug.
‘Oom Jonas? Aan het zwaardvechten?’
Naomi begrijpt er niets van. Haar oom kan veel, maar ze heeft hem nog nooit zien
zwaardvechten.
‘Weet je zeker dat het oom Jonas is?’
‘Ja! Ik ben toch niet blind! Het is jouw oom Jonas!’
‘Wie zijn er nog meer bij?’ vraagt Naomi ongeduldig. Ze kan niet wachten om zelf ook
te kijken. Maar Jesse blijft voor de deur staan.
‘Een stuk of zes jongens! Maar ik heb geen flauw idee wie dat zijn. We kunnen maar
beter even wachten. Die jongens gaan straks weg. Daarna spreken we je oom wel.’
Uiteindelijk laat Jesse Naomi ook even gluren. Nu ziet ze zelf dat oom Jonas lesgeeft
in zwaardvechten! Waarom heeft hij mij dat nooit verteld?
Zachtjes sluipt ze met Jesse bij de schuur vandaan. Ze zoeken een rustig plekje naast
het huis en wachten. Er is steeds meer om aan oom Jonas te vragen.

10. De wedstrijd

Na een tijdje komen de jongens uit de schuur. Ze lopen het erf af en wandelen in de
richting van de stad. Jesse en Naomi kijken vanaf een afstandje toe. Wel een beetje
verstopt natuurlijk, zodat ze niet gezien worden. Je weet immers maar nooit.
‘Zeg Naomi,’ vraagt Jesse dan. ‘Vind jij het ook niet gek…’
‘Wat is er gek, Jesse?’
‘Ze hebben geen zwaarden.’
‘Misschien dragen ze die onder hun kleren? Je kunt natuurlijk niet zomaar met een
zwaard over straat wandelen.’
‘Nee, daarvoor zijn ze te groot. Dan zou je ze moeten zien… Ik denk dat ze nog in die
schuur liggen! Zullen we daar zo meteen een kijkje nemen?’
Jesse en Naomi wachten nog even of er meer jongens uit de schuur komen. Maar dat
gebeurt niet. Er komen ook geen geluiden meer uit de schuur.
Ze lopen opnieuw naar de schuur. Inderdaad, alleen oom Jonas is er nog. Hij staat in
een hoek, met zijn rug naar hen toe. Hij houdt iets vast wat hij in een kist legt. Maar het is
geen zwaard. Het is gereedschap. Zouden de zwaarden op de bodem liggen en bedekt hij
ze stiekem met rommel? Dan valt het natuurlijk niet op.
‘Hallo oom!’
‘Dag mijnheer Jonas!’
Oom Jonas draait zich met een ruk om. Hij schrikt een beetje. Dat zie je aan zijn ogen.
Maar hij herstelt zich snel en glimlacht.
‘Hé, daar hebben we Naomi weer! Wat brengt jou hier deze middag? Vond je broertje
de melk lekker?’
‘Uh… jazeker!’ jokt Naomi.
Naomi vertelt maar niet dat het kruikje tijdens haar bezoek aan de schuur was
omgevallen. Die arme Job heeft er geen slok van gehad.
‘Ik zie dat je je vriend ook hebt meegenomen. Leuk dat je er bent, Jesse!’
‘Wat bent u aan het doen, oom?’
‘Ach jongens, ik ben wat oude rommel aan het opruimen. Niets belangrijks of zo.’
Jesse en Naomi kijken elkaar even aan. Hier is iets aan de hand, denken ze. Maar ze
durven er eigenlijk niet naar te vragen.
‘Zeg oom, we hebben een vraag. Heeft u tijd om ons te helpen met een puzzel?’
‘Natuurlijk, jongens. Vertel het maar. Oom Jonas heeft altijd een antwoord.’

Jesse en Naomi gaan op een baal hooi zitten en vertellen het hele verhaal van het
geheimzinnige perkament. Oom Jonas luistert aandachtig en krabt zich dan eens op zijn
hoofd.
‘Hebben jullie dat perkament bij je? Mag ik het eens zien?’
Jesse steekt zijn arm onder zijn tuniek en frommelt het eronder vandaan. Hij legt het
op de bovenkant van een vat dat er staat, en rolt het open. Oom Jonas bestudeert het
aandachtig. Hij zegt weinig, fronst alleen zijn wenkbrauwen.
‘Sorry, jongens, ik heb geen flauw idee wat dit is.’
Naomi kijkt haar oom vragend aan.
‘Dus u weet ook niet wat dit betekent? U heeft toch altijd een antwoord?’
‘Jawel, maar helaas niet over zulke ingewikkelde dingen. Het is raadselachtig. Weten
jullie, er gebeuren gevaarlijke dingen in de stad. Jullie hebben het misschien niet door,
maar er broeit wat. Er staat iets te gebeuren!’
‘Wat dan, oom Jonas? Wat is er aan de hand?’ dringt Naomi aan.
‘Ach, als ik jullie dat kon vertellen! Nee, jongens, dat kan ik niet. Jullie zijn daarvoor
nog te jong. Maar als ik jullie een raad mag geven: Stop dat perkament ergens weg waar
niemand het kan vinden. En praat er met niemand over!’
Jesse en Naomi schrikken daar toch wel van.
‘Zeg oom, als we nou beloven dat we het aan niemand zullen doorvertellen, vertelt u
het ons dan?!’
Jesse tikt Naomi stiekem op haar schouder en schudt met zijn hoofd. Een seintje dat ze
moet ophouden met vragen stellen. Toch begrijpt Jesse haar best. Waarom vertrouwt oom
Jonas hen niet?
Oom Jonas verandert van onderwerp.
‘Zeg, Jesse, ben jij nog altijd zo goed in boogschieten?’
Jesse kijkt rond of hij een boog ziet.
‘Heeft u een boog, mijnheer Jonas? Dan kan ik het laten zien!’
Oom Jonas loopt naar een kast en haalt er een grote boog uit. De boog is bijna zo lang
als Jesse. De pees is strak gespannen. Het is geen gewone boog, weet Jesse, maar een
soldatenboog. Oom Jonas heeft hem uit Perzië meegenomen, dat heeft hij weleens verteld.
Maar nu er in de kist achter in de schuur ook zwaarden blijken te liggen, begint Jesse te
twijfelen of dat verhaal wel klopt. Die oom Jonas is mysterieuzer dan hij dacht… Wat kan
ik nou van hem geloven en wat niet?
Terwijl Jesse de boog van oom Jonas aanpakt, gaat Naomi verbaasd op een steen
zitten. Zitten we midden in een spannend avontuur, gaat Jesse een beetje lopen
boogschieten…
Jesse vindt het maar wat stoer om zo’n grote boog vast te houden! Hij heeft al gezien

waar de pijlen liggen: op een plank naast de deur. Hij pakt er drie en loopt naar buiten.
Ondertussen maakt oom Jonas een doel. Hij knoopt daarvoor een doek aan een tak van een
boom. Die boom staat helemaal aan de andere kant van het erf. Jesse glimlacht. Dat is best
ver, maar moet wel lukken!
‘Kom op, jongen! Laat eens zien of je die doek kunt raken!’
Dat laat Jesse zich geen twee keer zeggen! Eerst stopt hij als een volleerd boogschutter
zijn vinger in zijn mond en houdt hem daarna omhoog. Dat is om te voelen of er wind
staat en uit welke richting die komt. Dat is belangrijk, want door de wind krijgt een pijl
een afwijking. En eigenlijk staat het ook best deftig om je vinger zo omhoog te steken…
Het blijkt windstil te zijn. Jesse pakt de boog, voelt hoe strak de pees staat en legt een
pijl aan. Hij houdt de boog omhoog en spant hem dan. Zijn rechterhand zit bijna bij zijn
oor. Zorgvuldig richt hij op het doel. Naomi weet best dat Jesse een knappe boogschutter
is. Dit moet voor hem niet zo moeilijk zijn. Eigenlijk hoeft ze niet eens naar het doel te
kijken. Ze weet gewoon dat Jesse niet zal missen.
Inderdaad. Jesse richt zijn pijl zorgvuldig, houdt zijn adem in en laat de pijl los. Met
een hoge ploing schiet de pijl weg. Bijna onmiddellijk boort die zich door de doek heen.
De pijl blijft trillend in de boom achter de doek steken.
‘Ik zie het al, je bent het nog niet verleerd!’ lacht oom Jonas. ‘Vooruit, nu een
bewegend doel. Ik gooi een sinaasappel door de lucht. Probeer jij hem eens te raken!’
Jesse pakt een tweede pijl en legt die aan op zijn boog. Naomi houdt haar adem in;
bewegende doelen zijn voor iedereen moeilijk. Zou Jesse dit ook kunnen?

Oom Jonas gooit de sinaasappel in de lucht en ploing, daar zoeft de pijl door de lucht.
Hij eindigt midden in de sinaasappel! Naomi klapt in haar handen. Ze is super trots op
Jesse!
Nadat Jesse nog een keer geschoten heeft, haalt oom Jonas de pijlen op voor de
volgende ronde.
‘Jesse, je schiet fantastisch! Maar onthoud dat je je boog niet al te krampachtig
vasthoudt. Hoe losser, hoe beter. Kom, dan gaan we het nog moeilijker maken.’
In totaal schiet Jesse de drie pijlen een keer of tien af. Maar dan wordt hij moe. Oom
Jonas ziet het en neemt de kinderen mee naar binnen. Ze krijgen nog iets te drinken.

‘Hier, een lekker stuk vers brood voor jullie!’
Oom Jonas bakt brood van zijn eigen graan. En dat smaakt altijd verrukkelijk! Die
oom Jonas is echt geweldig! denkt Naomi met volle mond.

11. Het plan

Het is tijd om weg te gaan bij oom Jonas. Het begint al te schemeren en hun ouders
wachten thuis vast al op ze.
‘Ik heb nog een tas met eten, Naomi. Misschien hebben jullie er iets aan. Er zitten een
stuk of wat gerstebroden in en een paar gedroogde vissen. Willen jullie die meenemen? En
ik heb hier ook nog een oude waterzak. Die mogen jullie hebben, als jullie dat willen.’
Dat vinden Jesse en Naomi natuurlijk prachtig. Naomi’s moeder is er vast heel blij
mee en die waterzak kunnen ze zelf ook wel gebruiken!
Ze bedanken oom Jonas vriendelijk en verdelen de spullen zodat ze allebei ongeveer
evenveel dragen. Dan nemen ze afscheid en lopen terug naar de stad. Als het donker
wordt, gaat de poort dicht. Dus moeten ze wel een beetje opschieten. Maar ze halen het
gemakkelijk en even later slenteren ze samen terug door de straten van Jeruzalem.
Ze komen ook weer langs het huis van Simon en Hilkia. Opnieuw staan ze stil. Ze
kijken naar de dichte poort. Plotseling veert Jesse op. Hij heeft een plan! Zou Naomi mee
willen doen?
‘Wil jij ook meer over die vaten te weten komen, Naomi?’ begint hij voorzichtig.
‘Ja, natuurlijk! Maar ik ben bang voor die mannen. Ik vond het eng genoeg in die
schuur.’
‘Dat snap ik, maar ik heb een idee! Als we morgenochtend nou eens vroeg opstaan en
vanaf hier de poort in de gaten houden? Als die Simon en Hilkia dan naar buiten komen,
volgen we hen gewoon. Dan weten we waar ze die vaten naartoe brengen!’
‘Maar, Jesse, misschien gaan ze wel heel ver weg, naar een plek buiten de stad? Dan
zijn we veel te lang van huis!’
‘Tja, dat zou kunnen. Maar daar heb ik ook over nagedacht!’ antwoordt Jesse
geheimzinnig.
Naomi kijkt hem vragend aan. Wat heeft Jesse nu weer bedacht?
‘Kijk eens goed, Naomi! Wat heb jij op je rug? En wat heb ik hier? We hebben brood
en waterzakken! We geven die straks niet aan je moeder, maar bewaren ze voor morgen!
Het maakt toch niet uit of je het brood thuis eet of onderweg vanuit de zak? We nemen het
gewoon mee. En dan komen we de dag echt wel door!’
Naomi twijfelt. Wat moet ze dan tegen mama zeggen? Gelukkig is haar moeder
morgen naar de markt. Ze werkt daar en neemt Job dan altijd mee. Zij kan dus gewoon
vertellen dat ze met Jesse gaat spelen. Haar nieuwsgierigheid wint het.
‘Oké, ik ga mee! Morgenochtend ontmoeten we elkaar op deze plek. Dan wachten we
samen op wat er gaat gebeuren.’
‘Ja, en dan volgen we die mannen. Ik ben benieuwd waar ze naartoe gaan!’

De volgende ochtend staat Jesse vroeg op. Hij maakt zijn sandalen stevig vast, want
anders krijgt hij blaren als er flink gelopen moet worden.
Voor de zekerheid haalt hij zijn boog onder het bed vandaan. Het lijkt hem beter om
die ook maar mee te nemen, samen met een paar pijlen. Je weet maar nooit.
Het is nog schemerig als hij Naomi treft tegenover het huis van Simon en Hilkia.
‘Denk je dat ze al weg zijn, Jesse?’
‘Nee, dat denk ik niet. De stadspoort gaat zo meteen pas open. Het heeft geen zin om
eerder op weg te gaan, want ze kunnen er toch niet uit. Dus ze zijn er vast nog. Kom, laten
we hier maar gaan zitten.’
Terwijl Jesse nog praat, ziet hij beweging aan de overkant. Snel pakt hij Naomi bij de
arm en trekt haar de schaduw in. Net op tijd, want de poort van het huis gaat piepend
open. Simon komt naar buiten en kijkt eerst links en dan rechts de straat in.
Waarschijnlijk ziet hij de kinderen niet. Of anders schenkt hij geen aandacht aan hen.
Dan zwaait hij naar iemand op de binnenplaats. Hilkia komt tevoorschijn. Hij duwt een
handkar met wijnvaten. Zodra de kar de straat op is, doet Simon de poort dicht en draait
die met een sleutel op slot. Dan lopen ze in de richting van de stad van David.
Jesse kijkt naar Naomi. Spannend, nu begint de achtervolging!
De stad van David is het oudste stuk van Jeruzalem. Het is de plek waar vroeger het
paleis van koning David stond. Daar is ook het bad van Siloam, een bekend Romeins
badhuis. En de Waterpoort staat er. Zouden de mannen daarnaartoe gaan?
Hilkia duwt de handkar door de smalle, hobbelige straten. Simon loopt ernaast. En
Jesse en Naomi volgen op een afstandje. Ze proberen niet al te ver achterop te raken. Maar
heel dichtbij durven ze ook niet te komen, want dan vallen ze te veel op.
‘Ik ben benieuwd of we in Jeruzalem blijven.’
‘Het zou me niets verbazen als we de stad uitgaan. Kom, Naomi, schiet op! Anders
raken we ze misschien kwijt!’

12. De achtervolging

Simon en Hilkia lopen inderdaad met hun kar in de richting van de Waterpoort. Als ze
vlak bij de poort zijn, stoppen ze. Ze gaan een gebouw binnen, een soort toren. Jesse weet
welke toren dat is. Dat is de plek waar het nieuwe aquaduct Jeruzalem binnenkomt.
Omdat Jeruzalem op een heuvel ligt, zijn er in de stad geen waterbronnen. Maar het
kan er wel warm zijn, dus water is heel belangrijk. Een aquaduct is een soort brug
waarmee water de stad wordt ingebracht. Een bovengrondse waterleiding dus. Jesse vertelt
Naomi wat hij ervan weet.

‘Kijk, Naomi, die toren is nieuw. Die is gebouwd om water de stad in te brengen. Waar
dat water vandaan komt, weet ik niet precies. Ik dacht van ver weg, ergens uit de buurt van
Betlehem. Het komt via een aquaduct dwars door de heuvels naar Jeruzalem. Bij die toren
komt het dan in de stad. En van daaruit wordt het naar verschillende ondergrondse
opslagplaatsen gebracht.’
Jesse gaat helemaal op in zijn uitleg. Hij heeft niet door dat Naomi niet in zijn verhaal
geïnteresseerd is.
‘Oké, Jesse, maar…’
‘En trouwens,’ leutert Jesse door, ‘een deel van het water in de stad komt vanuit de
Gihon-bron. Die bron ligt aan de andere kant van de muur, in die richting.’

Jesse wijst met zijn vinger naar de Waterpoort. Naomi draait haar gezicht wat geërgerd
ook die kant op.
‘Meer dan 700 jaar geleden heeft koning Hizkia een ondergrondse tunnel laten bouwen
vanaf die bron naar de stad. De tunnel zorgt ervoor dat er altijd vers water in het bad
Siloam is!’
‘Mm,’ mompelt Naomi afwezig.
Jesse heeft nog steeds niks door.
‘Kijk, dat de Romeinen daarvan een badhuis hebben gemaakt, betekent natuurlijk niet
dat al het water voor hen is! Weet je, Naomi, Pilatus heeft dat idee van het aquaduct
helemaal niet bedacht, maar koning Herodes! Het is alleen heel veel werk. Ze zijn er al
meer dan dertig jaar mee bezig!’
‘Ja-haa! Nou heb je genoeg over dat water en die Romeinen van je gekletst! Ik begrijp
die toren wel. Maar wat doen Hilkia en Simon in dat gebouw? Zou je me dat ook eventjes
willen vertellen?’
Jesse schrikt. Hij vindt het aquaduct zo interessant dat hij helemaal vergeet dat ze met
een spannende achtervolging bezig zijn.
‘Ik heb geen flauw idee! Laten we maar wachten tot ze eruit komen. Hun kar staat er
nog, dus ze komen vast snel terug.’
Inderdaad, binnen vijf minuten komen Hilkia en Simon naar buiten. Ze pakken de
handkar weer – nu is Simon aan de beurt om te duwen – en lopen verder naar de
Waterpoort.
Bij de Waterpoort staat een aantal soldaten op wacht. Ze controleren wie de stad
uitgaan en wie er naar binnen willen. De kinderen zien hoe de twee mannen bij de poort
met de soldaten in gesprek zijn. Zouden ze erdoor mogen?
Op een gegeven ogenblik klimt Simon op de kar om er een vat af te tillen. Eén soldaat
haalt de stop eraf en kijkt erin. Dan knikt hij, doet de stop er weer op en draagt het vat hun
wachthuis binnen. Vervolgens duwen Simon en Hilkia de kar door de poort de stad uit.
Met één vat minder op de kar.
‘Wat zouden die soldaten met zo’n boekrol willen?’ vraagt Jesse zich hardop af.
‘Sufferd, in dat bovenste vat zat natuurlijk gewoon wijn! Daarmee hebben ze
natuurlijk hun vrijbrief gekocht!’
‘Ja, natuurlijk! Dat ik daar niet aan heb gedacht,’ mompelt Jesse.
Als Jesse en Naomi even later ook bij de poort aankomen, horen ze gelach uit het
wachthuis komen. Er klinkt gerinkel van bekers. Er moet inderdaad gewoon wijn in dat
vat hebben gezeten. En het is duidelijk dat de soldaten er heel blij mee zijn.
Zitten er in die andere vaten dan wel boekrollen? vraagt Naomi zich af. Of toch ook
gewoon wijn?

Veel tijd om erover na te denken is er niet. De soldaten zijn druk bezig, dus glippen
Jesse en Naomi door de poort naar buiten. Ze zijn Jeruzalem uit! Waar zal de
achtervolging hen brengen?
Jesse en Naomi sjokken al een tijdje over de Romeinse weg. De weg buigt naar het oosten
af.
‘Weet jij waar deze weg naartoe gaat?’ vraagt Naomi aan Jesse.
‘Volgens mij lopen we naar het oosten. Dat betekent dat we straks op de weg naar
Jericho komen. Misschien gaan we daar wel naartoe.’
Toch wel handig om een vriend te hebben die alles weet, denkt Naomi. Maar dat ga ik
hem natuurlijk niet vertellen!

13. Onderweg

Simon en Hilkia slaan de weg naar Jericho in. Dat is een brede weg, die vaak wordt
gebruikt. Veel priesters wonen namelijk in Jericho. Als ze in de tempel dienst hebben,
komen ze vanuit Jericho naar Jeruzalem. En daarna keren ze over die weg weer terug naar
huis.
De weg heeft grote stenen tegels. Omdat het al voorjaar is geweest, is de weg weer
helemaal in orde gemaakt. De gaten zijn gevuld en de kapotte tegels zijn vervangen. Deze
reparaties worden elk jaar gedaan voordat de voorjaarsfeesten worden gevierd. Dan
komen er namelijk duizenden pelgrims uit het hele land naar Jeruzalem. Om de reis zo
gemakkelijk mogelijk te maken, hebben de Joodse leiders bepaald dat de wegen voor die
tijd allemaal moeten zijn nagekeken en hersteld.
Jesse en Naomi volgen Simon en Hilkia op de voet.
‘Ik ben hier nog nooit geweest, Jesse. Ken jij de weg hier wel?’
‘Ach, maak je geen zorgen. We kunnen zo weer thuiskomen, want alle wegen leiden
naar Jeruzalem. Dus we vinden de weg naar huis vast gemakkelijk terug. Trouwens, als
we verdwalen wachten we gewoon een paar dagen. En dan lopen we achter de pelgrims
aan! Iedereen gaat straks naar Jeruzalem!’
‘Nou, wat een geruststelling! Mama zal wel denken…’
‘Zie je trouwens dat we naar beneden gaan?’ zegt Jesse dan snel om Naomi af te
leiden. Stel je voor dat Naomi naar huis terug wil, dat zou jammer zijn.
‘Ja, dat loopt wel lekker, hè? Maar als we straks teruglopen, moeten we datzelfde stuk
weer klimmen!’
‘Natuurlijk, Naomi! Daarom staat in de Tenach ook dat je naar Jeruzalem moet
‘opgaan’! Als je naar Jeruzalem gaat, moet je een beetje klimmen. De tempel staat
natuurlijk op het hoogste punt. Het is het net alsof die boven het hele land uitsteekt.’
Zwijgend loopt Naomi naast Jesse verder. Wat voelt Jesse zich weer slim. Een heel
eind voor hen uit, tussen een groep andere mensen, duwen Simon en Hilkia om de beurt
hun kar met wijnvaten. Er lopen veel meer mensen op de weg, dus het valt niet zo op dat
Jesse en Naomi hen achtervolgen.
Met Simon en Hilkia gaat het intussen minder goed. Ze komen bij een tolhuis. Dat is
een plek waar je belasting moet betalen. Die belastingen zijn door de Romeinse keizer
ingesteld. In alle landen heft de keizer belasting, op allerlei dingen. Bijvoorbeeld op het
transport van wijn.
De belastinginners zijn blij als ze Simon en Hilkia aan zien komen. Daar kunnen ze
goed aan verdienen! Ze innen namelijk niet alleen belasting voor de Romeinse keizer,
maar een deel van het geld houden ze zelf. Ze innen meer belasting dan nodig is, zodat ze
er zelf ook beter van worden.

De Joden houden daarom niet van belastinginners. Ze vinden belasting betalen
sowieso al niet leuk, maar balen ervan dat ze meer moeten betalen dan nodig is. En die
belastinginners zijn hun eigen volksgenoten! Het zijn verraders, want ze werken voor de
Romeinse bezetter! Maar ja, er is geen ontkomen aan. Simon en Hilkia bereiken het
tolhuis en een belastinginner komt naar buiten om de koopwaar op de kar te inspecteren.
Jesse en Naomi komen ondertussen steeds dichterbij. Ze proberen niet al te hard te
lopen, want dan halen ze Simon en Hilkia in. Maar zomaar midden op straat stilstaan valt
natuurlijk nog meer op. Dus lopen ze iets langzamer. Maar niet langzaam genoeg, want
tegen de tijd dat ze bij het tolhuis zijn, heeft de belastinginner alle vaten van de kar af
laten halen. Hij staat op het punt om ze open te maken en te inspecteren.
‘Moet je kijken! Zie je dat Simon en Hilkia zenuwachtig zijn?’ fluistert Naomi.
Hilkia plukt aan zijn baard. En Simon probeert al gebarend de belastinginner van hun
eerlijkheid te overtuigen.
‘Als er gewoon wijn in de vaten zit, zouden ze die allang hebben opengemaakt…’
‘Ik denk dat je gelijk hebt, Naomi! Volgens mij zit er ook iets anders in die vaten.’
Simon en Hilkia willen de vaten inderdaad niet openmaken. Ze vragen aan de
belastinginner hoeveel ze moeten betalen om snel door te mogen. Die grijnst, want hij
voelt haarfijn aan dat er iets niet klopt.
‘Heren, ik denk dat het goed is als ik eens een paar vaten openmaak.’
‘Maar mijnheer de belastinginner!’ roept Simon uit. ‘Dat is helemaal niet goed voor de
wijn!’
‘Nee, dat snap ik. Maar ik moet toch weten of er een beetje goede wijn in zit?’
‘Dat vertellen we u toch!’ roept Hilkia een beetje zenuwachtig. ‘Er zit prima wijn in!
Maar wel wijn die nog een tijd moet rijpen. De kruiken mogen daarom absoluut niet
worden opengemaakt!’
‘Nou, nou… Ik zou de vaten natuurlijk ook gewoon in beslag kunnen nemen.’
Hilkia trekt wit weg en Simon begint te stotteren.
‘Mijnheer de belastinginner, wat moeten we ongeveer betalen? Als u het ons zegt,
kunnen we kijken of we zo veel bij ons hebben.’
De belastinginner kijkt Simon en Hilkia aandachtig aan. Hij wrijft eens over zijn kin
en zegt dan langzaam: ‘Jaja, ik snap het al. Nou vooruit, ik zal jullie matsen. Voor vijf
denarie mogen jullie door.’
‘Dat is veel te veel!’ antwoordt Simon. ‘We willen twee denarie betalen.’
‘In dat geval zal ik toch eens een kijkje in die vaten van jullie nemen.’
‘Vooruit, is drie denarie dan misschien een acceptabele prijs?’ zegt Hilkia
onmiddellijk.

Jesse en Naomi lopen precies op dat moment langs. Terwijl de belastinginner beide
mannen flink onder handen neemt, bekruipt Jesse een dubbel gevoel.Dat krijg je ervan,
denkt hij. Moet je maar geen rare zaken doen! Maar hij vindt het ook wel een beetje
zielig. Het is duidelijk dat Simon en Hilkia peentjes zweten. Ook al weten ze nog niet
precies wat dat zijn, want in die tijd had je nog geen worteltjes.
Jesse en Naomi lopen een eindje door, maar besluiten dan toch maar te stoppen. Want
hoe kun je nou mensen achtervolgen als je voor ze loopt? Ze gaan aan de kant van de weg
op een steen zitten.
Het is nog niet heel warm, maar van lopen krijg je dorst! Ze pakken hun waterzak en
nemen een paar flinke slokken water.
‘Dat smaakt goed, hè!’
‘Heerlijk!’ antwoordt Jesse terwijl er een paar druppels langs zijn kin druipen. ‘We
zullen nu toch maar even wachten tot onze vrienden eraan komen.’
Dat vindt Naomi helemaal niet erg. Kan ze intussen mooi even uitrusten!

14. De picknick

‘Kijk!’ roept Naomi plotseling. ‘Daar verderop staan allemaal mensen! Misschien
kunnen we even kijken wat er aan de hand is. Ondertussen houden we de weg in de gaten.
Dan zien we Simon en Hilkia wel weer met hun kar langskomen.’
‘Goed idee! Kom mee!’
Jesse en Naomi hollen naar de groep mensen toe, die zich verzameld hebben op een
kale heuvel, een klein eindje van de weg. Als de kinderen dichterbij komen, ontdekken ze
dat het er best veel zijn. Zeker meer dan duizend! Het zijn vooral mannen, maar hier en
daar staan ook wat vrouwen. En zelfs een paar kinderen!
Er lijkt paniek te zijn. Een paar mannen lopen kriskras door de groep, druk pratend en
gebarend. De mensen gaan in groepjes op de grond zitten. Misschien houden ze pauze.
Het is ook ongeveer etenstijd.
‘Wat zou hier aan de hand zijn? En wat doen al die mensen hier?’
‘Geen idee. Weet je wat? Ik vraag het even aan die mevrouw daar.’
Naomi loopt op een gezin af dat al op de grond is gaan zitten. De twee kinderen zijn
nog best klein. Naomi schat ze zo’n jaar of vier. Hun moeder lijkt aardig.
‘Mevrouw, kunt u me vertellen waarom al die mensen hier zijn?’
‘Jawel, meisje. Zie je die man daar verderop?’
Naomi kijkt in de richting die de vrouw aanwijst. Ze ziet een man met lange, bruine
haren en heldere blauwe ogen.
‘Die man,’ vervolgt de vrouw, ‘is rabbi Jesjoea. Iedereen heeft het over hem. Hij komt
uit Galilea. Maar ook hier in de omgeving van Jeruzalem trekt hij mensen. Iedereen wist
dat hij in de buurt was, dus zijn ze allemaal hiernaartoe gekomen om naar hem te
luisteren.’
‘Aha! Dank u wel, mevrouw! Ik ga het mijn vriend vertellen.’
‘Rabbi Jesjoea? Wat is dat dan voor rabbi?’ vraagt Jesse als Naomi hem dit op haar beurt
vertelt. ‘Waarom leert hij dan niet in Jeruzalem? Ik heb mijn vader nog nooit over hem
gehoord.’
‘Tja, dat weet ik ook niet. Misschien is het wel die rabbi waar mijn moeder het steeds
over heeft. Kom, Jesse, misschien kan die mevrouw ons nog wel meer vertellen!’
Naomi loopt opnieuw naar het gezin toe. Dit keer gaat Jesse mee. Hij kijkt
bedenkelijk. Wat doet een rabbi hier eigenlijk? Dat kan toch niet zo maar?
De mevrouw blijft aardig, zelfs als Jesse haar een beetje nors vertelt over zijn vader en
vraagt waarom die rabbi hier preekt.

‘Ik ken je vader niet,’ zegt de vrouw, ‘maar rabbi Jesjoea leert ons heel andere dingen
dan ik in de tempel in Jeruzalem hoor.’
‘Wat?! Leert rabbi Jesjoea dingen die tegen de Thora ingaan? Houdt hij zich dan wel
aan de wet van Adonaj? Anders is het godslastering!’
Jesses gezicht vertrekt van boosheid. Naomi houdt haar hart vast. Ze weet dat hij alles
wat met de tempel te maken heeft, behoorlijk serieus neemt. Ze hoopt maar dat hij geen
heisa gaat maken.
Gelukkig heeft de vrouw dat ook door.
‘Welnee, jongen! Rabbi Jesjoea houdt zich wel degelijk aan de wet! Hij vertelt juist
dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Maar zijn
onderwijs is wel anders dan wat ik ooit eerder heb gehoord. Ik vind het heerlijk om naar
hem te luisteren!’
Jesse vindt het maar een vreemd verhaal. Hij krijgt het er een beetje benauwd van. Een
rabbi die zich niet in Jeruzalem maar op een heuvel buiten de stad ophoudt? En dan ook
nog allerlei nieuwigheden leert, waarvoor zijn vader hem altijd waarschuwt! Jesse weet
dat wat Adonaj van zijn volk wil, allang bekend is. Dat staat gewoon in de Thora. En de
vroegere rabbi’s hebben dat allemaal al nauwkeurig bestudeerd.
Maar wat maakt die rabbi Jesjoea daar dan van?
Jesse wordt toch wel nieuwsgierig. Zou die rabbi de wet echt naleven? Misschien
verzint hij allemaal verhalen die mensen leuk vinden om te horen! Waarom zouden er
anders zo veel mensen naar hem toekomen? Als zijn vader onderricht geeft, luisteren er
maar een handvol studenten. En dat zijn natuurlijk vooral mensen die later ook rabbi
willen worden. Maar hier, op twee uur lopen van Jeruzalem vandaan, drommen duizenden
mensen samen om naar deze rabbi te luisteren. Dat wil ik uitzoeken!
Inmiddels zijn de meeste mensen op de grond gaan zitten. De laatsten maken ook
aanstalten om een plekje te zoeken. Zo te zien zit iedereen behalve rabbi Jesjoea zelf en
een stuk of tien mannen die driftig heen en weer blijven lopen. Ze gaan van de één naar de
ander en lijken steeds iets te vragen.
Een van de mannen komt bij Jesse en vraagt met een wat barse stem:
‘Zeg, jongeman, heb je brood bij je?’
‘Eh, jawel,’ stamelt Jesse. ‘Ik heb wel iets bij me.’
Hij wijst op zijn tas. Die heeft hij nog half op zijn rug hangen.
‘Hé Filippus!’ roept de man plotseling hard naar iemand anders. ‘Hier is een knaap
met wat brood!’
‘Goed gedaan, Andreas! Breng het maar naar de rabbi.’
Daarop richt de man zich weer tot Jesse.
‘Kom, geef op! Dan breng ik het brood naar de rabbi.’

‘Maar mijnheer!’ roept Jesse verontwaardigd. ‘Maar mijnheer! Dat zijn onze broden!
We zijn op reis en als u die afpakt, hebben wij vanavond niks te eten!’
‘Niets mee te maken, jongen! Als je goed naar rabbi Jesjoea hebt geluisterd, weet je
dat je schatten in de hemel moet verzamelen. En dus niet op aarde. Hier met dat brood!’
‘Doe het maar, Jesse!’ fluistert Naomi. ‘We vinden zo wel ergens anders iets te eten. Ik
denk dat we die man niet boos moeten maken!’
Geïrriteerd haalt Jesse de tas van zijn schouder. Daarin zitten de broden die ze van
oom Jonas hadden gekregen. En twee gedroogde vissen. Zuchtend geeft hij ze aan
Andreas. Veel keus heeft hij niet.
Andreas grist ze met een grijns uit zijn handen en loopt weg. Maar dan betrekt zijn
gezicht en mompelt hij iets. Naomi kan het nog net horen:
‘Nou mooi is dat! Zijn we met zo veel mensen en dan hebben we maar vijf broden om
te eten! Dat is, om precies te zijn, voor iedereen één kruimeltje. Geven jullie hen te eten!
Hoe bedenkt de rabbi het! Waar halen we nou voor vijfduizend mensen eten vandaan?’

15. Een bijzondere ontmoeting

Als Andreas wegstuift, besluit Jesse hem te volgen.
‘Kom, Naomi. Die man heeft ons brood afgepakt!’
De kinderen volgen Andreas. Hij loopt in de richting van rabbi Jesjoea. Omdat overal
mensen zitten, moeten ze tussen allerlei armen en benen door stappen. Het is zo vol, dat ze
af en toe per ongeluk toch mensen aanstoten. Dan klinkt er natuurlijk wat gemopper. Maar
ja, je moet toch wat als je avondeten uit het zicht dreigt te verdwijnen!
Andreas bereikt de rabbi al.
‘Kijk, rabbi! Hier heb ik vijf gerstebroden en een paar vissen. Meer heb ik niet kunnen
vinden. Misschien kunnen we de mensen toch maar beter naar huis sturen. Dan is het net
genoeg voor ons!’
Op dat moment ziet Andreas Jesse en Naomi eraan komen, springend over het laatste
paar benen.

‘Kijk, daar komt die jongen, rabbi! Ik heb de broden van hem gekregen.’
Gekregen? Nou ja! Afgepakt zal je bedoelen… denkt Jesse. Maar hij weet geen woord
uit te brengen. Net als Naomi, die ook zwijgend toekijkt.
Ze staan bedremmeld op een afstandje te kijken hoe rabbi Jesjoea hun brood van
Andreas aanneemt. Maar dan kijkt de rabbi hen met zijn blauwe ogen aan. Zo nors als
Andreas doet, zo vriendelijk kijkt de rabbi. Naomi voelt vanbinnen meteen een warme
gloed opkomen. En Jesse merkt dat hij plotseling niet langer boos op Andreas is, ook al
heeft hij z’n brood afgepakt. Er verschijnt zelfs een glimlach op Jesses gezicht. Hij wordt
er trots op dat de rabbi zíjn brood vasthoudt!

De mannen die tussen de zittende mensen doorlopen, gebaren dat iedereen stil moet
worden. Omdat ze met zo veel zijn, duurt dat best een tijdje. Maar uiteindelijk wordt het
toch stil. Het wordt zelfs merkwaardig stil. Zó veel mensen en dan helemaal niemand die
meer iets zegt. Iedereen kijkt afwachtend naar rabbi Jesjoea. De moeders wenken hun
kinderen dat ze dicht bij hen moeten blijven. Sommige kleintjes kruipen stil op schoot.
Anderen gaan naast hun moeder op de grond zitten.
Niemand praat nog. Het is zo stil dat je zelfs een speld kunt horen vallen. Nou ja,
misschien zijn er op dat ogenblik wel helemaal geen loszittende spelden. Dus dan hoor je
ze ook niet vallen. Maar toch, het is in ieder geval heel erg stil. Iedereen kijkt naar rabbi
Jesjoea. Het lijkt wel of de mensen iets van hem verwachten. Maar wat eigenlijk?
Jesse en Naomi durven niet met elkaar te fluisteren. Ze wachten maar gewoon af wat
er gaat gebeuren…
Plotseling doet rabbi Jesjoea zijn armen omhoog. Hij houdt zijn handen uitgestrekt
naar de hemel. Op zijn handen ligt een brood. Dat is één van mijn broden, denkt Jesse.
Rabbi Jesjoea kijkt naar de hemel en begint dan hardop te danken:
‘Geprezen bent U, Eeuwige, Adonaj, koning van het heelal, die het brood uit de aarde
doet voortkomen!’
De rustige stem van de rabbi draagt krachtig over de heuvel. Alle mensen kijken
eerbiedig toe. Wat wonderlijk klinken die woorden. Het is net alsof rabbi Jesjoea met
Adonaj een gesprek voert, denkt Naomi.
Dan doet de rabbi zijn armen weer naar beneden en breekt het brood in stukken. Twee
mannen staan naast hem, pakken de stukken aan en doen ze in een grote mand. Maar na
een paar minuten is de rabbi nog steeds hetzelfde stuk brood aan het breken. Huh, dat is
gek! Dat breken gaat eindeloos door!
Met grote ogen kijken Jesse en Naomi wat er met hun brood gebeurt. De rabbi blijft
achter elkaar hetzelfde brood in stukken breken en er komen steeds nieuwe brokken vanaf.
De mand wordt steeds voller, maar het brood raakt niet op!
‘Jesse…’ fluistert Naomi zachtjes.
‘Ja,’ antwoordt hij, zonder zijn ogen van de rabbi af te houden.
‘Zie jij wat ik zie?’
‘Ja.’
‘Snap jij het?’
‘Nee.’
‘Hoe zou oom Jonas dat brood eigenlijk gebakken hebben?’ zucht Jesse.
Ondertussen is de eerste mand vol. Maar iemand zet een tweede mand neer en de
brokken blijven maar komen.
‘Domkop! Dat ligt niet aan ons brood, hoor. Dat ligt aan rabbi Jesjoea!’

Uiteindelijk is het eerste brood toch op. Nu pakt rabbi Jesjoea het tweede brood.
Daarmee gebeurt precies hetzelfde. Hij breekt er een oneindige hoeveelheid stukken van
af. Tientallen manden zijn ondertussen vol. En de twee schamele gedroogde visjes geven
meer vlees dan Jesse ooit op de markt heeft gezien! Ook die worden door rabbi Jesjoea in
honderden stukken verdeeld.
Zodra een mand vol is, dragen een paar mannen die weg en delen ervan uit. Iedereen
krijgt ervan. En iedereen krijgt ook meer dan genoeg!
Jesse en Naomi kijken nog steeds stil toe. Hun honger is weg. Ze zijn te verbaasd om
te eten. En om iets te zeggen. Als oom Jonas hun geen wonderbroden heeft gegeven, moet
er wat bijzonders zijn met die rabbi.
Plotseling loopt de rabbi hun richting op. Het lijkt wel alsof hij naar hen toekomt!
Jesse en Naomi krijgen buikpijn van de zenuwen. Want wat moeten ze tegen die rabbi
zeggen? Ze kijken daarom maar een beetje bedremmeld naar de grond. Rabbi Jesjoea zegt
vriendelijk: ‘Dank jullie wel, jongens! Omdat jullie brood bij jullie hadden en dat wilden
delen, heeft iedereen kunnen eten. Kijk, er zijn nog twaalf manden vol over. Neem
daarvan maar weer mee wat jullie willen.’
Dan legt de rabbi zijn handen op hun hoofden. Hij zegent hen door weer zo’n
bijzonder gebed uit te spreken. Jesse en Naomi worden er heel rustig door. Ze begrijpen er
steeds minder van, maar ze weten wel dat rabbi Jesjoea een heel bijzondere man is. En nu
snappen ze ook helemaal waarom zo veel mensen naar hem toekomen!
Rabbi Jesjoea keert zich weer om. Naomi rent naar de manden en graait er een
handvol broodhompen uit.
‘Hier, Jesse! Pak aan!’
Jesse is nog bezig de stukken in zijn mantel te frommelen, als hij Naomi opnieuw
hoort roepen.
‘Kijk, Jesse! Daar lopen Simon en Hilkia!’
Jesse kijkt naar de weg. Hij ziet daar inderdaad de mannen met hun kar lopen. Ze zijn
inmiddels langs de belastinginner gekomen. En zo te zien staan de vaten weer op de kar!
Niet veel later lopen Jesse en Naomi ook weer op de weg. Een paar honderd meter
achter de geheimzinnige mannen met de kar.

16. De overval

Het lijkt erop dat Simon en Hilkia inderdaad naar Jericho gaan. Zij slaan tenminste die
weg in. Dus lopen Jesse en Naomi ook die richting op.
Hoe verder ze van Jeruzalem vandaan zijn, hoe leger de weg wordt. En het landschap
wordt ook steeds woester. De bomen en struiken verdwijnen totdat er alleen kale heuvels
en rotsen overblijven. Jesse wist dat natuurlijk wel. Ten oosten van Jeruzalem begint
namelijk de woestijn van Judea. Daar lopen ze nu in, op weg naar Jericho.
‘Het schijnt dat Jericho heel mooi is,’ mijmert Jesse als hij in de hitte voort sjokt.
‘O ja?’
‘Ze noemen Jericho ook wel de Palmstad. Het vormt een soort oase in de woestenij. Er
wonen veel priesters. Ook is het een belangrijke stad omdat hij aan de doorgaande weg
van Arabië naar Syrië ligt. Veel kooplui trekken daarom met hun handelswaar langs
Jericho.’
Jesse begint plotseling hardop te lachen. Hij weet namelijk dat Jericho ook voor de
Romeinse bezetter belangrijk is.
‘Ha! Als Simon en Hilkia met hun kar daarnaartoe gaan, mogen ze hun borst wel
natmaken,’ lacht Jesse. ‘In Jericho zit het hoofdkwartier voor de belastingen!’
Maar voorlopig banjeren ze nog over de stoffige weg achter Simon en Hilkia aan. In
de hitte van de woestijn. Het is maar goed dat ze een flinke waterzak bij zich hebben, want
het wordt steeds warmer. Het is nu al zweten!
Ze lopen nu nagenoeg alleen. ’s Ochtends en ’s avonds is de weg wel drukker. Dan
reizen er veel priesters. En pelgrims die op weg naar Jeruzalem zijn. Binnenkort wordt
namelijk Pesach gevierd. Pesach is het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht.
Toen overwon Adonaj de farao van Egypte. Zou Adonaj ons nu ook niet van Rome kunnen
verlossen? denkt Jesse.
De weg maakt plotseling een bocht. Jesse en Naomi verliezen Simon en Hilkia even uit
het oog. Er zit een hoge rots tussen hen in. Jesse maakt zich geen zorgen, want hij weet dat
er toch geen zijweggetjes zijn. De weg gaat maar één kant op, naar Jericho. Dus ze kunnen
de mannen niet kwijtraken.
Maar als Jesse en Naomi ook de bocht om zijn, schrikken ze zich rot. Verderop staan
Simon en Hilkia, maar die zijn niet langer alleen. Er staan drie mannen in lange gewaden
voor hen. Ze hebben messen en knuppels in hun hand. En Simon en Hilkia staan met hun
rug tegen de kar.
Naomi deinst terug. ‘Jesse, pas op! Dat zijn bedoeïenen! Ze beroven Simon en Hilkia!’
Jesse bedenkt zich geen seconde. Hij grijpt Naomi vast en duwt haar snel terug. Ze
verstoppen zich achter een rots. Nu worden ze toch wel bang. Een achtervolging is wel

grappig, maar als er rovers bij komen, wordt het meteen minder leuk.
Jesse en Naomi gluren over de rots heen. De drie rovers dragen wijde mantels van
kameelhaar. Hun gezichten zijn nauwelijks zichtbaar, want op hun hoofd hebben ze alle
drie een witte keffiyeh. Dat is een doek die je met een band over je hoofd vastmaakt. Dat
zijn nog eens woeste mannen! En dat vinden Simon en Hilkia vermoedelijk ook, want ze
steken hun armen heel ver omhoog.
Jesse kijkt goed om zich een. Verderop staan drie kamelen. Daarop willen de rovers
natuurlijk straks met de buit wegvluchten.
‘Dat ziet er niet best uit!’ fluistert Jesse. ‘Laten we ons maar stil houden. Dan zien ze
ons niet. Zo meteen gaan die rovers wel weg.’
‘NEE! Als we niets doen, vermoorden ze Simon en Hilkia!’ fluistert Naomi meteen
terug.
‘We kunnen toch niets doen? Zij zijn met z’n drieën! En ze zijn ook nog eens veel
groter en sterker dan wij!’
‘Maar je hebt je boog toch? Daarmee kun je ze toch wegjagen?’
Daar had Jesse nog niet aan gedacht. Op boeven schieten is wel iets anders dan op een
sinaasappel mikken! Maar ja, Adonaj heeft ook gezegd dat we voor onze naaste moeten
zorgen. Zou ik dat echt durven?
Dan neemt hij een moedig besluit.
‘Je hebt gelijk! Weet je wat we doen? We sluipen snel naar die rots daar op de heuvel.
Daar zitten we hoger en kan ik goed richten. Kom mee!’
Nu Jesse echt van plan is om op de boeven te schieten, vindt Naomi het toch wel eng
worden. Stel dat Jesse mist en die boeven hun straks een lesje komen leren. Wat zouden ze
dan met hen doen? Maar ja, het was haar eigen idee. Zachtjes sluipt ze toch maar achter
Jesse aan…

17. David tegen Goliat

Jesse en Naomi klauteren op handen en voeten tegen de rots naar boven. Ze zorgen
ervoor dat de boeven hen niet kunnen zien. Als ze vlak bij de top zijn, haalt Jesse
voorzichtig de boog van zijn rug. Die is kleiner dan de grote boog van oom Jonas. Maar
Jesse heeft er veel mee geoefend. De boog voelt voor hem net een verlengstuk van zijn
arm!
Snel controleert hij of de pees goed gespannen is. Dan legt hij zijn pijlen naast zich op
de grond. Jammer, ik heb er maar vijf meegenomen. Nou ja, dat zou genoeg moeten zijn
voor drie mannen…
Voorzichtig kijken Jesse en Naomi over de rots heen.
‘Wat zal ik doen?’ fluistert Jesse. ‘Die mannen doodschieten durf ik niet. Je mag geen
mensen doodmaken van Adonaj.’
‘Nee, zeker niet als je later rabbi wilt worden…’ antwoordt Naomi zachtjes. ‘Weet je
wat: schiet ze in hun armen! Als je die raakt, kunnen ze hun knuppels niet meer
vasthouden!’
Jesse vindt dat een goed plan. Hij legt de eerste pijl op zijn boog en spant hem. Nu
gaat hij staan. Als de boeven naar boven zouden kijken, kunnen ze hem zien. Maar ze zijn
veel te druk met de kar bezig. Jesse kijkt nog één keer heel goed en richt dan op de rover
die het meeste links staat. Hij houdt zijn adem in en laat de pees los. Met een krachtig
ploing schiet de pijl weg.
Nog voordat de pijl zijn doel heeft geraakt, heeft Jesse de tweede pijl alweer op zijn
boog gelegd en schiet ook die af. De eerste pijl treft de bovenarm van de eerste boef. Met
een klap schiet de punt in het bot. Aaaah! De harde kreet klinkt ver in de lege woestijn. De
knuppel laat zijn knuppel vallen en schreeuwt het uit. Onmiddellijk begint ook de tweede
te kermen, want hij krijgt een pijl door zijn hand. De botten in zijn hand kraken ervan…
De derde rover schrikt en kijkt snel om zich heen. Maar zodra hij de vastberaden
boogschutter op de heuvel ziet staan, kiest hij eieren voor zijn geld. Hij zet het op een
lopen. Maar Jesses derde pijl is al onderweg. Die raakt de man in zijn been. De boef valt
kreunend op de grond. Met drie pijlen heeft Jesse de drie rovers ontwapend!
Simon en Hilkia kijken verrast om zich heen. Wat gebeurt er nou? Hun berovers
worden aangevallen. Maar door wie? Dan zien ze de jongen op de heuvel staan met een
boog in zijn hand. Zou hij ook op hen schieten?
De jongen legt een nieuwe pijl op zijn boog. Dan roept hij iets. Ze moeten zich
inspannen om het goed te horen.
‘Maak dat jullie wegkomen, boeven! Wie hier binnen vijf tellen nog is, schiet ik neer.
En deze keer zal ik niet op jullie armen richten!’
De drie bedoeïenen begrijpen dat ze niet met zomaar een jongen van doen hebben,

maar met een vastberaden schutter. Iemand die zo goed met pijl en boog overweg kan, wil
je niet uitdagen!
De derde rover verbijt zich en trekt met een ferme ruk de pijl uit zijn been. De andere
twee pijlen zitten echter muurvast in de arm en hand van de andere boeven. Ze kunnen
weinig anders doen dan zich zo vlug mogelijk uit de voeten maken, uit het zicht van de
boogschutter. Ze rennen naar hun kamelen. Eén van de boeven struikelt en valt op de
grond. De andere mannen pakken zijn arm beet en dan hollen ze verder. Op een
kamelendrafje slaan de drie grote kerels vervolgens voor de boog van een jongen van elf
op de vlucht.
‘Dank U wel, Adonaj!’ zegt Jesse zachtjes.
Samen met Naomi schatert hij het uit om het koddige gezicht. De schrik is voorbij.
Van blijdschap maakt Naomi een rondedansje.
‘Goed gedaan, Jesse! Ik wist wel dat je het kon! Zag je de gezichten van die boeven
toen je ze aansprak? Ze waren doodsbang voor je!’
‘Ja, ja,’ zegt Jesse tevreden. ‘Dat is maar goed ook!’
Naomi is ontzettend trots op Jesse. ‘Nou heb je zelfs drie Goliats verslagen, Jesse!’
complimenteert ze haar dappere vriend.
Als de rovers in de verte verdwijnen, klauteren Jesse en Naomi naar beneden. Simon en
Hilkia kijken heel verrast wanneer de twee kinderen opduiken. Ze waren bang dat het voor
hen niet goed zou aflopen, met die kwaadaardige rovers en de vastberaden boogschutter.
Ze hielden er eigenlijk al rekening mee dat ze hun spullen zouden kwijtraken en zelf ook
in mootjes werden gehakt. Maar nu zijn ze gered. En dat door een doodgewone
stadsjongen met zijn vriendinnetje!
‘Dank jullie wel, dank jullie wel!’ roepen ze hun redders toe.
Simon en Hilkia lopen naar de kinderen toe en omarmen ze stevig. Ze zijn op van de
zenuwen en trillen nog van schrik.
‘Als jullie niet hadden geholpen, waren we er niet meer geweest! Dank jullie wel!’
herhalen ze. ‘Maar wie zijn jullie eigenlijk?’
‘Ik ben Naomi, en dit is mijn vriendje Jesse.’
Beide mannen kijken Jesse eens goed aan. Het blijft even stil.
‘Hoe komt het dat jij zo goed kan boogschieten?’ vraagt Hilkia uiteindelijk aan Jesse.
Jesse vertelt hoe hij dat van oom Jonas heeft geleerd. En dat ze gelukkig precies op tijd
kwamen om de overval te zien gebeuren. Voor alle zekerheid zwijgen ze er maar over dat
ze de mannen met de kar al vanaf Jeruzalem aan het achtervolgen zijn…
‘Ik ben trots op jullie!’ zegt Simon. ‘Heel wat grote mensen zouden gevlucht zijn. Wat
waren jullie moedig om de rovers weg te jagen! Maar wat doen jullie hier eigenlijk? Waar
gaan jullie naartoe?’

‘Wij zijn op weg naar Jericho,’ zegt Naomi snel. En voordat Jesse iets kan zeggen,
zegt ze erachteraan: ‘We zijn op weg naar een oom en tante van ons.’
Dat is een leugen! denkt Jesse. Dat is een zonde, dat mag niet van Adonaj! Maar ja, ze
kunnen moeilijk nu de waarheid vertellen. Dan moeten ze Simon en Hilkia zeggen dat ze
hen aan het bespieden waren. Eigenlijk maar goed dat Naomi al gereageerd heeft, want als
Jesse antwoord had gegeven, weet je maar nooit wat hij zou hebben gezegd.
Naomi denkt sneller dan Jesse. Voordat Jesse er erg in heeft, zegt ze nog iets heel
slims: ‘Zeg, vinden jullie het goed als we samen verder reizen? Dan zijn wij niet meer zo
alleen en Jesse kan jullie beschermen met zijn pijl en boog.’
De mannen lachen. Natuurlijk is dat goed! Dat hebben die kinderen nu wel verdiend!
Jesse haalt snel zijn twee overgebleven pijlen bij de berg op. Die had hij daar laten
liggen. Ook zoekt hij de pijl die de derde boef uit zijn been had getrokken. Hij controleert
of die nog bruikbaar is. Gelukkig, hij is niet gebroken! Nou heeft hij tenminste nog drie
pijlen over. Dat zou genoeg moeten zijn voor de rest van de reis.
Niet veel later lopen Jesse en Naomi samen met Simon en Hilkia verder.
‘Wat heb je mooi geschoten, Jesse!’ fluistert Naomi tegen Jesse.
Jesse geeft Naomi een complimentje terug: ‘En wat heb jij het slim bedacht om die
mannen te vragen of we met hen mee mogen reizen! Nou is onze achtervolging meteen
een stuk eenvoudiger!’

18. Samen verder

Jesse en Naomi lopen naast Simon. Hilkia loopt voor hen uit en duwt de kar met vaten.
Voorzichtig knopen de kinderen met de mannen een gesprek aan.
‘Zijn jullie ook op weg naar Jericho?’ vraagt Naomi.
‘Zo ongeveer,’ antwoordt Hilkia. ‘Maar niet precies.’
‘Hoezo ongeveer? Dit is toch de weg naar Jericho?’ zegt Jesse.
‘Jawel, hoor. We gaan een heel eind met jullie mee. Maar niet helemaal.’
Blijkbaar hebben Simon en Hilkia toch een andere bestemming dan Jericho. Maar
welke dan? Daar willen ze natuurlijk achter komen.
‘Waar gaan jullie dan naartoe? Reizen jullie nog verder?’
‘Nee, hoor. Dat niet. Eigenlijk mag ik het niet vertellen, maar vooruit. Jullie zullen het
heus niet verklappen. Toch? We zijn op weg naar Qumran.’
‘Qumran!’ roepen Jesse en Naomi tegelijk uit. Waarop Naomi meteen vraagt: ‘Wat is
dat?’ Ze heeft er nog nooit van gehoord.
Maar Jesse weet er wel iets van. Zijn vader heeft hem namelijk eens verteld dat daar
een belangrijke woongemeenschap zit van de Essenen. Zouden die Essenen iets met de
boekrollen te maken hebben? Ergens in Jesses achterhoofd gaat een lampje branden. Maar
hij kan er nog niet direct opkomen waarom…
Dan schiet het hem plotseling te binnen. Natuurlijk! Stom van me dat ik dat was
vergeten! Naomi had hem toch verteld dat ze op de binnenplaats die merkwaardige man
had gezien? De man die Simon en Hilkia opdrachten gaf? Die kerel had witte kleren aan.
Dat kon dus weleens een Esseen zijn! En nu zijn ze op weg naar Qumran, een plaats waar
meer Essenen wonen. Hebben die Essenen misschien iets met die boekrollen te maken?
‘Ja, jongens, Qumran. Hebben jullie daar nog nooit van gehoord?’
‘Ik niet,’ antwoordt Naomi eerlijk.
‘Ik wel,’ zegt Jesse. ‘Daar wonen Essenen. Mijn vader zegt dat de Essenen een sekte
zijn. Ik zie ze weleens in Jeruzalem, maar vind ze maar vreemd. Ze doen niet mee aan de
feesten in de tempel. En als ik ze tegenkom, groeten ze me nooit.’
‘Je hebt gelijk, Jesse. In Qumran wonen Essenen. Ze wonen heel afgelegen, in hun
eigen burcht bij de Dode Zee. Nou ja, burcht. Het is niet veel meer dan een groot huis.’
‘De Dode Zee?’ roept Naomi plotseling. ‘Wat zou ik graag de Dode Zee eens zien!
Daar ben ik nog nooit geweest.’
Achter Simons rug geeft Naomi Jesse snel een knipoog. Die begrijpt Naomi’s plan
direct en gaat erop door.

‘Gelukkig hebben wij geen haast. Zouden we misschien even mee kunnen om bij de
Dode Zee te kijken? Daar heb ik al zo veel over gehoord!’
Simon schrikt er een beetje van. Hij kan toch niet zomaar met twee kinderen in
Qumran komen aanbanjeren! Maar ja, die kinderen hebben hem wel van de rovers
gered…
‘Zeg, Hilkia! Jesse en Naomi vragen of ze met ons mee mogen naar Qumran. Wat vind
jij? Zou dat kunnen?’
‘Ach, mij maakt het niet zo veel uit,’ bromt Hilkia terug. ‘’t Is daar toch een dooie
boel, dus wat mij betreft gaan ze mee. Dat is voor ons wel zo gezellig.’
Opnieuw geeft Naomi Jesse een knipoog. Nu knipoogt Jesse terug. Naomi’s plannetje
is opnieuw geslaagd! Handig, zo’n bijde-hand vriendinnetje. De achtervolging is duidelijk
nog niet voorbij…
Misschien heb je al eens eerder iets over de Dode Zee en Qumran gehoord. Dan weet je al
dat de Dode Zee eigenlijk geen zee is. Zo heet het wel, maar het is gewoon een heel groot
meer. Het ligt opgesloten tussen bergen. En er zijn twee bijzondere dingen over te
vertellen.
Het eerste is dat de Dode Zee het laagste meer op aarde is. Het ligt bijna 400 meter
onder het niveau van de zee. Als je een kanaal zou graven tussen de Middellandse Zee en
de Dode Zee – daarvoor moet je dwars door de bergen heen, dus heel makkelijk is het
niet! – zou de Dode Zee dus helemaal vollopen en overstroomt het hele gebied
daaromheen!
Maar er is nog iets interessants en dat heeft met het water ervan te maken. De Dode
Zee wordt namelijk ‘zee’ genoemd, omdat die net als andere zeeën niet ‘zoet’ maar zout is.
Het water kun je dus niet zomaar drinken. Er zit zelfs meer zout in het water van de Dode
Zee dan in gewoon zeewater. Het water is zo zout, dat je er niet eens een frisse duik in
kunt nemen! Als je erin springt, zink je namelijk niet. Door al het zout blijf je gewoon op
het water drijven, ook zonder te zwemmen! Jammer dus dat je daar niet voor je
zwemdiploma kan afzwemmen. Dan had je het diploma in een middagje kunnen halen…
Maar heel fris is het water niet. Doordat het zo zout is, prikt het geweldig in je ogen.
Zwemmen is dus maar eventjes leuk. Bijvoorbeeld alleen om te zien hoe je blijft drijven.
Of om even snel je zwemdiploma te halen. Je kunt zelfs op je rug in het water liggen en
dobberend een boek lezen. Dit boek bijvoorbeeld, want daarin kun je dan lezen waarom je
blijft drijven.
Nu ook nog iets over Qumran. Je zegt trouwens geen KUM-RAN, maar KOEM-RAN. Het
is een plaats vlak bij de Dode Zee. Lang voor de tijd van Jesse en Naomi werd het
gebouwd als militair fort. Het diende voor de verdediging van het land. En misschien ook
wel als handelscentrum voor zout en asfalt die beide in dat gebied werden gewonnen.
Maar toen de Romeinen in Israël de baas werden, was dat fort niet meer nodig. De
Romeinse keizer regeerde namelijk ook over het land aan de andere kant van de Dode

Zee. En een land hoef je natuurlijk niet tegen jezelf te verdedigen. De mensen die in
Qumran woonden, gingen daarom andere dingen doen. Zo werd het een fabriek voor het
bakken van potten en een handelscentrum voor honing en dadels.
Het lijkt erop dat er op een gegeven moment een grote aardbeving kwam. Die
verwoestte een groot deel van de vesting. Maar Qumran werd herbouwd en ook daarna
bleven er mensen wonen, alleen niet zo heel veel meer. Misschien waren het er maar
twintig of dertig. En misschien ook wel steeds andere groepen. Dat weten we eigenlijk
niet precies. In de tijd van Jesse en Naomi waren dat de Essenen, maar ook dat weten we
niet precies. Maar in dit verhaal denken we dat dat wel zo is. Nu is het verhaal weliswaar
gewoon bedacht, maar het zou zomaar gebeurd kunnen zijn.
Essenen waren heel aparte mensen. Ze vormden namelijk een ‘sekte’. Dat zei Jesse
eigenlijk al. Een sekte is een groep mensen die er heel eigen ideeën op nahouden en zich
daarbij van andere mensen afzonderen. Zij beschouwen zichzelf bijvoorbeeld als het enige
en ware volk van God.
Niet dat alle Essenen zo dachten, hoor. Sommigen woonden gewoon in Jeruzalem en
gingen misschien wel trouw naar de tempel. Maar in Qumran woonden een aantal Essenen
die niets met de andere Israëlieten te maken wilden hebben. Ze leefden op een eenzame
plek in hun eigen wereld. Want als je zo afgelegen woont, heb je weinig last van andere
mensen. Die komen er namelijk nauwelijks.
Maar vandaag zal dat anders gaan. Want Qumran is de bestemming waar Jesse en
Naomi naartoe op weg zijn. Ze zullen straks zelf wel merken wat voor lui die Essenen
zijn…

19. Zwemmen

Jesse en Naomi lopen naast Simon en Hilkia op de smalle weg. Nou ja, ‘weg’ is wat
overdreven. Het is meer een geitenpaadje. De handkar past er soms maar nauwelijks op,
zo smal is het! En het is ook flink duwen want de weg gaat bergop, bergaf!
Heel mooi is het hier niet. In de woestijn zijn nauwelijks planten en bomen. Alleen
zand en stenen. De rotsen zijn net zo bruin als het woestijnzand. Hier of daar is alleen de
zwarte opening van een grot te zien. De zon straalt nog steeds onbarmhartig aan de hemel,
hoewel de middag al ten einde loopt. Het zonlicht brandt op de armen en gezichten van de
twee mannen en twee kinderen.
Jesse en Naomi bereiken een nieuwe bergtop. Ze vragen voor de honderdste keer: ‘Is
het nog ver, Simon?’
‘Nog even, jongens! We zijn er bijna. Deze berg over en dan moeten jullie eens zien!’
Inderdaad, zodra Jesse en Naomi de top bereiken valt hun mond open van verbazing.
Beneden zich in de diepte zien ze voor het eerst sinds uren weer kleuren. Ze zien het
glinsterende gefonkel van een groot meer. De Dode Zee! En dat is een prachtig uitzicht!
Tussen de rotsachtige bergen die in het late middaglicht al geler beginnen te kleuren,
schittert het meer diepblauw. Aan de oever zien ze stroken wit zand. Dat is zand met
opgedroogd zout, weten ze inmiddels. En daarnaast staan op verschillende plekken
kokospalmen. Met hun grote groene bladeren. Jesse ziet er zelfs kokosnoten in hangen,
hoewel ze van een afstandje zo klein als rozijnen lijken!
Jesse en Naomi blijven stilstaan om van het uitzicht te genieten. Met open mond
kijken ze ernaar.
‘Wat prachtig, Jesse!’ zucht Naomi eindelijk.
‘Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien! Hoewel de tempel in Jeruzalem natuurlijk
toch nog net iets mooier is…’ antwoordt Jesse.
Ze krijgen er nieuwe energie van. Zo snel als ze kunnen, hollen ze naar beneden, de
berg af.
‘Voorzichtig, hoor!’ roept Hilkia. ‘Pas op dat jullie niet uitglijden!’
Maar Jesse en Naomi horen hem al niet meer. Zo ver zijn ze al vooruit gehold. Het
duurt dan ook niet lang voordat ze de waterkant bereiken.
‘Wat denk je, Naomi, zullen we het doen? Kom! Dan nemen we meteen een frisse
duik!’
‘Goed idee, Jesse!’
Ze doen snel hun tuniek uit en springen samen in hun onderkleed in het water.
Maar al bij de eerste aanraking met het water, plonzen beide kinderen half stuiterend

op het water. En daarna blijven ze als een kurk dobberen.
Door al dat wilde gedoe krijg je natuurlijk veel spetters. En dat is niet zo handig in de
Dode Zee …
‘Au, au, au! Mijn ogen! Het brandt, het brandt!’ roept Naomi.
Ze schreeuwt het uit van de pijn. Het zoute water prikt ontzettend! Ze probeert zo snel
als ze kan het water weer uit te komen. Maar dat gaat natuurlijk ook moeilijker als je
benen op het water willen blijven drijven in plaats van op de zeebodem te staan.
Inmiddels zijn Simon en Hilkia ook bij het meer aangekomen. Ze hebben het gebeuren
van een afstandje aangezien. Simon heeft inmiddels zijn waterzak gepakt en houdt die al
klaar om de ogen van Naomi af te spoelen. Ondertussen schreeuwt Jesse vanuit het meer:
‘Hé Naomi, kijk eens! Ik blijf drijven!’
Hij ligt zo plat als een plank op zijn rug op het water. Stoer probeert hij zijn handen en
voeten in de lucht te houden. Maar ja, niet veel later heeft hij ook zout water in zijn ogen
gekregen.
‘Au! Au!’
Ook Jesse komt nu het water uit spatteren. Zowel Jesse als Naomi wrijven verwoed in
hun ogen. Maar daardoor komt er alleen meer zout in hun ogen en prikt het nog harder!
Het zwemmen is bij nader inzien toch minder leuk dan ze hadden gedacht. Het water
is wel warm, maar o zo zout! Jesse proeft er een klein beetje van, maar het is gewoon vies!
‘In dat water kun je helemaal niet zwemmen!’ moppert Jesse.
‘Nee, ik had nooit gedacht nog eens op water te zullen stuiteren…’
lnderdaad, in de Dode Zee drijf je als een kurk. Maar het water smaakt duidelijk
anders dan champagne!
Zodra hun ogen niet meer prikken, willen ze toch nog wel een keertje zwemmen. Maar
nu pakken ze het voorzichtiger aan!
Hilkia en Simon lachen de kinderen toe.
‘Zo zie je maar, Hilkia. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen!’
‘Zeg, Simon, vergelijk jij die kinderen met ezels? Het lijkt me eerder dat wij die ezels
zijn. Hoe kwamen we eigenlijk op het idee om hen naar Qumran mee te nemen? En hoe
gaan we dat daar uitleggen?’
Nadat Jesse alle kunstjes heeft gedaan die je met je hoofd boven water in de zee kunt
doen, heeft hij er genoeg van.
‘Naomi, ik ga weer naar de kant, hoor! Ik ga me afdrogen.’
‘Ik kom er ook uit, antwoordt Naomi.’
In het late middagzonnetje drogen hun kleren snel. Alleen worden ze er wel hard van.

Er zit zo veel zout in het water dat als het water in hun kleren verdampt, er een dikke laag
zout achterblijft. Jesse doet zijn tuniek weer aan maar zijn onderkleren voelen meer als
een harnas. Hij beweegt er als een houten pop in. Naomi lacht en doet hem na.
Trouwens, hun huid is er ook wit van geworden. Normaal zijn ze allebei best wel
bruin. Dat heb je nu eenmaal als je veel buiten bent. Maar nu zijn ze dat niet meer.
‘Naomi, wat ben je wit!’
‘En jij dan, Jesse! Je lijkt wel melaats! Haha!’
Ze schateren het uit. Het is een hele belevenis om in de Dode Zee te zwemmen. Hun
vriendjes en vriendinnetjes in Jeruzalem hebben dat nog nooit gedaan. Maar zij nu lekker
wel! Dat zullen ze hen later eens uitgebreid gaan vertellen!
Simon en Hilkia zitten verderop onder een palmboom te wachten. Ze hebben naar Jesse en
Naomi zitten kijken toen die aan het zwemmen waren. Of beter: toen ze zonder spetteren
probeerden wat rond te dobberen. Met zachte stem overleggen ze hoe ze het zullen
aanpakken.
‘Wat gaan we zo meteen zeggen als we met die kinderen aankomen?’
‘Tja, goeie vraag, Simon! Ik weet het ook niet. Maar we hebben het ze wel beloofd…’
‘Misschien kunnen we zeggen dat het een neefje en een nichtje zijn?’
‘Hmm… dat geloven ze misschien wel. Zijn daar ook andere kinderen?’
‘Ik heb ze er nooit gezien. En ook geen vrouwen. Volgens mij denken ze dat Adonaj
wil dat je beter niet kunt trouwen.’
‘Nou, mensen die zo denken, sterven vanzelf uit. Haha!’
Hilkia schatert om zijn eigen grap. Simon begint een beetje mee te lachen.
‘Zeg, wat zitten jullie daar te lachen?’
Jesse en Naomi kijken Simon en Hilkia vragend aan. Ze zien er met de witte
zoutuitslag als twee kleine spoken uit. Dat zij nu hun neefje en nichtje moeten
voorstellen… Nu begint ook Simon hardop te lachen.
Jesse en Naomi kijken bedremmeld. Waarom lachen die mannen hen nou uit?
‘Ach, kinderen, ’t maakt niet uit. Kom op, we moeten gaan! Over een uurtje wordt het
donker en dan moeten we binnen zijn. Hier, gebruik het laatste beetje water uit mijn
waterzak maar om het zout weg te spoelen!’
Simon en Hilkia staan op en duwen hun kar weer het paadje op. Deze keer richting het
zuiden. Nog even volhouden, ze zijn er nu bijna!

20. Weer schoon

Het is al bijna donker als de twee mannen met Jesse en Naomi Qumran bereiken. Dat is
net op tijd, want vroeger had je nog geen straatlantaarns. En als ze al lantarenpalen zouden
hebben, hadden ze die vast niet in de woestijn neergezet. Dat betekent dus dat het ’s
avonds echt donker is. En om nou bij het licht van de maan en een paar duizend sterren
door de bergen te banjeren is geen pretje.
Behalve dat je je voet aan een rots kunt bezeren, leven er tussen de woestijnrotsen ook
allerlei beesten die je liever niet tegenkomt. Slangen, schorpioenen, spinnen en insecten
van allerlei soorten en maten. Je voelt misschien weleens wat aan je been knabbelen, maar
je zult in het donker nooit weten welk eng beest dan bezig is om je op te eten…
Jesse en Naomi zijn behoorlijk moe. Ze hebben vandaag wel 40 kilometer gelopen!
Daarmee zijn ze ook 40 kilometer van hun eigen bed vandaan. Dat is toch wel eventjes
slikken. Wat zullen hun ouders er wel niet van denken? Ook Simon en Hilkia zijn blij dat
ze er eindelijk zijn. Zij hebben hun handkar met vaten het hele eind moeten duwen. Af en
toe kwam een wiel in een kuil en moest de kar eruit getild worden. En één keer brak zelfs
de as van het rechterwiel. Toen moest Simon dat maken en het wiel er weer opzetten, wat
nog een hele klus was!
Maar nu zijn ze eindelijk bij Qumran, een oud wit fort aan de oever van de Dode Zee.
Het gebouw staat in de schaduw van palmbomen, maar een klein stukje van de waterkant
vandaan. Het is een indrukwekkend huis. Best groot trouwens. Veel groter dan het huis
van Jesse. En zelfs dan dat van oom Jonas!
Voor het huis staat een man te wachten. Hij heeft de bezoekers blijkbaar al in de verte
zien aankomen en wacht de reizigers op.

De man heeft een grote zwarte baard en vlechtjes in zijn lange, donkere haren. Hij draagt
een lange witte tuniek, die schril afsteekt tegen zijn donkere uiterlijk. Hij lijkt sprekend op
de man die Naomi in het huis van Simon en Hilkia heeft gezien.
De man groet Simon en Hilkia.
‘Sjaloom, mannen! Welkom in Qumran! En fijn dat jullie er al zijn. Kom binnen, kom
binnen! We hebben een eenvoudige maaltijd voor jullie klaarstaan. Maar voordat jullie
naar binnen gaan, moeten jullie twee dingen doen. Jullie moeten je eerst in dat bad daar
wassen. En jullie moeten me vertellen wie die kinderen zijn die jullie hebben
meegenomen!’
‘Sjaloom, Eliëzer!’ zegt Simon. ‘Inderdaad fijn om weer van je gastvrijheid te kunnen
genieten. En dit zijn ons neefje en nichtje, Jesse en Naomi. Die hebben ons trouwens
onderweg geholpen toen we door rovers werden aangevallen!’
‘Wat? Zijn jullie ook al aangevallen? Onze vorige bezoekers ook al! De weg naar
Jericho wordt steeds gevaarlijker… Hebben die kinderen jullie echt geholpen?’
Eliëzer kijkt beide kinderen nog eens aan. Je ziet aan hem dat hij zich erover verbaast
hoe jong ze nog zijn. Hilkia knikt snel.
‘Ongelooflijk! Jullie moeten me jullie verhaal later maar vertellen. Kom, ik wijs jullie
eerst even de weg!’
Simon en Hilkia slaken een zucht van verlichting. Ze waren bezorgd geweest dat Jesse
en Naomi niet mee naar binnen mochten. Maar dat valt erg mee.
Eliëzer loopt voor hen uit naar een soort badkuip. Nou ja, het is meer een klein zwembad.
De bak is ongeveer twee bij twee meter en staat halfvol water.
‘Vrienden, jongens, voor jullie naar binnen mogen, moeten jullie je helemaal in dit
water wassen!’
Simon en Hilkia laten zich dat geen twee keer zeggen. Ze zijn zo stoffig van de lange
reis! Ze trekken snel hun kleren uit en stappen in hun onderkleren in het bad. Maar Jesse
en Naomi hebben daar ook best zin in. Ze plakken nog als een stuk uitgedroogde
kauwgom van het opgedroogde zout. En dat allemaal door hun zwempartijtje in de Dode
Zee!
Naomi springt ook meteen in het bad, maar Jesse niet. Hij heeft eerst nog een vraag
aan Eliëzer. Dat heb je nou eenmaal als je nieuwsgierig bent. Dan wil je het naadje van de
kous weten, zelfs als die kous plakt van het zout. ‘Hoe komt u hier aan zo veel water?’
vraagt Jesse. ‘We zijn hier midden in de woestijn. Hier regent het toch bijna niet? Of zit er
van dat vieze water uit de Dode Zee in dat bad?’
‘Jongen, wat stel jij een slimme vraag!’ zegt Eliëzer verbaasd. ‘Kijk, in de woestijn
regent het inderdaad niet zo vaak. Maar daarachter…’ – Eliëzer wijst naar de bergen die
ten oosten van Qumran oprijzen – ‘daarachter is een wadi. Dat is een rivierbedding die
soms volloopt met water dat uit de bergen komt. Als het een keertje regent, komt er echt

heel veel water tegelijk naar beneden. Kijk, daar verderop is een waterval.’
Jesse strekt zich uit om te zien waarnaar Eliëzer wijst. Maar heel veel ziet hij niet.
Alleen een gewone rots.
‘Jaja, jongen, dat zie je nu natuurlijk niet, want nu staat die droog!’ lacht Eliëzer.
‘Maar als het regent stroomt er wel heel veel water. We hebben een kanaal gemaakt dat het
water dan naar ons toebrengt. Dat slaan we dan onder in een grot op, om het later te
kunnen gebruiken.’
‘Komt er dan echt zo veel water tegelijk naar beneden?’ vraagt Naomi. ‘Dat kan ik me
helemaal niet voorstellen!’
‘Jazeker! Nu zie je niets. Nog geen druppeltje stroomt er. Maar vlak nadat het
geregend heeft, is het zo’n kolkende watermassa dat zelfs stenen worden meegesleurd!
Het is meer dan genoeg voor ons. En dat is maar goed ook, want het gebeurt maar een
paar keer per jaar. Na één zo’n bui kunnen we al onze voorraadkelders vullen. Dat is
ongeveer 250 keer zo veel water als er in dit wasbekken zit!’
Jesse en Naomi zijn diep onder de indruk. Het systeem lijkt wel een beetje op het
aquaduct dat in Jeruzalem wordt gebouwd.
‘Ben je nou eindelijk klaar met praten, Jesse!’ herinnert Naomi haar vriendje dan,
terwijl ze plonzend in het water beweegt. ‘Ik ben al bijna schoon, hoor!’
Jesse gelooft het inderdaad verder wel. Hij doet zijn tuniek uit en stapt ook in het bad.
Dat helpt. Heerlijk dat water! De zoutkorsten op zijn lichaam lossen snel op. Als ze een
tijdje hebben geweekt, klimmen ze er weer schoon uit.
Eliëzer geeft hun een paar doeken. Daaraan vegen ze hun handen en voeten af. Ze
proberen er ook hun onderkleren wat droger mee te krijgen. Dan lopen ze achter hun
gastheer aan het gebouw in. Die draait zich nog één keertje om en zegt opeens streng:
‘Vanaf nu mogen jullie niet meer praten! ’s Avonds heerst er stilte bij ons.’
Jesse en Naomi kijken elkaar verbaasd aan. Niet praten? denkt Naomi. Geen vragen
meer stellen? denkt Jesse.

21. Het mysterieuze Qumran

In het grote huis is het heerlijk koel. De palmbomen houden de felle zon tegen. En de
dikke muren doen de rest. Maar het is vreemd stil in het huis. Jesse en Naomi horen
nergens geluid of stemmen. Niet dat er geen mensen zijn – af en toe komen ze er een paar
tegen – maar niemand praat. En ze dragen allemaal van die lange witte kleren.
Naomi en Jesse vergeten hun moeheid en lopen zwijgend achter Eliëzer aan. Ze nemen
alles goed in zich op.
‘Jesse!’ fluistert Naomi. ‘Waarom zegt niemand iets?’
‘Ik weet het niet,’ fluistert Jesse zachtjes in Naomi’s oor terug. ‘Misschien omdat het
Essenen zijn? Dat zijn rare lui, hoor!’
‘Ssst!’ commandeert Naomi. ‘Niet zo hard! Zo meteen horen ze je nog!’
Jesse houdt verder zijn mond maar.
Ze komen in de eetzaal. Er zitten een stuk of twaalf mannen aan een lange tafel. In
stilte eten ze. Zonder te praten. Natuurlijk praten ze niet als ze hun mond vol hebben.
Maar ook daartussendoor zeggen ze niets tegen elkaar. Eliëzer wijst Simon, Hilkia en de
kinderen vier plaatsen aan het einde van de lange tafel. Daar mogen ze kennelijk gaan
zitten.
Even later zet iemand een paar mandjes op hun tafel, samen met een kommetje honing
en een kan water. In het eerste mandje zitten wat matses. Dat zijn platte broden van
ongerezen deeg. Naomi kijkt in het tweede mandje. Wat zijn dat nou? Het zijn bruine,
langwerpige dingen, ongeveer zo groot als je halve hand. Dat heeft ze nog nooit eerder
gegeten. Maar ze heeft best honger. Zou het lekker zijn?
Naomi ziet hoe Simon zo’n bruin ding pakt en het in de honing doopt. Dan knabbelt
hij het smaakvol op. Hij vindt het dus lekker! Naomi pakt ook zo’n bruin ding en doet
Simon na. Ze doopt het in de honing en bijt er een stukje vanaf. Het smaakt zoutig en wat
vreemd, maar door de zoete honing is het prima te eten, zeker nu ze zo’n trek heeft.
Jesse zit tegenover Naomi. Hij heeft gezien hoe Naomi begint te eten. Terwijl zij nog
kauwt, legt hij zijn hand op de tafel. Naomi kijkt hem aan. Plotseling doet Jesse zijn hand
omhoog en laat hem met een boogje verderop de tafel weer neerkomen. Hij spert zijn ogen
er wijd bij open. Hij wil Naomi duidelijk iets vertellen. Wat bedoelt Jesse toch? Dan kijkt
Naomi nog eens naar het bruine ding in haar hand, waarvan ze zojuist een hap heeft
genomen. Hé, het lijkt wel of er pootjes aan zitten! Plotseling springt Naomi op en
schreeuwt:
‘IEUW! HET ZIJN SPRINKHANEN!!!’ Naomi rent de eetzaal uit. Iedereen kan horen
hoe ze buiten het bruine spul uitspuugt. Ze pakt een kruik en spoelt haar mond met water.
Vreselijk! Het zijn sprinkhanen! Zulke rare beesten ga je toch niet opeten?
Jesse schiet ondertussen keihard in de lach. Hij kan zich niet inhouden. Hij rolt van

zijn stoel van de lach! Dat gezicht van Naomi! Je had haar uitdrukking moeten zien!
Omdat iedereen zo stil is, is Naomi nog ver te horen. Inderdaad was het een sprinkhaan.
Dat probeerde hij Naomi ook duidelijk te maken. Gewoon, gebakken sprinkhaan. Dat eten
ze hier dus. Maar wat is daar zo verkeerd aan?
Maar de anderen vinden het minder leuk. De mannen verderop aan de tafel kijken
geïrriteerd. En Simon en Hilkia kijken Jesse zelfs kwaad aan. Je ziet aan hun gezicht wat
ze denken. Die kinderen die we hebben meegenomen, verstoren hier de rust!
Als Naomi weer bij de tafel terug is, kijkt ze maar niet naar hen. En ook niet naar
Jesse. Ze vermoedt dat hij dan weer in de lach zal schieten…
‘Houd je mond dicht, meisje!’ fluistert Hilkia. ‘Anders zetten ze je vanavond buiten de
deur!’
Naomi gaat weer zitten en doet haar best om rustig te blijven. Maar dat valt niet mee!
Het lijkt net of ze de sprinkhaan in haar buik heen en weer voelt springen! Voor haar niet
meer van die vieze enge beesten, hoor! Ze pakt snel een matse en peuzelt die maar op.
Ondertussen is Jesse ook begonnen te eten. Hij kijkt Naomi aan en dan verschijnt er
een grote grijns op zijn gezicht. Langzaam pakt hij zo’n bruin ding uit het mandje en
begint eraan te kluiven. Naomi rilt ervan. Maar van de rare gezichten die Jesse trekt, moet
ze juist weer lachen. Jesses ogen draaien terwijl hij aan een pootje knabbelt… Maar nee,
ze wil niet lachen. Dat mag echt niet! Ze wil niet op straat gezet worden! Buiten is het veel
te donker. En daar lopen vast levende sprinkhanen. Om van allerlei nog grotere engerds
maar te zwijgen.
Jesse stopt er uiteindelijk mee om Naomi te plagen. Het is zo wel weer genoeg
geweest. Hij kijkt eens om zich heen. Wat gek eigenlijk. Hij ziet alleen maar mannen. Er
zijn inderdaad geen vrouwen, laat staan dat hij kinderen ziet. En doordat het zo stil is,
hangt er zelfs een geheimzinnig sfeer. Wat een vreemde plek eigenlijk!
Als de etenstijd voorbij is, staan de mannen op. Ze verlaten de eetzaal door een deur
aan de achterzijde. Trouwens nog steeds zonder te praten. Eliëzer staat ook op en gebaart
het viertal om hem te volgen. Dat doen ze maar.
Jesse en Naomi lopen een lange gang door en komen dan bij een trap. Ze gaan naar de
tweede verdieping. Daar lopen ze weer door een gang en komen bij een houten deur.
Eliëzer wijst naar Jesse en Naomi. Zonder te praten doet hij de deur voor hen open. Dat
wordt blijkbaar vannacht hun slaapkamer.
Eliëzer geeft Jesse een klein olielampje. Het pitje brandt maar geeft nauwelijks licht.
Zodra ze in de kamer staan, doet Eliëzer de deur achter hen dicht en horen ze een sleutel in
het slot omdraaien. Het is duidelijk de bedoeling dat ze vannacht hier blijven. Dat wordt
dus geen gespioneer!
Naomi fluistert tegen Jesse: ‘Ik vraag me af of we echt welkom zijn. Het zijn zulke
vreemde lui hier!’
‘Je hebt gelijk, Naomi. Maar hoe kunnen we nou uitzoeken waar ze die vaten naartoe
brengen? Heb jij gezien waar de kar is gebleven?’

‘Nee, die stond nog buiten toen wij naar binnen gingen. Maar ik vraag me af of die er
morgenochtend nog staat…’
‘Vast niet. Maar daar komen we wel achter!’
Jesse en Naomi inspecteren hun kamer. Nou ja, kamer… Het voelt meer als een cel in
een gevangenis. De deur is op slot en de kamer zo goed als leeg. Behalve twee bedden
staat er alleen een klein tafeltje. Nou ja, het zijn niet eens echte bedden. Het zijn een soort
britsen. Harde planken die als bed dienen. Met een dun matje erop, maar zonder dekens.
Nou hebben ze die vast niet nodig, want zo koud is het niet. Maar een kussen was wel fijn
geweest.
Jesse en Naomi doen hun tuniek uit en gaan in hun onderkleed op hun bed liggen. Het
lampje staat naast Naomi op het kleine tafeltje. Naomi blaast het pitje uit. Ze zien het nog
heel eventjes oranje nagloeien, maar dan is het donker. Niet zomaar donker, maar echt heel
donker. Want er komt nauwelijks licht door het kleine raam boven in de muur.
‘Welterusten, Jesse!’
‘Jij ook, Naomi. Slaap lekker!’
Jesse draait zich alvast lekker om op zijn bed. Maar dan besluit hij om Naomi nog eens
goed op haar gemak te stellen.
‘Droom maar lekker van die sprinkhanen, Naomi!’
‘Nou! Houd op, pestkop!’
Niet veel later klinken er zachte snurkgeluiden vanaf het bed van Jesse. Maar Naomi
voelt van alles kriebelen. Toch overvalt de moeheid haar snel en valt zij ook in slaap.

22. Een rondleiding

Jesse wordt langzaam wakker. Precies op zijn gezicht schijnt een zonnestraal. Wat fel!
Hij knippert met zijn ogen en kijkt dan eens om zich heen. Hij ligt in een klein kamertje.
Op een hard bed nog wel. Dit is toch niet zijn eigen kamer?
Naast hem ligt Naomi vredig te snurken. Waar zijn ze? Het duurt eventjes voordat hij
het zich allemaal herinnert. Maar dan is hij ook meteen klaarwakker. O ja, ze zijn in het
geheimzinnige Qumran! Snel staat hij op en probeert Naomi wakker te krijgen. Hij trekt
aan haar arm en schudt haar heen en weer. Maar veel gebeurt er niet.
‘Naomi, wakker worden!’ roept hij in haar oor. ‘De zon is al op!’
Naomi draait zich nog eens lekker om. Maar als het getetter aanhoudt, geeuwt ze luid
en doet ze eindelijk haar ogen een beetje open. Dat is niets te vroeg, want op dat moment
horen ze iemand aan het slot van de deur morrelen. Piepend gaat de deur open. Eliëzer
verschijnt in de deuropening en stapt even later naar binnen.
‘Goedemorgen, jongelui! Hebben jullie lekker geslapen? Kom er maar uit, hoor! Het
ontbijt staat klaar.’
Dat helpt. Naomi springt van haar bed en kleedt zich snel aan. Ondertussen peinst
Jesse erover waarom het zo’n vreemde man wel meteen lukt om Naomi wakker te
krijgen…
Jesse en Naomi volgen Eliëzer naar de eetzaal. Overigens zonder veel enthousiasme bij
Naomi, want de sprinkhaan van gisteravond ligt haar nog zwaar op de maag. Maar deze
keer valt het mee. Er zijn nu alleen matses met honing. Het is wat karig, maar als je
honger hebt, komt dat allemaal niet zo nauw. Ze laten zich het ontbijt goed smaken.
Deze keer is het gezelliger in de eetzaal. Dezelfde mannen van gisteren zitten er weer,
maar nu klinkt er zacht geroezemoes. Een paar van hen stoppen met praten en kijken de
kinderen aan. Maar dan draaien ze zich weer om en hervatten hun gesprek.
De ruimte is sober ingericht. Of eigenlijk is het gewoon kaal. Er staan wat stoelen
naast een stuk of drie tafels. Maar dat is het wel. Eigenlijk net een gevangenis, denkt
Naomi. Alleen krijgen we hier honing bij het water en brood. Ze telt nu een stuk of
veertien mannen. En Eliëzer dan.
‘Zouden we hier zo meteen wat mogen rondkijken?’ vraagt Jesse aan hun gastheer.
‘We zijn erg benieuwd hoe het leven in de woestijn is.’
‘Nou, jongen, dat gaat niet. Bezoekers mogen niet overal komen. Sowieso mogen
jullie blij zijn dat jullie hier zijn, want we laten bijna geen mensen binnen.’
Eliëzer stopt met praten en krabt zich achter zijn hoofd. Het is duidelijk dat hij even
nadenkt. Dan vervolgt hij: ‘Nou ja, omdat jullie Simon en Hilkia onderweg hebben
geholpen en de rollen… ahum, de wijnvaten hebben beschermd, zal ik jullie toch een paar

dingen laten zien.’
Zowel Jesse als Naomi hebben Eliëzers verspreking opgemerkt. Hij sprak over ‘rollen’
in plaats van over ‘wijn’! Zie je wel dat er wat geheimzinnigs aan de hand is! Maar ze zijn
verstandig genoeg om er niets van te laten merken.
‘Graag! We vinden het heel fijn om met u mee te gaan en rond te kijken!’ antwoordt
Naomi.
‘En ach, dat van die rovers was niets, hoor!’ voegt Jesse eraan toe.
Dat laatste is natuurlijk een leugentje. Stiekem is hij er best trots op dat hij de rovers
heeft weggejaagd. En weer denken Jesse en Naomi allebei hetzelfde: Kunnen we eens
even goed rondneuzen waar die vaten zijn gebleven…
Eliëzer neemt Jesse en Naomi mee. Ze lopen door een lange gang die uitmondt in een
grote ruimte met veel tafels.
‘Dit is de belangrijkste kamer,’ zegt Eliëzer. ‘Zoals jullie misschien al weten, hebben
we hier in Qumran een grote bibliotheek. Van allerlei belangrijke boekrollen maken we
kopieën en bewaren die hier.’
‘Maar hoe doet u dat dan?’ vraagt Jesse. ‘Ik zie geen kopieerapparaat!’
‘Nou, dat hebben we inderdaad niet. Wat is dat trouwens? We schrijven de boekrollen
gewoon met de hand over. Bijna iedereen helpt erbij,’ antwoordt Eliëzer.
‘Waar zijn de boeken die worden gekopieerd?’ vraagt Naomi.
‘Die liggen hier niet. Die worden ergens anders bewaard. Maar op de tafels zie je wel
de inktpotten.’
‘Wat voor soort boeken kopieert u hier eigenlijk?’ vraagt Naomi.
‘Och, van alles,’ antwoordt Eliëzer een beetje ontwijkend. ‘Kijk, daar bij de muur, op
die tafel, liggen lege perkamenten. Daarop worden de teksten geschreven,’ vervolgt hij
snel.
Het valt Jesse en Naomi op dat Eliëzer steeds als ze naar de boeken vragen, van
onderwerp verandert.
Naomi loopt voorzichtig tussen de tafels door. Misschien ligt er nog wel ergens een
boekrol. Maar ze ziet er geen een. Jesse kijkt ondertussen naar Eliëzer. Die houdt Naomi
scherp in de gaten. Hij is wel erg bezorgd dat we iets zien wat niet de bedoeling is…
Eliëzer nodigt de kinderen uit om verder te gaan. Jesse en Naomi bezoeken nog een
andere ruimte. Daar staat een soort badkuip. Ze herkennen het ding wel. Het is net zo’n
bad als waarin ze zich gisteren hebben gewassen. Alleen dit bad staat niet bij de ingang,
maar verderop in het huis.
‘Kijk, hier is een bad om ons te reinigen. Dat doen we meerdere keren per dag,’ legt
Eliëzer uit.
‘Nou, vandaar dat jullie allemaal zo schoon zijn en witte kleren aan hebben,’ flapt

Naomi eruit. ‘Hoeveel van zulke baden zijn hier eigenlijk?’
‘Een stuk of wat,’ antwoordt hun gastheer. ‘Meer dan genoeg voor een kleine groep
zoals wij.’
De rondreis gaat nog verder langs een slaapzaal met een stuk of zes bedden, de keuken
en een schuurtje. Maar waar ze ook kijken, nergens zien Jesse en Naomi boekrollen
liggen.
‘Zo, het zit erop!’ zegt Eliëzer dan. ‘Tijd om te vertrekken!’
‘Ach, mijnheer!’ vraagt Naomi dan op haar meest onschuldige toon. ‘We zijn best wel
benieuwd naar de bibliotheek. Zouden we die ook mogen zien?’
Het is net alsof Eliëzer een beetje schrikt. Maar hij herstelt zich snel.
‘Nee, dat kan niet,’ antwoordt hij kortaf. ‘Kom, jongens! Jullie moesten er maar weer
eens vandoor gaan. Trouwens, best jammer voor jullie dat Simon en Hilkia al weg zijn.’
‘Wat! Zijn die al weg?!’ roepen ze tegelijk.
‘Ja, ze zijn vanochtend vroeg al teruggegaan naar Jeruzalem. Jullie moeten dus alleen
verder reizen.’
Daar schrikken ze van. Nou moeten ze straks die hele reis terug alleen maken. En ze
zijn ook teleurgesteld. Waarom zijn Simon en Hilkia er zomaar vandoor gegaan? Zonder
eerst even gedag te zeggen?
Stilletjes lopen de kinderen achter Eliëzer aan. Ze zijn eigenlijk niks wijzer geworden
over dat geheimzinnige perkament. Ze hebben in heel Qumran nog geen snippertje
perkament gezien! Nou hebben we die hele reis voor niks gemaakt…

23. De vaten zijn zoek…

Eliëzer loopt met Jesse en Naomi mee naar de poort. Iemand brengt een leren tas en
geeft die aan Eliëzer. Jesse is benieuwd wat erin zit. Dat blijkt al gauw, want Eliëzer geeft
de tas aan Jesse.
‘Hier, jongens! Hierin zit wat eten voor onderweg. En ook een waterzak zodat jullie
voldoende drinken bij jullie hebben. In ieder geval fijn dat jullie hier geweest zijn en een
goede reis gewenst!’
Met een buiging doet Eliëzer de deur voor Jesse en Naomi open. Voor ze van de schrik
bekomen zijn, staan ze buiten en valt de deur achter hen in het slot.
‘Nou ja, zeg!’ verzucht Naomi.
‘Hmm… het is wel duidelijk dat ze hier geen pottenkijkers willen!’ antwoordt Jesse.
Omdat ze nog een lange terugreis voor de boeg hebben, draaien ze zich om en
beginnen maar gewoon te lopen. Terug naar Jeruzalem.
‘Als we een beetje doorstappen, zijn we in de loop van de middag weer thuis,’ zegt Jesse.
Maar zodra ze een bocht om zijn, stopt Naomi.
‘Wat is er, Naomi? Ben je al moe?’ vraagt Jesse.
‘Welnee, joh! Maar ben jij dan tevreden over ons bezoek? Nu weten we toch nog
precies evenveel als toen we hier aankwamen?’
‘Je hebt gelijk, maar daar kunnen we niet veel meer aan doen. Kom op, dan gaan we
terug naar huis!’
‘Wacht nou even, Jesse!’ dringt Naomi aan. ‘Ik heb een idee!’
Jesse kijkt Naomi vragend aan.
‘Wat we kunnen doen, is om die heuvel heenlopen en nog een kijkje aan de andere
kant van Qumran nemen! Ik zou weleens willen weten wat daar te zien is. En of we daar
misschien iets kunnen ontdekken…’
Jesse voelt er niets voor. Hij heeft avontuur genoeg gehad, vindt hij. Maar hij kan
plotseling geen woord uitbrengen. Want achter Naomi ziet hij een hoofd verschijnen. Van
een man…
De man heeft een lang gewaad aan en een doek om zijn hoofd. Hij komt hun kant op.
Hij trekt een beetje met zijn been. Jesse kijkt naar zijn gezicht. Wat een lelijkerd! En de
ogen van de man lijken vuur te spuwen. Dat voorspelt weinig goeds… Er loopt een rilling
over Jesses rug. Maar plotseling herkent hij de man. Het is de derde boef! Die heeft hen
natuurlijk opgewacht om met hen af te rekenen!
Jesses hersens werken op topsnelheid. De man komt steeds dichterbij. Gewoon over de

weg verder wandelen kan niet, want dan lopen ze juist naar die rover toe. En afwachten is
ook geen optie – want die boef loopt naar hen toe. Dus, concludeert Jesse, moeten we
vluchten. Maar waar naartoe?
Jesse kan zo snel geen beter plan bedenken dan toch maar doen wat Naomi net
voorstelde. Hij trekt Naomi aan haar tuniek en roept haar toe:
‘Hollen!’
Jesse begint meteen te hollen. En Naomi rent met hem mee. Ze is verbaasd, want Jesse
is vaak heel eigenwijs. Dan luistert hij echt niet naar wat je als meisje zegt.
‘Vind je mijn idee zo goed?’ schreeuwt ze tijdens het rennen.
‘Nou, dat niet, hoor!’ puft Jesse terug. ‘Kijk maar eens achterom! Dan zie je dat die
rover van gisteren eraan komt! We moeten dus maken dat we wegkomen!’
Naomi reageert meteen. Ze werpt een snelle blik over haar schouder en gaat gelijk
harder rennen. Binnen een mum van tijd hollen de twee kinderen over de rotsen, van de
weg vandaan.
Maar de rover komt natuurlijk achter hen aan. Hij roept iets naar hen, maar Jesse en
Naomi verstaan er niets van. Ze kunnen wel raden dat het niet de allervriendelijkste
woorden zijn. Waarschijnlijk iets in de trant van: ‘Ik zal jullie! @$!!@!’
‘Jesse, je hebt toch je boog bij je? Waarom schiet je niet?’
‘Daar heb ik geen tijd voor! De pijlen zitten in mijn tas. Voordat ik die eruit heb, is die
man al bij ons. We kunnen alleen maar rennen, Naomi!’
Jesse en Naomi rennen zo snel als ze nog maar zelden hebben gedaan. De rover holt
achter hen aan. De grond is erg rotsachtig, dus het is ook best gevaarlijk. Maar ze slagen er
toch in om te rennen zonder te struikelen. Ze rennen zelfs iets sneller dan de man. Dat
komt natuurlijk door de wond in zijn been, anders had hij hen vast al ingehaald.
‘Naomi!’ roept Jesse hijgend. ‘We moeten een list verzinnen! Heb jij een idee?’
‘Kijk,’ antwoordt Naomi buiten adem. ‘Daar, in die rots zit een soort grot. De opening
is niet heel groot, maar ik denk dat wij er wel in kunnen kruipen. Als we dat vlug doen,
ziet de man het misschien niet en holt die langs ons verder!’
Jesse geeft geen antwoord maar doet wat Naomi zegt. Best een slimme meid eigenlijk!
Nou ja, soms dan…
Beide kinderen klimmen vlug langs de bergwand naar de opening en wurmen zich
door het gat heen, de grot in. Daar is het meteen een stuk donkerder. Des te beter. Dan
worden ze tenminste van buitenaf niet zo gauw gezien. Ze gaan op de grond liggen. Ze
zijn behoorlijk moe en hijgen ervan! Maar nu moeten ze zachtjes doen. Anders zou hun
gepuf hen weleens kunnen verraden!
De kinderen liggen muisstil op de koele grond. Ze horen de man langs hollen. Nou ja,
ze horen hem vooral hard roepen en schelden. Aan het geluid te horen, verdwijnt hij om
de bocht. Pfff… dat was op het nippertje!

Voor de zekerheid blijven Jesse en Naomi nog een hele tijd in de grot, zonder te praten. Je
weet maar nooit of die kerel nog terugkomt. Maar ze horen niets meer. Langzaam
verdwijnt de spanning, en beginnen ze eens wat meer om zich heen te kijken. In wat voor
grot zitten we eigenlijk? Jesse besluit om op onderzoek te gaan. Hij schuifelt voorzichtig
wat dieper de grot in. Achter in de grot is het nog een stuk donkerder. Maar het is duidelijk
dat daar wel iets staat. Voorzichtig, op de tast, gaat hij ernaartoe. Dat iets is van steen. Het
lijken wel kruiken… En inderdaad, als Jesse goed kijkt ziet hij dat het grote vaten zijn.
Ongeveer dezelfde soort vaten als in het schuurtje in Jeruzalem stonden! En zoals de
wijnvaten die Simon en Hilkia op hun kar meebrachten…

‘Moet je nou eens kijken wat hier staat! Het lijkt erop dat die rover ons precies de
goede kant heeft opgejaagd. Hier zijn de vaten die we zochten!’
Naomi komt erbij staan.
‘Je hebt gelijk, Jesse!’ zegt ze blij als ze de vaten geïnspecteerd heeft. ‘Wow! Dat noem
ik nou een geluk bij een ongeluk!’
‘Laten we snel kijken wat erin zit…’
Voorzichtig trekken de kinderen de stop van een kruik. Nee, daar zit geen wijn in. Dat
ruik je zo! Naomi steekt haar hand erin en voelt wat ritselen. Perkament…
‘Bingo, Jesse! We hebben de boekrollen gevonden!’
‘Mooi! Ik weet niet precies wat “bingo” betekent. Misschien is het wel een soort spel
dat nog moet worden uitgevonden. Maar volgens mij weten we nu inderdaad waar de
vaten van Simon en Hilkia zijn beland! Die boeken schrijven ze dus helemaal niet over in
Qumran. Ze brengen ze naar deze grot. Het lijkt wel alsof ze hier worden verstopt…’
Jesse en Naomi blijven niet langer in de grot. Behalve de vaten is er immers weinig te
zien.
‘Zullen we nog een boekrol meenemen, Jesse? Als bewijs…’
Jesse denkt er even over na, maar schudt dan toch zijn hoofd.
‘We weten nu waar ze te vinden zijn. Bovendien, waar moet ik zo’n heilige Bijbelrol
laten? Ik moet er niet aan denken dat mijn vader er straks eentje onder mijn bed vindt!’

‘Oké. Maar genoeg getreuzeld! We moeten nog een heel eind lopen…’
Voorzichtig kijken de kinderen door de opening naar buiten om er zeker van te zijn dat
de rover weg is. Dan klauteren ze weer naar beneden en lopen terug naar de weg. Voor de
zekerheid heeft Jesse wat pijlen uit zijn tas gehaald en draagt hij zijn boog in zijn hand. Je
weet maar nooit! Maar ze komen geen enkele rover meer tegen.
Zodra ze op de hoofdweg zijn, slaan ze de richting van Jeruzalem in. Ze lopen flink
door, want ze hebben in de grot veel tijd verloren.
Halverwege de middag zien ze in de verte de muren van Jeruzalem oprijzen. Het
tempelhuis steekt er bovenuit. Het dak glinstert in het zonlicht.
Naomi en Jesse stoppen even om te kijken naar het prachtige uitzicht. Ze slaken
allebei een luide zucht van opluchting. Gelukkig, ze zijn weer bijna thuis! Alleen, wat
moeten ze tegen hun ouders zeggen?

24. Een opstootje

De volgende ochtend is alles weer zoals vanouds. Jesse moet om half acht op school
zijn, maar daarvoor moet hij nog van alles doen. Allerlei belangrijke dingen zoals met zijn
vader de ochtendgebeden opzeggen en ontbijten. Maar ook minder nuttige dingen zoals
zijn beddengoed recht leggen. Pas als dat klaar is, mag hij weg.
Op school lukt het hem niet om zijn aandacht bij de les te houden. Hij denkt steeds aan
andere dingen. Niet eens aan de straf die hij gisteravond kreeg. Zijn ouders vonden het
helemaal niet leuk dat Jesse zomaar een tocht buiten de stad had gemaakt. Maar nee, daar
komt het niet door. Hij is in zijn gedachten gewoon nog steeds in Qumran. Bij die
vreemde mensen met hun eigenaardige gebruiken. En in die donkere grot met de vaten
met boekrollen… Het is ook zo merkwaardig allemaal! En dat dan in één van die rollen
zo’n mysterieus perkament zat! Wat stond er ook alweer op? O ja, er stond:
‘GESCHREVEN IS H’RY RY’ MAAR WIJ ZEGGEN H’RY’. Wat een vreemde tekst
eigenlijk! En wat heeft dat nou met die boekrollen te maken?
Jesse hoort de meester niet eens praten. Hij kijkt naar buiten. Het is een prachtige dag!
De zon schijnt en van buiten klinken de geluiden uit de stad. Hij hoort de verkopers in de
straten hun waren aanprijzen. En als hij goed luistert, kan hij zelfs in de verte het gezang
vanuit de tempel horen. Een duif komt in het raamkozijn zitten om met zijn kraaloogjes de
klas in te kijken. Even later fladdert de duif weer weg, de zon tegemoet.
Jesses gedachten zweven met de duif de school uit. Nu vliegt de vogel hoog boven de
stad. Hij vliegt vast naar de tempel! Het is net alsof Jesse zelf ook door de lucht zweeft en
in de verte al het tempelplein ziet. Daar woont Adonaj. Hoe zei de profeet het ook alweer?
Wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til?
Jesse kent de tekst wel. Dat zegt de profeet Jesaja, als hij vertelt hoe alle volken straks als
duiven naar Jeruzalem zullen trekken.
Plotseling flitst een gedachte door Jesses hoofd. Wat zei Naomi? O ja, nu weet hij het
weer! Het perkament kwam uit een vat waarin ook de boekrol van de profeet Jesaja zat.
Zou de mysterieuze tekst iets met de bijbelrol van Jesaja te maken hebben? Waarom lag
het perkament anders precies in die kruik?
‘Jesse!’
Jesse schrikt op uit zijn gedachten. De meester heeft iets aan hem gevraagd, maar hij
zou niet weten wat! Gelukkig vraagt de meester het daarna nog eens.
‘Jesse, ik zeg het je nog één keer! Kun je me het muntstelsel uitleggen?’
Jesse denkt snel na. De Joodse, Romeinse en Griekse munten kent hij goed. Zonder
aarzelen somt hij het rijtje op:
‘De drachme is de belangrijkste handelsmunt. Een arbeider verdient ongeveer één zo’n
munt per dag. De sjekel is de munt waarmee iedere Jood de tempelbelasting moet betalen.
En dan heb je nog de denarie van de Romeinen. Eén denarie heeft de waarde van twee

drachmen.’
‘En wat vindt Adonaj van de denarie, Jesse?’
‘Op de denarie staat het portret van keizer Tiberius en keizerin Julia. Dat is in strijd
met de Thora. Want Adonaj heeft gezegd dat wij geen afbeeldingen mogen maken van wat
in de hemel of op de aarde is.’
‘Goed zo, Jesse. Knap van je,’ zegt de meester. ‘Maar ik heb toch het idee dat je met je
gedachten ergens anders was. Je moet wel opletten, hoor!’
‘Ja, meester! Ik zal mijn best doen.’
Zodra de school uit is, gaat Jesse op weg naar Naomi. Dat doet hij wel vaker. Om haar te
vertellen wat hij heeft geleerd. Zo kan zij ook iets leren, want Naomi gaat niet naar school.
Maar nu heeft hij veel andere dingen te bespreken.
Naomi ziet Jesse al van een afstandje aankomen. Ze is gewend dat hij rond kwart over
twaalf bij haar langskomt. Zodra ze hem ziet, roept ze tegen haar moeder dat ze met Jesse
op pad gaat. En voordat haar moeder iets kan antwoorden, glipt ze al naar buiten.
‘Ha Jesse! Was het leuk op school?’ Zonder op antwoord te wachten rebbelt ze door:
‘Ik heb zo slecht geslapen, Jesse! Ik blijf maar denken aan dat geheimzinnige perkament!’
‘Ik ook, Naomi! Ik heb er de hele ochtend over zitten piekeren!’
‘Weet je al wat het betekent? Misschien kunnen we nog eens bij oom Jonas langs. Dan
vertellen we hem meteen wat we in Qumran hebben meegemaakt!’
‘Dat is een goed idee, Naomi! Kom, dan gaan we de stad in.’
Niet veel later wandelen Jesse en Naomi door de stad, in de richting van het
tempelplein. Plotseling horen ze een hoop geschreeuw. Wat is dat? Jesse is wel in voor wat
avontuur en besluit meteen om te gaan kijken.
‘Kom, Naomi! Laten we kijken wat er aan de hand is! Het geluid komt uit de richting
van de tempel!’
Jesse en Naomi hollen die kant op. Het geschreeuw wordt luider. Ook wordt het steeds
moeilijker om verder te gaan, want veel mensen willen juist de andere kant op, weg van
het tumult. Maar Jesse en Naomi juist niet!
Als ze het plein voor de tempel bereiken, is daar een vechtpartij aan de gang. Een
grote groep Joodse mannen gooit stenen naar een stuk of twintig Romeinse soldaten. De
soldaten zijn in de minderheid. Ze verschuilen zich achter hun schilden. Hun speren steken
ertussendoor. Ondertussen brult een uitzinnige menigte iets tegen hen.
‘Hoor jij wat ze roepen, Naomi?’
Jesse moet bijna schreeuwen om zich in de herrie verstaanbaar te maken. Naomi
probeert zich zo goed mogelijk te concentreren om erachter te komen waarover het gaat.
‘Ik denk dat ik het versta!’ roept ze terug. ‘Ze schreeuwen iets over het aquaduct en

Pilatus…’
Pilatus? Die bouwt inderdaad dat nieuwe aquaduct om Jeruzalem van water te
voorzien.
‘Misschien bedoelen ze het aquaduct bij de Waterpoort waar we laatst langskwamen!
Wat is daar dan mee?’
Het kost ze de grootste moeite om zich verstaanbaar te maken, want het geschreeuw
wordt almaar luider. Het wordt trouwens ook gevaarlijker op het plein, want er ontstaan
overal vechtpartijen. Naomi besluit Jesse aan zijn mouw te trekken. Misschien is het toch
veiliger om wat verderop te gaan staan…
Ze zijn niets te vroeg, want plotseling klinkt er trompetgeschal. Er verschijnen nog
meer soldaten, dit keer met getrokken zwaard.
Naomi trekt wit weg. Dat wordt een slachtpartij!
Jesse ziet een deur op een kier openstaan en wijst ernaar. Samen wurmen ze zich snel
naar binnen. Nu lopen ze tenminste geen gevaar meer. Maar vanuit de opening kunnen ze
wel blijven volgen wat er op het plein gebeurt.
‘Dat zijn vast Zeloten,’ zegt Jesse wijs. ‘Ze verzetten zich tegen het Romeinse gezag.
Ik hoop dat Adonaj ze helpt om de Romeinen te verjagen!’
‘Dat hoop ik ook, kinderen!’
Jesse en Naomi draaien zich met een ruk om. Er staat een oude man achter hen. Hij
woont ongetwijfeld in het huis waar ze nu schuilen.
‘De Romeinen zijn onbetrouwbaar! Maar Adonaj vergeet zijn volk niet. Op een dag
zullen we erin slagen om de bezetter weg te jagen!’
‘Goedemiddag meneer! Sorry dat we in uw huis zijn…’
‘Geen probleem, kinderen! Wacht hier maar tot het tumult is afgelopen.’
‘Weet u misschien wat er aan de hand is?’ vraagt Naomi.
‘Niet precies. Maar ik heb wel het gerucht gehoord dat Pilatus het nieuwe aquaduct
helemaal niet met belastinggeld heeft betaald. Dat dachten we wel, maar het was gewoon
geld uit de tempel! Dat betekent dat hij geld van Adonaj heeft misbruikt voor zijn bestuur.
Een grote zonde, jongens!’
‘Wat!’
Jesse is geschokt. Heeft de stadhouder het geld van Adonaj gebruikt voor een
aquaduct?! Wat een grote zonde!
Buiten lopen de rellen ondertussen volledig uit de hand. Op het plein vechten de vers
aangetreden Romeinse soldaten zich een weg door de menigte om hun bedreigde vrienden
te bevrijden. Naomi doet haar handen voor de ogen. Het is veel te gruwelijk wat er
gebeurt!
Maar Jesse blijft kijken. Hij ziet hoe de zwaarden op de Joodse mannen inhakken.

Sommigen proberen terug te vechten, maar ze kunnen niet tegen de soldaten op. Jesse ziet
mensen op de grond vallen, onder het bloed. Een deel van de menigte vecht nog, maar de
meesten proberen nu te vluchten…
Naomi hoeft trouwens niet te kijken om te weten wat er gebeurt. De klank van het
geschreeuw verandert. Eerst was het vooral een boos geroep. Echt het geluid van een
opstand. Maar nu hoort ze steeds meer gejammer. Van de Romeinen kun je ook niet
gemakkelijk winnen.
Diep in zijn hart is Jesse teleurgesteld. Waarom grijpt Adonaj nu niet in? Waarom is er
een bezetter, die zelfs het allerheiligste betreedt om het geld van de Almachtige te stelen?
Waarom komt Hij ons niet te hulp? Zoals vroeger, toen hij de farao in de Rode Zee liet
verdrinken?
Jesse en Naomi blijven bijna twee uur bij de oude man in huis. Dan pas is de rust zover
teruggekeerd dat ze weer naar buiten kunnen. Op het plein liggen nu verschillende hopen.
De kinderen begrijpen van afstand wat dat zijn. Het zijn de lijken van Joodse mannen die
de opstand met hun leven hebben moeten bekopen. Niemand mag het plein op om ze weg
te halen. Er staan soldaten die de toegang bewaken.
De kinderen zijn allebei geschokt door wat ze hebben gezien. Naomi’s ogen zijn rood
van het huilen. Ze wil zo snel mogelijk weg. Zodra het kan maken ze zich daarom uit de
voeten. Terug naar huis…
Als Adonaj ons niet vandaag verlost van de Romeinen, dan lukt het vast een andere
keer wel, troost Jesse zichzelf. Adonaj is toch machtiger dan de Romeinse keizer!
De rest van de dag durven Jesse en Naomi de stad niet meer in. Ze blijven daarom
maar bij Jesse thuis. Ze merken dat iedereen over de opstand praat. En over het aquaduct
dat Pilatus met tempelgeld heeft betaald. En zij maar denken dat de Romeinen eindelijk
iets goeds voor hen hadden gedaan door de watervoorziening te verbeteren! Dat is dus een
sigaar uit eigen doos.

25. Waar is oom Jonas?

De volgende dag is de rust in Jeruzalem weergekeerd. Het leven herneemt zijn
gebruikelijke gang. Ook voor Jesse en Naomi. Gisteren hebben ze de hele dag aan de
gebeurtenissen op het plein bij de tempel gedacht. Ze konden er moeilijk van slapen. Maar
vandaag begint weer een nieuwe dag.
Jesse hoeft vandaag niet naar school. Er is geen les want de meester heeft een bruiloft.
Dat is natuurlijk helemaal niet erg, want nu kan hij de hele dag met Naomi spelen! En zijn
vriendin heeft direct al een goed idee.
‘Laten we vandaag een boomhut gaan bouwen!’
‘Ja, een boomhut! Dat lijkt me leuk!’
Naomi peinst over wat ze daar allemaal in kunnen doen. ‘Dat wordt dan een plaats
alleen voor ons tweeën.’
‘Hmm… Dan kan ik daar straks in alle rust mijn boeken bestuderen!’
‘Ja ja! Je bedoelt zeker rustig een dutje doen, slaapkop!’
Zo gezegd, zo gedaan! Het zonnetje schijnt heerlijk, de vogeltjes fluiten vrolijk en
Jesse en Naomi slepen druk met houten balken en planken. Alles is snel vergeten. Net als
het geheimzinnige perkament trouwens. Want als je een hut aan het bouwen bent, denk je
daar natuurlijk niet zo veel aan.
Eerst wilden ze de hut in de vijgenboom in de tuin bouwen, maar Jesses vader vindt
dat geen goed idee. Gelukkig kent Naomi ergens anders een perfecte boom. En inderdaad,
de boom is niet al te hoog en heeft drie dikke takken die vanuit de stam uit elkaar lopen.
Daar kun je prima een hut in bouwen!
Jesse en Naomi gaan direct aan de slag. De bodem van de hut is al snel klaar! Nu nog
de muren… Maar omdat het al bijna middag is, gaan ze eerst naar Naomi’s huis om te
kijken of er iets te eten is.
Als de kinderen daar aankomen, zit Naomi’s moeder op haar hurken voor het huisje op
hen te wachten.
‘Ben je daar eindelijk, Naomi? Je zou vanochtend toch melk halen bij oom Jonas!’
Oei! denkt Naomi. Dat ben ik helemaal vergeten!
‘Nou, mama, dat ga ik meteen doen! Zeg, Jesse, wil je met me mee?’
Jesse twijfelt. Het liefst was hij verder gegaan met de hut. Maar ja, zonder Naomi is
dat veel minder leuk. En die laat je natuurlijk ook niet zomaar in de steek.
‘Nou vooruit dan…’
Ze krijgen wat brood mee en wandelen niet veel later door Jeruzalem, de bekende weg
naar het huis van oom Jonas. Het is een beetje bewolkt. Vannacht heeft het zelfs geregend.

Maar de zon komt alweer bijna tussen de wolken door. En ja, hoor, plotseling verschijnt
een krachtige zonnestraal die de stad in een warme gloed hult. Het gele licht schittert op
de witte huizen. Wat is Jeruzalem toch een prachtige stad, denkt Jesse. Ik begrijp best dat
Adonaj Jeruzalem heeft uitgekozen om er te wonen!
Niet veel later bereiken de kinderen de Vispoort. Ze zijn er nu bijna. Zodra ze door de
poort zijn, zien ze de boerderij van oom Jonas al in de verte.
‘Kom op, Jesse! Wie er het eerste is!’ roept Naomi.
Voordat Jesse kan terugzeggen dat hij helemaal geen zin heeft in een wedstrijdje, rent
Naomi al weg. Jesse moet er wel achteraan hollen. Maar hij weet van tevoren al dat
Naomi gaat winnen, want die kan toch hard rennen!
Inderdaad bereikt Naomi als eerste de boerderij.
‘Oom Jonas, we zijn er!’ roept ze bij het hek.
Ze maakt het hek los en loopt het erf op. Even kijkt ze om, maar het is duidelijk dat
Jesse geen hardloper is. Die moet nog bijna honderd meter afleggen. Daar ga ik natuurlijk
niet op wachten, denkt ze kordaat. En ze loopt het erf op.
‘Oom Jonas, waar bent u? We komen voor de melk!’
Maar er komt geen antwoord. Dat is best gek, want als oom Jonas niet al buiten
rondscharrelt, komt hij altijd wel naar buiten als Naomi roept. Weet je wat, ik kijk even in
de schuur, denkt Naomi. Ze loopt er meteen naartoe en doet de deur open. Maar op dat
moment hoort ze een raar geluid. Wat hoor ik nou? Wat is dat voor geluid?
Inmiddels is Jesse ook aangekomen. Hij hijgt nog een beetje van het hollen.
‘Waar is je oom dan, Naomi?’ vraagt hij.
‘Ik weet het niet, Jesse! Maar stil eens! Hoor je dat ook?’
Jesse luistert aandachtig. Nu hoort hij het ook. Het is een klagend geluid, een soort
geloei. Het lijkt wel van één of ander dier dat pijn heeft…
‘Het komt van achter de schuur vandaan, Naomi. Kom, dan gaan we kijken!’
De kinderen lopen om de schuur heen. Het geluid wordt steeds harder. Als ze aan de
achterkant zijn, horen ze het al duidelijker. Het is meer een gemekker dan een geloei. En
dan zien ze ook wat het is: de geit! Die staat luid mekkerend in zijn hok.
‘Er is wat met de geit, Jesse! Normaal mekkert ze niet zo.’
‘Wat denk je dat ermee is?’

‘Geen flauw idee. Maar waar is oom Jonas toch? Hij moet dat toch ook gehoord
hebben? Het lijkt alsof hij er helemaal niet is. Of er is iets met hem gebeurd…’
‘Kom, dan gaan we binnen kijken!’

26. Op onderzoek

Jesse en Naomi lopen naar de deur van de boerderij. De voordeur is dicht, maar zit niet
op slot. Jesse duwt hem voorzichtig open.
‘Oom Jonas!’ roept hij.
‘Oom Jonas! Waar bent u?’ roept Naomi erachteraan.
Maar er komt geen antwoord. De kinderen gaan daarom maar gewoon naar binnen. De
woonkamer is klein. Er staat een tafel met wat borden en bekers erop. En twee stoelen
ervoor, precies zoals altijd. Maar geen oom Jonas die op één van die stoelen zit om Naomi
te plagen. Want dat doet oom Jonas meestal als zij er is.
Aan de andere kant van de kamer is de deur naar de slaapkamer. Daar bewaart oom
Jonas allemaal spullen. En daar staat ook zijn bed. Naomi duwt de deur ervan open en
kijkt naar binnen. Ook hier ligt alles er gewoon, net als altijd. Maar opnieuw geen oom
Jonas.
‘Ik snap er niks van, Jesse! Waar zou oom toch zijn?’
‘Ik heb geen flauw idee. Misschien is hij naar de stad?’
‘Ja, maar wat ik zo gek vind, is dat de geit zo mekkert. Oom Jonas zorgt altijd goed
voor haar.’
‘Weet je wat ik denk, Naomi? Ik denk dat oom Jonas er helemaal niet is…’
‘Briljant, Jesse! Hoe kom je erop!’
‘Doe niet zo flauw! Je laat me niet eens uitpraten! Ik wou zeggen dat ik denk dat oom
Jonas er de hele dag al niet is. Ik denk dat de geit mekkert omdat die nodig gemolken moet
worden.’
‘Denk je dat? Nou, dat kunnen we simpel controleren!’
Naomi pakt een grote kom uit een kastje en loopt naar buiten, naar de geit. Ze weet
precies hoe ze een geit moet melken, want dat heeft haar moeder haar vroeger geleerd.
Toen ze zelf nog een geit hadden.
Ze klimt over het hek achter de schuur en knielt bij het dier. Die stopt meteen met
mekkeren, alsof ze weet dat Naomi haar komt helpen. Naomi pakt de uiers beet en begint
de geit te melken. Met krachtige stralen spuit de melk in de kom.
‘Je hebt gelijk, Jesse. Het arme beest is vandaag nog niet gemolken. Ik denk dat oom
er inderdaad niet is. Maar waar zou hij dan kunnen uithangen? Normaal is hij er altijd?’
‘Naomi, ik vind het maar vreemd!’
Als Naomi klaar is met melken, draagt ze de kom naar binnen.
‘Die moeten we zo meteen maar meenemen. Want als oom er niet is, bederft die toch

maar.’
Ze schenkt de melk over in een leren kruik die in de huiskamer aan de muur hangt.
‘Volgens mij kun je dan net zo goed meteen de geit meenemen,’ stelt Jesse voor. ‘Wie
weet wanneer je oom weer terugkomt? Nu is er niemand om voor het beest te zorgen. En
dat vind ik zielig!’
‘Ja, misschien heb je gelijk. Laten we dan maar een touw gaan zoeken. Dat ligt vast in
de schuur.’
Jesse en Naomi gaan naar de schuur en maken de deur ervan open.
‘Nu we hier toch zijn, zou ik hier best eens willen rondneuzen!’
‘Rondneuzen, Jesse? We zijn hier wel bij mijn oom, hoor!’
‘Weet je nog van de vorige keer? Toen kwamen er toch jongens naar buiten die met
zwaarden geoefend hadden? Volgens mij stopte je oom de zwaarden in die kist daar.’
Jesse wijst naar een grote houten kist die in de hoek staat.
‘Ik ga daarin eens een kijkje nemen…’
Naomi is eigenlijk ook wel nieuwsgierig. En nu oom er toch niet is! Samen met Jesse
tilt ze het deksel van de kist. In de kist liggen oude spullen en wat gereedschap.
‘Wat een oude troep, zeg! Daar is toch niks aan?’
‘Wacht eens! Volgens mij moeten we die spullen eruit halen en eronder kijken.’
Voorzichtig halen de kinderen de spullen uit de kist.
‘Kijk!’ roept Jesse dan uit. ‘Er liggen een paar losse planken op de bodem! Ik denk dat
de kist een dubbele bodem heeft!’
‘Ha, je hebt gelijk! Kom, dan halen we ze eruit…’
Jesse en Naomi wurmen hun vingers tussen twee planken en wrikken er eentje los.
‘Zo, die kan eruit!’ zegt Jesse tevreden. ‘Nu de rest nog!’
Als de eerste bodemplank eruit is, volgt de rest al snel. En inderdaad, onderin de kist
ligt nog iets. Het is een soort langwerpig pakket met een paar oude doeken eromheen.
‘Zie je wel! Ik had gelijk!’
‘Wat zou erin zitten?’
‘Geen idee. We gaan het openmaken. Maar het zou me niks verbazen als die zwaarden
hierin zitten…’
Jesse en Naomi halen het pakket uit de kist. Heel zwaar is het niet. Ze wikkelen
voorzichtig de doeken ervan af en kijken wat erin zit. Dan kijken ze elkaar een tijdje
zwijgend aan. Jammer, er zitten geen zwaarden in. Ze zien alleen een stuk of tien
foedralen. Dat zijn de beschermhoezen waar je zwaarden in kunt bewaren. Maar de
foedralen zijn allemaal leeg. Maar ja, als er foedralen liggen, dan horen daar natuurlijk wél

zwaarden in te zitten…
‘Zie je wel! Hier verbergt jouw oom natuurlijk die zwaarden! Alleen zijn ze er nu niet.
Maar we hadden dus wel gelijk. Er is iets met jouw oom aan de hand!’
‘Maar als de zwaarden hier niet zijn, waar zijn ze dan wel?’
Jesse heeft natuurlijk geen antwoord op Naomi’s vraag. Ze bergen de spullen weer op
en doen de kist dicht.
‘Zo, niemand kan zien dat we daarin hebben gekeken!’
‘Kijk, daar ligt een touw! Daarmee kunnen we de geit naar je moeder meenemen.’
Jesse pakt het touw en loopt naar buiten, naar de geit. Naomi maakt intussen alvast het
hek open. Jesse bindt het touw om de nek van de geit. Dan gaan beide kinderen met het
dier op weg naar huis.
‘Ik vind het maar een vreemde situatie, Jesse! Ik snap er helemaal niets van…’

27. Het paaslam

Het leven herneemt zijn gewone gang. Inmiddels is het al bijna een week geleden dat
Jesse en Naomi hebben ontdekt dat oom Jonas er niet meer is. Hij is sindsdien ook niet
meer teruggekomen. Elke ochtend zijn ze samen naar de boerderij gegaan om te kijken of
oom Jonas alweer verschenen is. Geen enkele keer troffen ze hem daar aan.
Ze hebben het hele verhaal thuis al in geuren en kleuren verteld. Ook Naomi’s moeder
begrijpt er niets van. Toch is ze niet ongerust. Ze weet dat haar broer weleens vaker weg
is. Dan is hij op reis of doet hij dingen die hij verder niet bespreekt. Maar ja, peinst
Naomi, wat nou als hij een ongeluk heeft gehad? Hij kan wel in een ravijn gestort zijn!
Jesse heeft zijn vader ook verteld over de kist die ze in de schuur hebben gevonden.
Maar zoals altijd vindt zijn vader dat Jesse gewoon veel te veel fantasie heeft.
‘Wat moet die oom Jonas nou met zwaarden doen? Die heeft hij toch niet nodig op een
boerderij? Nee hoor, Jesse, je fantasie slaat op hol. Die oom Jonas is gewoon op reis. Hij
komt vanzelf wel terug!’
‘Ik hoop dat u gelijk hebt, vader.’
Maar diep in zijn hart gelooft Jesse er geen woord van… Maar zelfs hij heeft geen tijd
om erg veel aan oom Jonas te denken. Behalve school is er van alles te doen. Hun
boomhut is inmiddels klaar en binnenkort is het ook Pesach. Dat is één van de drie
belangrijke feesten in Israël. Samen met Sjavoeot, het pinksterfeest, en Sukkot, het
loofhuttenfeest, vormt Pesach een hoogtepunt. Tijdens het feest vieren ze met elkaar de
Sederavond. Elke familie slacht dan een lam dat ze op een vuur roosteren en samen
opeten. Dat is altijd een heel bijzondere en indrukwekkende avond.
Met Pesach maken veel Joden uit de rest van het land een pelgrimstocht naar
Jeruzalem. Daarom is het in deze periode erg druk in Jeruzalem. Dat begint nu al. Er is
van alles in de stad te doen en zowel Jesse als Naomi kunnen daar altijd erg van genieten!
Tijdens Pesach lopen er ook allerlei vreemde mensen rond. Pelgrimsgangers uit alle
delen van de wereld. Zo zijn er bijvoorbeeld veel Joden uit het noorden van het land. Uit
Galilea, een achtergebleven gebied. Dat weet Jesse, want daar wonen vooral boeren en
vissers. Die bezoeken slechts zelden de tempel. Dat kun je ook aan hen zien als je hen
tegenkomt want ze voelen zich in Jeruzalem niet erg op hun gemak. Nee, die Galileeërs
zijn geen trouwe Joden, heeft Jesses vader hem verteld. Hoewel Jesse zich wel afvraagt
hoe zij het nou kunnen helpen dat ze zover van de tempel vandaan wonen…
Nog interessanter zijn de mensen die vanuit andere streken naar Jeruzalem zijn
gekomen. Uit alle provincies van het Romeinse Rijk verschijnen ze, in de meest bizarre
kleren uitgedost. Van vreemde oosterse gewaden in felle kleuren tot deftige dames in
moderne Griekse kleding. En als er veel bezoekers zijn, komen er natuurlijk ook allerlei
handelaren naar de stad. Ze verkopen van alles. Jeruzalem verandert daardoor in een volle,
bruisende stad, waar van alles te beleven is!

Maar het interessantst is natuurlijk wat er bij de tempel plaatsvindt. Het liefste hangt
Jesse daar de hele dag rond. Maar ja, hij moet natuurlijk gewoon naar school. En als hij ’s
middags thuiskomt, wil zijn vader dat hij eerst zijn huiswerk maakt. Toch lukt het hem
vaak om nog even met Naomi naar de tempel te gaan. Trouwens, vanmiddag gaat hij daar
met zijn vader naartoe. Ze moeten een paaslam kopen voor het komende pesachfeest.
Als Jesse op het punt staat om van huis te gaan, komt Naomi aanhollen. ‘Mag ik met je
mee naar de tempel, Jesse?’ roept ze. ‘Ik wil ook mee!’
‘Vader, vindt u het erg als Naomi ook meekomt?’ vraagt Jesse gelijk aan zijn vader.
‘Natuurlijk niet, jongen!’ antwoordt zijn vader. ‘We gaan alleen naar de buitenste
voorhof, dus ze kan best mee. Gezellig!’
Met zijn drieën wandelen ze door de stad. Jesses vader voorop en de twee kinderen
erachteraan. Jesses vader draagt de zwarte kleding van een rabbi, daarmee valt hij op. Je
ziet de mensen naar hem kijken. Jesse is maar wat trots op zijn vader!
‘Rabbi, mag ik iets vragen?’ zegt Naomi plotseling.
‘Natuurlijk, meisje! Wat wil je weten?’
‘Nou, ik hoorde van Jesse dat we zo meteen een paaslam gaan kopen. Maar waarom
kopen we geen geit? Die is veel goedkoper.’
Jesse schaamt zich een beetje voor de domme vraag van Naomi. Maar Jesses vader
lacht erom.
‘Nee, meisje! Een lam hoort nou eenmaal bij Pesach. Vroeger, toen Israël zich
klaarmaakte om uit Egypte te vertrekken, was een geitje wel toegestaan. Maar onze
vaderen hebben bepaald dat bij de viering van Pesach alleen lam gegeten mag worden!’
‘Wel jammer, hoor! Nu moeten we een lam kopen en dat is best duur. En mijn moeder
heeft trouwens nog een geit die we misschien kunnen verkopen. U weet wel, de geit van
oom Jonas.’
‘Ach, meisje,’ lacht Jesses vader. ‘Misschien dat je die geit wel aan het eind van het
jaar kunt verkopen. Op Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, wordt er elk jaar een geit
geofferd. En een andere geit wordt met de zonden van Israël beladen de woestijn in
gestuurd. Alleen denk ik niet dat de priesters daarvoor de geit van een klein meisje zullen
gebruiken!’
Jesses vader lacht nog een keertje. Hij vond het wel een grappige vraag. Maar Jesse
verbijt zich over zo veel domheid…
Dan komen ze bij de tempel. Op het tempelplein is het een drukte van jewelste. Overal
staan kraampjes waar van alles wordt verkocht. Bij een aantal ervan drommen de mensen
samen. Dat zijn vast de marktkramen van de priesters waar je de schapen kunt kopen,
vermoedt Naomi.
‘Mag ik nog een vraag stellen, rabbi?’ vraagt ze voorzichtig.

Jesse irriteert zich weer direct. Hij vermoedt de volgende domme vraag. Had hij
Naomi nou maar thuisgelaten…
‘Waarom kopen alle mensen hun lam hier, rabbi? De buurman van oom Jonas heeft
ook schapen, maar ik heb nog nooit iemand gezien die daar met Pesach een lam heeft
gekocht.’
‘In de Thora staat dat een pesachlam zonder gebrek moet zijn. Hij mag dus geen
gekneusde poot hebben of blind zijn. Of zelfs maar gekke vlekken op zijn huid hebben. De
priesters controleren of de schapen aan de regels voldoen en geschikt zijn als pesachlam.
Niemand wil het risico lopen om er pas bij het slachten achter te komen dat het lam niet
geschikt is. En dat kun je voorkomen door een lam in de tempel te kopen.’
Jesse loopt inmiddels rood aan. Hij begint zich steeds meer te schamen voor Naomi.
Nou snap ik waarom meisjes niet naar school mogen. Ik hoop dat ze niet nog meer domme
vragen gaat stellen!
‘Maar is het dan niet handiger om dat lam pas later te kopen, vlak voor het slachten?’
gaat Naomi onverstoorbaar verder.
‘Ja, dat zou wel zo praktisch zijn!’ antwoordt Jesses vader, die steeds vrolijker wordt.
‘Maar bij het Egyptische pesachfeest hadden de Israëlieten het lam vijf dagen bij zich in
huis. In de Thora staat dat wij dat ook moeten doen. Vijf dagen lang heeft Jesse dus een
schaap in huis. Je moet elke dag maar even komen kijken.’
‘Toch vind ik dat zielig! Van zo’n dier in huis ga je toch houden? Kijk, de geit die wij
van oom Jonas hebben meegenomen, vind ik ook heel lief! Ik zou eigenlijk niet willen dat
het arme beest geslacht wordt…’
‘Dat is het precies, meisje! Adonaj bedoelt juist dat wij van het pesachlam gaan
houden. Toen de Israëlieten het in de nacht van de uittocht slachtten, streken ze het bloed
op de deurposten. Omdat het bloed van een dier komt waarvan je houdt, worden wij extra
herinnerd aan de grootheid van Adonaj die Israël tot zijn volk heeft gemaakt! En daarom
halen we het lam ook vandaag. Want over precies vijf dagen is het Sederavond, de avond
van het pesachfeest.’
‘Nou, toch blijf ik het zielig vinden! Als iemand nou eens chocola uitvindt, dan
kunnen we beter een chocoladeschaap kopen. Dat is minder erg om te slachten. En het
lijkt me nog lekkerder ook…’
Jesses hoofd lijkt ondertussen wel een tomaat van de ingehouden boosheid. Op dat
moment barst hij uit:
‘Vader, ik snap niet dat Naomi zulke vragen stelt! Dit soort dingen hoort toch iedere
Jood te weten?’
‘Ach, jongen! Voor iedereen is het eens de eerste keer. Als Naomi nou bij ons de
pesachmaaltijd zou kunnen bijwonen, zullen we het haar nog eens uitgebreid uitleggen!’
Dat vindt Jesse een goed voorstel. Ondertussen zijn ze op het tempelplein
aangekomen. Een geweldige mensenmassa vult het plein! Overal staan kraampjes met

handelaren. Achter iedere kraam scharrelen schapen, geiten en andere dieren. Voor de
meeste zijn kleine hokken gemaakt van wat losse planken. Maar hier en daar lopen ook
losse dieren over het plein.
Doordat het zo druk is, roepen de verkopers luidruchtig om aandacht. Ze prijzen hun
schapen aan. Maar hun buurmannen laten het er niet bij zitten en roepen dan ook, wat
harder natuurlijk. Dus moeten die eerste verkopers daar weer overheen brullen. Want wie
het hardste schreeuwt, verkoopt natuurlijk het meeste. Nou ja, dat denken ze dan…
Jesse vindt het allemaal maar vreemd. Waar is nou de eerbied voor Adonaj? Dit is toch
zijn huis? Dat geschreeuw past hier toch niet? Het lijkt wel de markt!
‘Wat een drukte, hè vader! Wat vindt u daar nou van?’
Jesse schreeuwt zelf ook bijna. Want als hij gewoon praat, kan zijn vader hem door de
herrie heen natuurlijk niet eens horen.
‘Ach jongen, je ziet dat Jeruzalem met zijn tijd meegaat! De mensen uit de hele wereld
komen naar ons toe. En deze handel brengt welvaart met zich mee: geld, boekrollen,
mooie dingen. En bovenal de Griekse cultuur. Je zult zien, zoon, dat Jeruzalem zich over
een tijdje kan meten met de grote steden op aarde: Alexandrië in Egypte, Athene en
Korinte in Griekenland en uiteindelijk natuurlijk ook Rome zelf. Dat is de zegen die
Adonaj ons geeft. Wij zullen straks over de gojim, over de volken heersen!’
Het drietal komt bij een stalletje bij de linker muur. Een bebaarde verkoper in de kledij
van een bedoeïen schreeuwt om aandacht. Als hij de bezoeker met zijn twee kinderen bij
zijn kraam ziet staan, richt hij zich meteen tot hen.
‘Dag, rabbi! Waarmee kan ik u van dienst zijn?’
‘Ik zou graag een paaslam willen kopen,’ antwoordt Jesses vader. De verkoper klimt
over de afrastering achter het kraampje en pakt een stevig lam. ‘Wat vindt u van dit dier?
Het is vanochtend goedgekeurd door de priesters!’
De kinderen kijken naar het schaap. Het heeft een prachtige witte vacht, zonder
vlekken. Zijn oren hangen een beetje naar beneden en het heeft grote ogen. Naomi is er
meteen door vertederd. Wat een prachtig dier! En zulke mooie ogen…
Jesses vader inspecteert het schaap zorgvuldig.
‘Dit lijkt me inderdaad een prima dier,’ zegt hij dan. ‘Ik koop het!’
De verkoper bindt de poten aan elkaar en tilt het schaap uit de kooi. Dat valt nog niet
mee, want het weegt toch bijna 20 kilo!
Jesses vader pakt daarop een stuk of tien munten uit zijn beurs en geeft die aan de
verkoper. Dan pakt hij het lam op en legt het met een zwaai over zijn schouders. Het arme
dier mekkert en spartelt wat. Maar Jesses vader is best sterk – veel sterker dan je van een
rabbi zou verwachten die de hele dag in de boeken zit te snuffelen.

28. Grote schoonmaak

Het is genoeg geweest. Het is zo druk in de tempel dat Jesses vader snel naar huis terug
wil. Hij dringt zich door de menigte, op weg naar de uitgang. Jesse en Naomi lopen vlak
achter hem, om hem tussen de mensen niet kwijt te raken.
Terwijl het drietal zich gestaag een weg probeert te banen, horen de kinderen
plotseling een hoop kabaal. Er klinkt geschreeuw. Jesse en Naomi kijken om. Ze zien iets
door de lucht vliegen.
‘Kijk, een kip!’ roept Naomi, terwijl ze wijst.
‘Krijg nou wat!’ mompelt Jesse. ‘Wat een kabaal!’
Jesses vader lacht.
‘Dat is geen kip, Naomi, maar een offerduif.’

Ze blijven stilstaan en proberen erachter te komen wat er allemaal gebeurt. Te midden
van een grote stofwolk vliegen nog een paar duiven door de lucht. Hoe kan dat toch? Er
zijn veel duiven op het tempelplein, want ze worden als offerdieren verkocht. Maar die
zitten toch in de kisten van de handelaren? Want hoe kun je ze nou verkopen als ze door
de lucht fladderen?
Er klinkt nog meer geroep en geschreeuw. Vreemd, op zo’n heilige plaats… Een aantal
handelaren lijken zelfs met elkaar aan het vechten te zijn.
‘Wat is er toch aan de hand, Jesse?’
‘Geen flauw idee! Kom, laten we gaan kijken!’
Nog voordat Jesses vader kan protesteren, verdwijnen Naomi en Jesse tussen de
mensen, in de richting van het tumult. Want als Jesse dit eerst aan zijn vader zou vragen,
zou die dat vast geen goed plan vinden.
Jesse en Naomi wurmen zich tussen de mensen door. Terwijl de volwassenen ondanks
hun geduw en getrek nauwelijks een stap kunnen zetten, glippen zij vliegensvlug langs
alle heen en weer zwiepende armen. En kruipen ze snel tussen benen door. Tenminste,

zolang ze ervoor kunnen zorgen erdoorheen te zijn voordat de eigenaar van die benen ze
bij de kladden grijpt…
Al gauw zijn de kinderen op de plek van de oorzaak van het tumult. Allerlei
marktkramen liggen op hun kant. De hekken van de kooien van de schapen en geiten zijn
kapot en graaiende verkopers proberen hun beesten te vangen. Want zonder
handelsvoorraad valt er natuurlijk weinig te verkopen.
De marktlieden zijn duidelijk woedend! Ze staan met zijn allen tegen een stuk of
twaalf mannen te schreeuwen. Dat zijn duidelijk mensen uit het noorden. Dat zie je zo aan
hun kleding. Die zijn wat smoezelig en passen meer bij boeren of vissers dan bij
stadsmensen.
De noorderlingen proberen de verkopers van zich af te houden. Eentje heeft zelfs een
houten stok gepakt en zwaait ermee in het rond. Die kun je maar beter ontwijken!
‘Wel alle grutters!’ roept een kraamhouder. ‘Mijn hele handel ligt aan gruzelementen!’
‘Welnee!’ lacht een noorderling. ‘Je handel vliegt hier gewoon rond, hoor!’
‘Dat zullen jullie betalen! Dit accepteer ik niet! Ik roep de tempelpolitie erbij!’
schreeuwt een andere verkoper.
Maar de noorderling lacht erom.
‘Doe maar, hoor! Ik ben benieuwd of je door de menigte heen kunt komen!’
Maar het is niet nodig. Er verschijnen namelijk al twee wachters. Ze zijn van de
tempelpolitie en hebben als taak om de orde te handhaven. Die zijn ongetwijfeld ook op
het tumult afgekomen.
‘Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren!’ roept Naomi in Jesses oor.
‘Wat een chaos, hè!’ roept Jesse terug. ‘Best leuk zo!’
Het wordt nog leuker, want het gezag mengt zich nu tussen de ruziemakers.
‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt een politieman aan de noorderling met de stok.
Voordat die kan antwoorden, komt er een andere man bij staan die het woord neemt:
‘Ik zal het u vertellen, mijnheer. Mijn meester was hier op het plein. Toen kwamen er
een aantal blinden bij hem. De verkopers riepen dat die moesten vertrekken. Kennelijk
mogen hier geen blinde mensen rondlopen. Misschien vinden ze dat niet goed voor hun
handel…’
‘Wat een leugens!’ roept een handelaar. ‘Natuurlijk mogen hier best blinden komen!
Maar dan moeten ze niet voor mijn kraam gaan zitten. Dan zitten ze in de weg!’
‘Houd jij je erbuiten!’ zegt de tweede politieman. ‘Eerst wil ik zijn verhaal horen!
Daarna ben jij aan de beurt.’
‘Nou, mijn meester was dus in gesprek met zo’n blinde man, toen die handelaar op ons
afkwam…’

‘Waar is die blinde man dan?’ vraagt de politieman bars. ‘Die wil ik straks ook als
getuige horen!’
‘Hier ben ik, mijnheer!’ klinkt het tussen de mensen.
Er komt een man naar voren die voor de agent gaat staan.
‘Nou, dat lijkt me niet, mijnheer. U bent niet blind. Anders kon u niet zo snel naar me
toe komen.’
‘Ik ben de blinde die met de meester van deze man in gesprek was. Hij heeft me
daarna genezen. Ik kan nu zien, mijnheer!’
De agenten kijken de man strak aan. Ze geloven er niets van.
‘Ingerukt! Als je niet snel weg bent, rekenen we je in wegens openbare dronkenschap!
We verwachten respect en hebben geen behoefte aan dit soort praatjes!’
De agent draait zich om naar de handelaar en vraagt hem naar zijn verhaal.
‘Ik vroeg die bedelaar dus om voort te maken, mijnheer! Maar toen kwam er iemand
naar me toe. Voor ik er erg in had, pakte hij mijn kraam beet en keerde hem om! Al mijn
handelswaar ligt nu op de grond of fladdert in de rondte! Ik heb behoorlijke schade,
mijnheer!’
‘Welke man deed dat dan?’ vraagt de agent.
‘Dat deed mijn meester, mijnheer!’ antwoordt de noorderling meteen. ‘Hij vindt dat
zulke handel hier niet in de tempel hoort. Hij zegt dat dit het huis van Adonaj is en geen
markthal!’
Hmm… mompelt Jesse in zichzelf. Daar zit natuurlijk wel wat in!
‘Waar is je meester dan? Ik wil hem spreken!’ zegt de agent.
‘Daar, mijnheer!’ wijst de noorderling. ‘Daar loopt hij, tussen de mensen. Hij is op
weg naar buiten!’
Jesse kijkt in de richting die de man aanwijst. Hij moet op zijn tenen staan om nu iets
te zien. Net was het zo handig om klein te zijn, maar als je ergens overheen moet kijken,
heeft het duidelijk ook een nadeel. Toch lukt het Jesse om de man in de richting van de
uitgang te zien lopen. De man komt hem bekend voor. Alleen kan hij zich niet precies
herinneren waar hij hem ook alweer eerder heeft gezien.
‘Jesse, zie je dat!’ roept Naomi dan in zijn oor. ‘Die man die daar wegloopt, is rabbi
Jesjoea!’
Natuurlijk! denkt Jesse. Dat is rabbi Jesjoea. Die zijn we op onze reis naar Jericho
tegengekomen!
‘Je hebt gelijk, Naomi! Dat is hem!’
‘Zou rabbi Jesjoea achter die puinhoop zitten?’
‘Ik weet het niet…’

‘Ik dacht dat rabbi Jesjoea heel vriendelijk en rustig was!’
‘Toch begrijp ik hem wel een beetje, denk ik. Dit is inderdaad het huis van Adonaj.
Maar op deze dagen voor Pesach is er inderdaad weinig verschil met de grote markt…’
Jesse en Naomi kijken rabbi Jesjoea na. Net voordat hij het plein verlaat, stopt hij even
en draait zich om. De afstand is groot en er staan veel mensen tussen. Maar zijn scherpe
ogen lijken de afstand te overbruggen.
‘Het lijkt wel of hij naar ons kijkt, Naomi…’
‘Je hebt gelijk…’ zegt Naomi, terwijl ze de man in de verte aankijkt. ‘Ik zie een soort
vuur in zijn ogen! Maar toch ook iets heel zachts. Een soort warmte. Eigenlijk lijken zijn
ogen wel een beetje op die van ons schaap…’
‘Wat een wonderlijke man,’ fluistert Jesse zachtjes.
Dan verdwijnt rabbi Jesjoea uit het zicht. Jesse gaat met Naomi op zoek naar zijn
vader. Want er moet nog een paaslam naar huis worden gebracht.

29. Een zielig gebeuren

Een paar dagen later is het eindelijk Pesach. Jesse heeft erg naar dit feest uitgezien; elk
jaar is het weer bijzonder om mee te maken!
Opnieuw bevindt Jesse zich met zijn vader op het tempelplein. Dit keer zonder Naomi,
maar wel met het lam dat ze hebben gekocht. Dat draagt Jesses vader weer over zijn
schouders. Naomi wist al wat het arme dier te wachten staat. Daarom wilde ze niet mee.
Het lam heeft zulke lieve ogen! Het lijkt net alsof het zegt: Doe me dit toch niet aan! Ik heb
toch niets verkeerds gedaan?
Als Jesse eraan terugdenkt, glimlacht hij. Naomi moest zelfs huilen toen hij met zijn
vader en het schaap vertrok! Echt een meisje. Soms doen meisjes wel stoer, maar zodra er
een schaap, poes of konijn in het spel is, ligt dat anders. Huilebalken zijn het dan! Wat een
drama was het eigenlijk. Tranen met tuiten! En dat allemaal voor een dier dat maar vijf
dagen bij hen thuis is geweest! Tja, het is ook wel gek. Het beest heeft niet eens iets
verkeerds gedaan, maar toch heeft zijn laatste uur bijna geslagen… Hij is maar wat blij dat
hij niet als schaap is geboren!
Toch is het best spannend. Voor de eerste keer mag hij het offeren van de schapen in
de tempel meemaken. Dat hoort nou eenmaal bij Pesach. En hij zou het voor geen goud
willen missen!
Op het tempelplein is het erg druk. Duizenden mannen lopen met een lam op hun
schouders het plein op. Aan elk lam is een mes vast gemaakt. Sommigen hebben het mes
aan de horens van het dier vastgebonden. Bij andere is het gewoon in de wol gestoken.
Jesse staat met zijn vader in de voorhof van de vrouwen. De Nikanorpoort is nog dicht.
Naomi kon er ook niet bij zijn, want ze mag toch niet verder mee. De grote deuren van de
poort zijn nog gesloten. Daarachter gaat het gebeuren. Als ze straks in de voorhof van
Israël staan, zullen de priesters de schapen slachten. Straks, om precies drie uur. Het is
goed dat ze vroeg van huis zijn gegaan, want met een beetje geluk horen ze bij de eerste
groep die wordt binnengelaten!
Ondertussen wordt het steeds drukker. Er komen nog meer mannen met hun schapen
het tempelplein op. Het wordt echt dringen! Jesse houdt met zijn hand het kleed van zijn
vader vast, want hij wil hem niet kwijtraken. Hij zou hem tussen al die grote mensen niet
meer kunnen terugvinden!
Er klinkt trompetgeschal. Meteen zwaaien de grote deuren van de Nikanorpoort open.
Het zijn hoge, zware deuren, dus het gaat heel langzaam. Als ze uiteindelijk wijd
openstaan, kunnen de mensen erdoorheen. Jesse schuifelt er ook met zijn vader doorheen.
Als het binnenplein bijna vol is, gaan de grote deuren achter hen dicht.
In de voorhof staan honderden priesters, allemaal met een scherp mes. Ook staan er
dienaren met gouden en zilveren schalen. Alle mannen zetten hun lam voor een priester op

de grond en houden het bij de kop vast. De priesters zijn er klaar voor. Het wachten is op
het signaal…
Het wordt muisstil op het grote plein. Iedereen zwijgt en wacht af. Ook de schapen
voelen de spanning. Sommigen proberen hun kop los te krijgen, maar daarvoor worden ze
te stevig vastgehouden. Het schaap van Jesse laat een zielig gemekker horen. Dat is zijn
laatste geblaat, schiet er door Jesse heen. Hij voelt een soort weemoed nu hij weet wat het
dier te wachten staat. Er biggelt zelfs zomaar een traan over zijn wang. Oei, dat is niet de
bedoeling! Snel veegt hij met zijn mouw zijn wang af. Kom op! vermaant hij zichzelf. Ik
lijk Naomi wel…
Dan klinken er drie trompetstoten. Priesters blazen op zilveren trompetten. Precies op
dat moment steken de priesters die bij de schapen staan met hun mes toe. Het lemmet van
het mes flitst in het zonlicht. Met een enkele haal snijdt de priester die voor Jesse staat, de
keel van hun schaap door. Onmiddellijk houdt een dienaar een schaal onder de nek, want
het bloed gutst eruit. Jesse kijkt het stervende dier in zijn weke ogen. Hij moet weer even
slikken. Het levensvuur van het schaap dooft snel. Niet veel later valt het dier dood op de
grond.
Ondertussen klinkt er de hele tijd gezang. Zingende priesterkoren prijzen Adonaj. Na
elke regel antwoorden de mensen – ook zingend – met een halleluja. Zo ook Jesse en zijn
vader. Wat een vreemde gebeurtenis eigenlijk, om zingend een dier te slachten! Maar het
is net als vroeger, bij dat eerste Pesachfeest. Toen zorgde de dood van het paaslam ervoor
dat Israël zingend uit Egypte kon vertrekken…
Als de schaal is volgestroomd, wordt die doorgegeven. De tempeldienaren vormen een
lange rij naar het grote altaar dat in de voorhof staat. Jesse ziet hoe hun schaal in de rij
wordt doorgegeven en volgt die met zijn ogen. Uiteindelijk bereikt die het einde, waar een
priester de schaal met bloed aan de voet van het grote altaar leeggiet. Het lam moest
sterven zodat Adonaj aan onze zonden kan voorbijgaan…
‘Kom op, jongen!’
Zijn vader leidt hem af van zijn gedachten. Samen dragen ze het dode schaap naar de
muur. Daar neemt een dienaar het dier van hen over en hangt het aan een ijzeren haak.
Snel wordt de huid afgestroopt. Daarna wordt het vakkundig opengesneden. De staart, het
vet, de nieren en de lever worden eruit gehaald en met zout bestrooid. Die worden zo
meteen in het vuur op het grote altaar verbrand. De rest van het karkas wordt in de huid
gewikkeld. Dat mogen ze meenemen naar huis, voor het hoofdgerecht vanavond!

30. Sederavond

De zon is net ondergegaan. Met het vallen van de avond begint het pesachfeest. Jesse zit
thuis aan tafel. Behalve zijn familie – zijn vader en moeder, zijn broers David en Levi, zijn
zus Ester, een oom en een tante – is ook Naomi aangeschoven.
Verder zijn er ook nog een paar buren. Het is gebruikelijk om de pesachmaaltijd met
elkaar te vieren. Het schaap moet vanavond helemaal worden opgegeten, er mag niets
voor de volgende dag overblijven. Dus dan is het best handig als je met wat meer bent. En
zelfs dan is er voor iedereen meer dan genoeg!
Nadat Jesse en zijn vader ’s middags waren teruggekeerd uit de tempel, gingen ze het lam
klaarmaken. Dat was nog een heel werk, want dat moest voorzichtig gebeuren. Jesse weet
wel waarom. In de Thora staat namelijk dat er geen bot van het dier mag breken!
Daarna hebben ze het lam aan het spit boven een vuur geroosterd. Ook dat staat zo in
de Thora. Het mag niet worden gekookt of gebraden, maar moet in het vuur gaar worden.
Maar dat is helemaal niet erg. Want wat is er nu lekkerder dan vers gebarbecued vlees?
Nou ja, hij weet wel dat Naomi en zijn zusje Ester het daar absoluut niet mee eens zijn.
Zij houden wel van vlees, maar niet van vlees dat je eerst vijf dagen lang kunt aaien. Zo’n
lief dier eet je toch niet op? Toch heeft Jesses vader van tevoren duidelijk gezegd dat
iedereen van het paaslam moet eten. Minstens een stukje zo groot als een olijf…
Er zijn ook andere dingen om te eten. Er liggen matses klaar, die je in een vijgenpuree
kunt dopen. En er liggen bosjes met kruiden. Die smaken een beetje bitter.
De pesachmaaltijd begint als Jesses vader een dankgebed uitspreekt. De hele avond
gaat volgens een vast ritueel, een oud patroon van gebeden en handelingen. En alles heeft
betekenis! De meester van Jesse heeft alles op school uitgebreid besproken. En elk jaar
herhaalt het zich in precies dezelfde volgorde!
Op een gegeven moment is het tijd voor het lam. Het geroosterde paaslam wordt
binnengebracht. Het wordt stil en Jesses vader spreekt opnieuw een dankgebed uit:
‘Gezegend bent U, Eeuwige, Adonaj, Koning van de Wereld! U hebt ons geheiligd
door uw Thora en hebt bepaald dat wij van het pesachmaal mogen eten!’
Dan geeft Jesses vader aan iedereen een stukje van het paaslam. En iedereen eet ervan,
zelfs Naomi en Ester. Het kaarslicht, de gezelligheid en het bijzondere moment doen hen
bijna vergeten hoe lief het schaap was!
Nadat ze gegeten hebben, volgt een belangrijk moment. De jongste zoon moet een
vraag stellen. En aangezien Jesse de jongste is, is dat zijn taak. Terwijl iedereen hem
aankijkt, zegt hij met heldere stem:
‘Vader, waarom is deze nacht anders dan de andere nachten?’
Het is een korte vraag maar er volgt een lang antwoord. Jesses vader vertelt namelijk

uitvoerig hoe het volk Israël lang geleden door de farao van Egypte werd verdrukt en hoe
Adonaj zijn volk verloste.
‘Daarom, mijn jongen, eten we van het paaslam, net zoals onze vaderen ervan aten.
Het is geroosterd, want in de nacht van de uittocht moest het ook worden geroosterd. De
engel van Adonaj is toen onze huizen voorbijgegaan, omdat wij het bloed van het lam op
de deurposten hadden gesmeerd.’
Jesse ziet het in zijn gedachten voor zich. Hoe de doodsengel de huizen één voor één
langsging. Hoe hij hun huizen oversloeg, maar in de huizen van de Egyptenaren de dood
bracht. En hoe Adonaj zelf met die wrede farao afrekende door ook zijn zoon te laten
sterven…
‘En de matses, de platte, niet gerezen koeken, geven aan dat we het feest met haast
moesten vieren,’ vervolgt Jesses vader. ‘We hadden geen tijd om het brood te laten rijzen.
Want dezelfde nacht moesten we het land Egypte verlaten. Daarom drinken we vanavond
ook wijn. Dat symboliseert de vreugde van de uittocht.
‘En de kruiden, vader?’
Jesse stelt de vraag niet omdat hij het antwoord niet weet. Maar om de oude
geschiedenis nogmaals te horen. Want in die bijzondere nacht werd het volk Israël bevrijd,
door de macht van Adonaj zelf!
‘De kruiden, jongen, herinneren ons aan de verdrukking door de Egyptenaren. De
kruiden smaken bitter, net zoals de onderdrukking voor ons bitter was. En deze
vijgenpuree symboliseert de klei waarvan wij vroeger stenen moesten bakken. Toen de
farao ons dwong om voor hem te werken!’
Jesse kent alle verhalen. Toch is het wonderlijk hoe nieuw het steeds weer is als zijn
vader erover vertelt. Wat is hij er trots op dat hij bij het volk van Adonaj mag horen en
geen goj is! Hij stoot Naomi even aan en geeft haar een knipoog. Hij kan aan haar zien dat
zij het ook een fijne avond vindt!
Als de hagada, het verhaal van de uittocht uit Egypte, uitgebreid genoeg aan bod is
geweest, zingen ze met elkaar nog een psalm. Dit is de dag die Adonaj heeft gemaakt.
Laten wij juichen en blij zijn! U bent mijn Adonaj en U zal ik loven!
Het is al laat als Naomi naar huis gaat.

31. De arrestatie

Jesse wordt langzaam wakker. Het duurt eventjes voordat hij zich realiseert dat hij in zijn
bed ligt. Het is heel vroeg, want het is nog donker. Hij is duidelijk nog niet uitgeslapen,
want gisteravond was het heel laat. Waarvan word ik dan wakker? Hé, het lijkt net of
iemand mijn naam roept?
Daar hoort hij het weer. Iemand fluistert: ‘Jesse, kom dan!’ Zachtjes staat Jesse op en
loopt naar de deur. Hij maakt hem voorzichtig open, want hij wil de rest van zijn familie
niet wakker maken. Hij gluurt door een kiertje naar buiten. Nou zeg, daar staat Naomi!
Snel pakt Jesse zijn sandalen en glipt naar buiten.
‘Wat is er, Naomi?’ fluistert hij als hij bij haar op straat staat. ‘Wat doe je hier midden
in de nacht?’
‘Kom snel, Jesse! Er is iets ergs gebeurd! Ik vertel het je onderweg wel, maar we
moeten er nu snel heen!’
Waar wil je dan naartoe?’
‘We gaan naar het paleis van Herodes. Maar stop nou eens met dat getreuzel! Ik heb
wel een kwartier staan roepen voordat je eindelijk kwam, slaapkop!’
Naomi zet het op een lopen en Jesse probeert zo goed mogelijk mee te komen. Dat is
trouwens best lastig als je net uit je bed komt. Zijn benen willen nog niet zo. En hij
begrijpt er ook niet veel van.
Tijdens het rennen vangt Jesse flarden van het verhaal op. Het gaat over rabbi Jesjoea.
Volgens Naomi is hij vannacht gearresteerd en wordt hij vandaag terechtgesteld.
‘Hoe weet je dat dan?’

‘Dat hoorde ik van mijn moeder.’
‘Je moeder? Kent ze rabbi Jesjoea dan?’
‘Ze is door rabbi Jesjoea genezen!’
Jesse herinnert zich daar weinig van. Maar Naomi kwebbelt ook zo veel, dat kun je
onmogelijk allemaal onthouden…
‘O ja? Door rabbi Jesjoea? Vertel eens!’ spoort Jesse zijn vriendin aan.
‘Nou, vroeger leefde mijn moeder een heel ander leven. Dat heeft ze me zelf verteld.
Een leven met allerlei mannen en zo. Maar op een gegeven moment ontmoette ze een
bijzondere rabbi. Die zag haar verdriet en heeft haar genezen. Hij heeft haar leven
veranderd! Sindsdien is mijn moeder een volgeling van hem geworden.’
‘Ja, dat herinner ik me. Maar gaat dat dan over rabbi Jesjoea?’
‘Ja! Daar kwam ik vanmorgen achter, toen mijn moeder over de arrestatie van rabbi
Jesjoea vertelde. Dat wist ik ook niet. De sjekel was nog niet eerder bij me gevallen.’
‘Je zei dat rabbi Jesjoea is gearresteerd? Door wie dan? En wanneer?’
‘Vannacht! Vanochtend kwam één van zijn volgelingen bij ons thuis. Eén of andere
Kefas of zo. Ik kende hem niet, maar mijn moeder wel. Hij moest behoorlijk huilen. Hij
vertelde dat rabbi Jesjoea gisteravond door de tempelpolitie is opgepakt toen hij in de
olijventuin aan het bidden was. Het schijnt dat Kefas er nog met iemand anders achteraan
is gegaan, tot in het huis van de hogepriester toe!’
‘De hogepriester! Dan is dat geen gewone arrestatie, Naomi! Weet je wat ik denk? Ik
denk dat rabbi Jesjoea te ver is gegaan toen hij in de tempel de boel op stelten zette! Weet
je nog hoe hij vorige week de tafels omgooide en de duiven door de lucht vlogen? Ik denk
dat het sanhedrin hier achter zit…’
‘Kan best! In ieder geval is rabbi Jesjoea inmiddels naar de stadhouder gestuurd. Ze
willen dat hij gekruisigd wordt. Zo meteen vindt de rechtszitting plaats!’
‘Aha! Nu begrijp ik het! En die rechtszitting is bij het paleis, waar stadhouder Pilatus
verblijft…’
‘Hèhè, slimpie!’ antwoordt Naomi hollend. Maar meteen erachteraan vervolgt ze: ‘Het
is zo verdrietig, Jesse! Mijn moeder huilt de hele tijd! En ook Kefas vannacht. Ik heb nog
nooit een man zo hard zien huilen als hij. Ik denk dat hij heel veel van rabbi Jesjoea
houdt…’
En zo hollen de kinderen vol vragen door de donkere straten van Jeruzalem.

32. Het proces

Jesse en Naomi bereiken het plein voor het paleis. Terwijl ze nog napuffen van het
rennen, kijken ze om zich heen. De zon gaat nog maar net op, maar er is al een behoorlijke
menigte! Wat doen al die mensen hier? Normaal is het vroeg in de morgen toch nooit zo
druk?
Achteraan kunnen ze niet zo veel zien. Daarom dringen ze zich maar naar voren, tot ze
vooraan zijn gekomen, vlak achter een hek. Daarachter staan Romeinse soldaten. En weer
daarachter staat de rechterstoel. Dat is een soort verhoging waarop een houten zetel is
geplaatst. Daarop zit de stadhouder als hij rechtspreekt, maar nu is die nog leeg.
Jesse en Naomi kijken nog eens om zich heen. Vreemd, er staan opvallend veel
priesters en rabbi’s tussen de mensen.
‘Zouden zij door de leiders speciaal hiervoor opgetrommeld zijn?’ fluistert Jesse. ‘Ik
kan me voorstellen dat het sanhedrin graag van rabbi Jesjoea af wil…’
‘Kijk, Jesse! Daar heb je Pilatus!’
Inderdaad, de deur is al open en voorafgegaan door enkele soldaten komt de
stadhouder naar buiten. Pilatus heeft een lange purperen mantel aan. Wat een verschil met
de gevangene die achter hem naar buiten wordt gebracht! Die heeft vuile kleren aan en
ijzeren kettingen om zijn handen. De gevangene loopt met gebogen rug, maar Pilatus
schrijdt rechtop naar buiten, zijn hoofd fier omhoog.
‘Wat een nare man, hè Jesse!’ zegt Naomi terwijl ze met een hoofdknikje aangeeft dat
ze het over Pilatus heeft.
‘Ja, echt een Romein! Hij begrijpt weinig van wat ons, Joden, bezighoudt. Elke keer is
er weer iets met hem. Het schijnt dat er zelfs al bij de keizer is geklaagd over hem!’
‘Ssst! Er gaat iets gebeuren!’
Het wordt muisstil. De stadhouder neemt op zijn zetel plaats. Met luide stem roept hij
dan:
‘Kijk naar deze mens! Ik vind geen schuld in hem!’
Voor hem, aan de voet van het kleine podium, staat de gevangene. Twee soldaten
posteren zich naast hem. Die torenen trouwens hoog boven de gevangene uit, want die ligt
meer dan dat hij staat.
Jesse kijkt nog eens goed. Is dat echt rabbi Jesjoea? Hij ziet er heel moe en vies uit.
Zijn lichaam zit onder het bloed. Hij heeft een of andere gescheurde soldatenmantel aan en
op zijn hoofd zitten takken.

Het lijken wel dorens. Er zitten tenminste behoorlijke stekels aan…
‘Is dat rabbi Jesjoea, Naomi?’ fluistert Jesse.
‘Ja, ik denk het wel! Arme rabbi… Zeg, de stadhouder zei toch dat hij onschuldig is?’
Op dat moment kijkt de soldaat die vlak bij Naomi staat, haar streng aan. Naomi houdt
snel haar mond.
Er ontstaat een discussie met de stadhouder. Een paar rabbi’s zijn het niet eens met het
besluit van de stadhouder.
‘Als hij onschuldig was, zouden we deze lasteraar toch niet bij u hebben gebracht?’
‘Mijnheer de stadhouder! U wilt tijdens deze feestdagen toch geen relletjes? Waarom
veroordeelt u die man dan niet? U weet niet half wat voor ideeën hij erop nahoudt!’
‘Weet u niet, edelachtbare, dat deze misleider opstand tegen de keizer preekt? Hij zegt
dat alleen Adonaj koning is. En dat de keizer daarom geen enkel recht heeft om
belastingen te heffen!’
De stadhouder kijkt peinzend naar de gevangene. Hij zegt lange tijd niets. Ook de
gevangene zwijgt. Dan staat de stadhouder op en schrijdt hij terug naar het paleis. Hij
wenkt de soldaten dat ze de gevangene ook weer moeten meenemen.
Niet veel later wordt de deur van het paleis gesloten. De menigte wordt steeds
ongeduldiger. Wat is er toch met de stadhouder aan de hand dat dit allemaal zo lang duurt?

33. Een moeilijke keus

Een minuut of tien later verschijnt Pilatus opnieuw. Dit keer zonder gevangene. Begeleid
door twee soldaten neemt hij voor de tweede keer op de rechterstoel plaats. Als het weer
stil is, spreekt hij met luide stem.
‘Ik heb de gevangene ondervraagd en kom met een voorstel. Het is een goed gebruik
dat ik op het pesachfeest iemand vrijlaat. Ik laat jullie de keus tussen twee gevangenen.’
Er ontstaat geroezemoes op het plein. Sommigen zijn verbaasd, anderen boos. Een
paar mensen beginnen te protesteren. Het gemor klinkt al snel luider.
‘STILTE!’ gebiedt Pilatus.
Meteen grijpen de twee soldaten die naast de stadhouder staan, het handvat van hun
zwaard. Ze trekken het nog niet, maar hun houding maakt duidelijk dat de stadhouder
weinig geduld heeft. De mensen schrikken ervan en al snel wordt het weer rustig.
‘Ik laat jullie de keus tussen twee gevangenen. Eén van hen zal ik vrijlaten. De eerste
keus is Jesjoea van Nazaret, jullie welbekend. En verder heb ik een andere gevangene.
Barabbas. Hij is vorige week bij de opstand in de tempel gearresteerd.’
Op dat moment gaan de paleisdeuren weer open. Een paar soldaten slepen twee
gevangenen naar buiten. Rabbi Jesjoea is de eerste en daarachter loopt een grote,
gespierde man. Beide mannen worden voor de stadhouder neergezet. Ze staan zo, dat
iedereen ze goed kan zien. De mensen beginnen direct weer met elkaar te praten.
Opeens verbleekt Naomi en ze begint te stotteren: ‘J… Jesse, k-k-kijk…!’
Naomi wijst naar de tweede gevangene. Jesse kijkt naar hem. Ken ik die man ergens
van? Zijn gezicht is zwart van de viezigheid. En zijn kleren zijn gescheurd. Verder heeft
hij een woeste haardos en een dikke, donkerbruine baard. Jesse kijkt de man onderzoekend
aan.
‘DAT IS OOM JONAS!’ roept Naomi geschokt.
Inderdaad! Nu ziet Jesse het ook. Die tweede gevangene is oom Jonas!
‘Oom Jonas? Wat heeft hij dan gedaan dat hij in de gevangenis zit? Dat verklaart wel
waarom we hem niet op de boerderij konden vinden! Hij zat al die tijd dus in de
gevangenis!’
Naomi luistert amper. Ze begint haar oom te roepen: ‘Oom Jonas! O-O-M J-O-N-A-S!
Hier zijn wij!’
Ze zien dat oom Jonas met zijn bloeddoorlopen ogen hun kant op kijkt. Het is
duidelijk dat hij hen herkent, want zijn donkere, sombere blik wordt plotseling vriendelijk.
‘Weet je wat ik denk, Naomi?’ fluistert Jesse. ‘Weet je nog dat wij die foedralen van
die zwaarden vonden? En herinner je je nog die keer dat we jouw oom in de schuur
instructies hoorden geven aan een groep jongens?’

‘Natuurlijk!’ fluistert Naomi gedachteloos terug, terwijl ze haar ogen strak op haar
oom gericht houdt.
‘Ik denk dat hij stiekem een rebellenleider is! En dat hij ook achter die rellen van
vorige week zit! Hij is vast opgepakt toen wij bij die oude man gingen schuilen!’
Naomi kan niks terugzeggen want ze heeft een brok in haar keel. De tranen springen
haar in de ogen nu ze haar oom Jonas zo ziet! Het lijkt erop dat hij door de soldaten
behoorlijk is mishandeld. Arme oom Jonas…
Dan klinkt opnieuw de stem van de stadhouder.
‘Wie willen jullie dat ik vrijlaat? Jesjoea van Nazaret of Jonas Barabbas? Jesjoea die
jullie beschuldigen van godslastering? Of Barabbas die vorige week nog zes mensen heeft
vermoord?’
Zes mensen vermoord? De kinderen schrikken ervan! Naomi kan nog steeds geen
woord uitbrengen. Ze was hiernaartoe gekomen om te zien wat er met rabbi Jesjoea zou
gebeuren. Maar ze had nooit verwacht haar oom hier terug te vinden. En nog wel als
moordenaar! Oom Jonas! Die altijd zo aardig tegen haar deed! En hij staat nog wel naast
rabbi Jesjoea! Eén van de twee zal worden vrijgelaten. De ander zal de doodstraf
krijgen…
Naomi begint te trillen. Ze krijgt buikpijn van de zenuwen. Natuurlijk wil ze dat oom
Jonas vrijkomt! Maar eigenlijk ook rabbi Jesjoea. Haar moeder houdt zo veel van die
rabbi! Maar als ze nu voor hem kiest, gaat dat ten koste van haar bloedeigen oom! Dit is
vreselijk!
Maar Naomi hoeft niet te kiezen. De mensen om haar heen doen dat al. Wat eerst als
een enkele roep begint, klinkt steeds luider. Totdat de menigte het eensgezind uitbrult:
‘BARABBAS! BARABBAS! BAR-AB-BAS!’
Naomi krijgt een por in haar zij. Een priester stoot haar aan.
‘Meeroepen jij!’ beveelt hij streng.
Het is duidelijk welke keus gemaakt is. En wie die keus hebben gemaakt. Iedereen
vindt dat oom Jonas moet worden vrijgelaten, niet rabbi Jesjoea. Maar Naomi krijgt geen
lettergreep uit haar mond. Het lukt gewoon niet…
Weer springen de tranen in haar ogen. Ze kijkt naar het gezicht van rabbi Jesjoea. Hij
staat er heel eenzaam. Maar hij is niet boos. Het lijkt wel of Naomi iets van berusting in
zijn ogen ziet. Alsof hij al wist wat er ging gebeuren…
Jesse vergaat het niet veel anders. Hij bekijkt het gebeuren zonder iets te zeggen. Voor
hem voelt het net als gisteren, toen hij en zijn vader in de tempel het paaslam kwamen
brengen. Alleen hoort hij nu in plaats van de lofzangen het geschreeuw van de mensen. En
in plaats van het paaslam staat daar rabbi Jesjoea. Het is net of de mensen hem willen
afslachten. Ze offeren hem gewoon op. Niet aan Adonaj, maar aan de Romeinen!

Jesse herinnert zich de eerste keer dat hij de rabbi ontmoette. Toen had hij een wonder
verricht. Hij gaf duizenden mensen te eten van het brood en de vissen die hij bij zich had.
Hij zorgde voor de mensen. Waarom doet niemand dan iets voor hem terug? En kan hij nu
geen wonder doen?
Rabbi Jesjoea staat zwijgend voor de menigte. Het is duidelijk dat de doorntakken hem
in zijn hoofd prikken. Op een gegeven moment rolt er een dikke bloeddruppel langs zijn
wang. Maar de rabbi zegt niets – net als Jesses schaap gisteren. Hij kijkt strak voor zich
uit. Maar even kijkt hij naar de kinderen die vooraan staan. Jesse voelt zijn ogen op hem
rusten. Hij kan zich dan niet langer groot houden. De tranen biggelen hem nu ook over
zijn wangen…
Niet veel later worden de ketens van oom Jonas losgemaakt. Een beetje verbaasd kijkt
hij om zich heen, wrijft zich over zijn polsen en rent dan naar Naomi toe. Met een grote
sprong belandt hij aan de andere kant van het hek, vlak voor de kinderen. Naomi valt hem
huilend in de armen.
Maar het is net alsof het de mensen niets interesseert. Alle ogen zijn op de stadhouder
gericht. Op wat hij nu zal besluiten om met rabbi Jesjoea te gaan doen. Die staat er nog
steeds afwachtend bij, nu met gebogen hoofd. Alsof hij alles over zich heen laat komen.
En weer moet Jesse aan zijn paaslam denken, dat niet wist wat er zou gaan gebeuren…
Nu Barabbas vrij is, is het pleit beslist. De mensen roepen inmiddels om het hardst om de
kruisiging van rabbi Jesjoea.
‘Kruisig hem, kruisig hem!’
De stadhouder verzet zich niet langer. Hij spreekt uiteindelijk zijn vonnis uit.
‘Ik, Pontius Pilatus, stadhouder van Judea, verklaar Jesjoea schuldig aan het
veroorzaken van oproer. Neem hem mee en kruisig hem!’
Ruw pakken de soldaten de rabbi beet en trekken hem mee. Ze plaatsen hem voor een
pilaar, met zijn gezicht ernaartoe. Een andere soldaat komt al met een zweep aanlopen.
Aan de leren riemen zitten stukjes ijzer en bot. Rabbi Jesjoea zal worden gegeseld, ter
voorbereiding op de kruisiging. De terechtstelling is begonnen.

Jesse en Naomi staan stil naast oom Jonas en kijken toe. De tranen biggelen hen nu
over de wangen. Met zijn beide armen om de schouders van de kinderen geslagen, kijkt
ook oom Jonas zwijgend toe. Hij weet dat hij daar had moeten staan. Hij had eigenlijk
veroordeeld moeten worden!

34. Verdriet

Ongedurig loopt oom Jonas langs het hek heen en weer. Hij is terug op zijn boerderij.
Jesse en Naomi zijn bij hem. Maar het is heel gek, geen van drieën is blij. Oom Jonas is
maar aan het ijsberen. Zijn blik blijft strak op de stadspoort gericht. Jesse zit op een
boomstam en zegt geen woord. Ook al zijn er vandaag allerlei festiviteiten in de tempel,
hij heeft geen zin om erbij te zijn. Hij zit alleen maar stil te wachten, diep in gedachten. En
Naomi? Zij voelt zich aan de ene kant wel opgelucht dat haar oom terug is. Maar ook zij is
niet blij. Het is net of er een blok beton op haar hart ligt…
Uiteindelijk zegt oom Jonas iets. Heel zachtjes, met een brok in zijn keel.
‘Daar, jongens!’
De kinderen kijken in de richting waar oom Jonas naar wijst. Inderdaad, daar gebeurt
iets. Uit de stadspoort komt een kleine optocht. Voorop loopt een soldaat met een banier in
zijn hand. Daarachter rijdt een soldaat op een paard. Die soldaat heeft een cape om en een
rode pluim op zijn helm. Jesse herkent hem meteen. Dat is een centurio, een Romeinse
officier. Die is verantwoordelijk voor wat er zo meteen gaat gebeuren: de terechtstelling.
Inderdaad volgen achter hem drie geketende mannen. Zelfs van afstand kun je zien dat
ze alle drie moe zijn. Logisch, want ze zijn al gegeseld, weet Jesse. Zo doen Romeinen dat.
En hij heeft gelijk. De Romeinen martelen hun veroordeelden altijd. Dan zijn ze namelijk
al halfdood voordat de terechtstelling begint. Dat is heel praktisch want dan duurt de
kruisiging zelf een stuk korter…
Eén van de drie gevangenen is er zo erg aan toe dat iemand hem moet ondersteunen.
Dat is wel nodig, want elke gevangene zeult een zware balk met zich mee. Dat is de balk
waaraan ze zo meteen worden gekruisigd. Wat wreed eigenlijk, denkt Jesse
verontwaardigd. Ik wou dat die Romeinen het land uit waren!
Naast elke gevangene lopen vier soldaten. En daarachter volgen meer mensen, zowel
mannen als vrouwen. Sommige vrouwen huilen zachtjes, andere roepen luidkeels. De
klaagzangen zijn al begonnen.
De groep vordert gestaag. Ze zijn op weg naar de schedelplaats waar gevangenen worden
terechtgesteld. Hierop hebben Jesse, Naomi en hun oom gewacht. Ze wisten dat de groep
langs zou komen, want de schedelplaats ligt even verderop. De boerderij van oom Jonas
ligt langs de route. Er komen dus wel vaker groepen veroordeelde misdadigers langs. Dan
staan ze niet op de uitkijk. Maar deze keer is het anders. Want Jesse en Naomi weten dat
rabbi Jesjoea straks langskomt. Die heeft het helemaal niet verdiend. Oom Jonas weet dat
híj eigenlijk met de kruisbalk had moeten langskomen.
Zwijgend kijken de kinderen toe als de processie langstrekt. De centurio op zijn paard
kijkt strak voor zich uit. Zijn rode cape wappert om hem heen, de pluim op zijn helm staat
fier rechtop. De rode banier met de gouden letters die de voorste soldaat draagt, schittert in

de zon.
‘Waarom bepaalt de keizer in Rome eigenlijk wat hier gebeurt?’ moppert Jesse
zachtjes. ‘Waarom mogen we niet zelf ons land besturen?’
‘Dat is precies waarom ik bij het verzet zit,’ fluistert oom Jonas terug.
Als de eerste soldaten voorbij zijn, strompelen de gevangenen langs. De eerste kennen
ze niet, maar de tweede is rabbi Jesjoea. Hij is er nog erger aan toe dan een paar uur
eerder. Zijn gezicht en zijn haar zitten onder het bloed. Wat er nog van zijn kleren over is,
is kapot en zit onder de viezigheid. De blik van de rabbi is strak op de weg voor hem
gericht. Er loopt een donkere man naast hem die hem ondersteunt. Maar hijzelf lijkt niets
van de toeschouwers langs de weg te merken.
Langzaam trekt de groep voorbij, op weg naar de heuvel waar de gevangenen zullen
worden gekruisigd. De schedelplaats bevindt zich net voorbij de bocht. De stoet verdwijnt
dan ook geleidelijk uit het zicht.
‘Gelukkig hoef ik niet te zien wat er gaat komen…’ zucht Naomi.
Een tijdje later keert een veel kleinere colonne soldaten langs de weg terug.
‘Het is gebeurd, jongens,’ zegt oom Jonas zachtjes. ‘De gevangenen zijn gekruisigd.
Alleen die centurio is er nu nog bij met twee soldaten.’
‘Kunnen we rabbi Jesjoea niet bevrijden?’ vraagt Jesse dan. ‘Ik kan mijn boog
gebruiken en u hebt zwaarden…’
‘Jongens, als het kon, zou ik het doen! Maar zelfs als het lukt om die soldaten weg te
jagen, hoe krijgen we de rabbi van het kruis af? De spijkers zitten door zijn polsen en
hielen. Nee, jongens. Het is gebeurd met rabbi Jesjoea. Hij zal dit niet overleven…’
Dan balt oom Jonas zijn vuist naar de hemel. Hij kijkt omhoog en schreeuwt het uit.
‘WAAROM, Adonaj? Waarom bevrijdt u uw volk niet?’
Jesse en Naomi schrikken ervan. Bij Naomi biggelt langzaam een traan over haar
wangen. En Jesse voelt een brok in zijn keel. Oom Jonas heeft gelijk. Waarom grijpt u niet
in, Adonaj?
Direct daarop gebeurt er iets vreemds. Boven Jeruzalem wordt de lucht steeds
donkerder. Vanuit het zuiden komt een zwarte wolk dichterbij. De kinderen kijken
gespannen toe.
‘Een khamsin!’ roept oom Jonas. ‘Snel, we moeten naar binnen!’
Jesse en Naomi rennen achter hun oom het huis in. Dat is niets te vroeg. Hoewel het
midden op de dag is, wordt het buiten pikkedonker. Er is geen hand meer voor ogen te
zien!
Een khamsin is een heftige zandstorm. Af en toe komt zoiets in Israël voor. De wind
blaast dan woestijnzand vanuit het hete zuiden over het land. Het zand belemmert niet
alleen het zonlicht, het zorgt ervoor dat niemand meer buiten kan zijn. Door de harde wind

schuurt het zand als een gesel langs je heen. Je wordt er letterlijk door gezandstraald.
Eigenlijk kun je maar één ding doen: wachten tot het weer over is…
‘Arme rabbi Jesjoea!’ zegt Naomi.
‘Ja, en ook erg voor de priesters die op dit moment de feestoffers in de tempel moeten
brengen!’ voegt Jesse eraan toe. Maar na enig nadenken vervolgt hij dan: ‘Hoewel het
misschien hun straf is omdat ze rabbi Jesjoea lieten kruisigen!’

35. Een stille sabbat

Jesse zit thuis. Het is zaterdag. Sabbat dus, de rustdag in Israël. De sabbat is de zevende
dag van de week. Het is de dag waarop Adonaj rustte nadat Hij de aarde in zes dagen had
gemaakt. Het houden van de sabbat vormt een teken van het verbond tussen Adonaj en
Israël. Daarom zit Jesse, net als alle andere Joden, deze dag thuis.
Gisteravond is hij met zijn vader naar de synagoge geweest. En vanmiddag hoopt hij
de festiviteiten in de tempel bij te wonen. Het pesachfeest duurt nog de hele week! Maar
nu zit hij te wachten. Het is namelijk verboden om op sabbat werk te doen. Zo staat het in
de Thora.
In de hoek smeult een vuur. Dat is nodig voor het koken. Omdat het verboden is om op
sabbat een vuur aan te maken, is het gistermiddag alvast aangestoken. Het brandde de hele
nacht en dag door. Dan hoeft dat tenminste niet meer op sabbat te gebeuren.
Op sabbat mag je bijvoorbeeld wel lezen maar niet schrijven. Ook dat is werken,
vinden de rabbi’s. Net als trouwens een muziekinstrument bespelen. Maar dat maakt Jesse
niets uit, want hij kan toch nergens op spelen. Zo muzikaal is hij nou ook weer niet. Wat
hij wel heel jammer vindt, is dat je ook niet mag boogschieten.
Voor Jesse ligt een Bijbelrol. Zijn vader heeft hem daar neergelegd. Eigenlijk hoort de rol
in de synagoge thuis. Maar omdat zijn vader rabbi is, neemt hij af en toe een oude rol mee
naar huis, voordat die wordt verbrand. Want als een Bijbelrol te oud wordt, kun je de tekst
niet meer goed lezen. Dan zou je zomaar iets heel anders kunnen lezen dan Adonaj heeft
gezegd! Om dat te voorkomen worden oude boekrollen vernietigd en leest men het liefst
uit nieuwe rollen.
Merkwaardig trouwens, dat de mensen in Qumran hun oude rollen in grotten stoppen,
peinst Jesse. En al gauw dwalen zijn gedachten af naar de avonturen die hij daar met
Naomi heeft beleefd. En naar dat geheimzinnige perkament.
Omdat hij toch niets beters te doen heeft, gaat hij maar een stuk uit de Bijbelrol lezen.
Het is het boek van de profeet Jesaja. Jesse prevelt de woorden zachtjes:
‘De dienaar van Adonaj werd in het begin door niemand gezien, net als een plantje
dat maar niet wil groeien. Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar
hem, hij werd door niemand bewonderd.
De mensen liepen hem voorbij, ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn
was, hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien.
De dienaar van Adonaj heeft pijn gehad, hij heeft voor ons geleden. Hij heeft
onze ziektes en onze pijn gedragen. Wij dachten dat Adonaj zijn dienaar liet lijden
om hem te straffen. Maar Adonaj heeft hem gestraft voor ons. De dienaar van Adonaj
is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood voor onze zonden.’
Jesse kent het gedeelte wel. Het beschrijft het lijden van Israël, het lijden dat Adonaj over

hen heeft gebracht. Vroeger al, tijdens de wrede onderdrukking door de farao van Egypte.
Toen leed Israël onder de slavernij, totdat Adonaj ingreep. En alle eeuwen door is er lijden
geweest. Zelfs nu nog. Wat dat betreft lijkt de Romeinse keizer maar al te veel op farao.
Onwillekeurig dwalen Jesses gedachten opnieuw af. Hij denkt terug aan het proces
voor het paleis. Rabbi Jesjoea met de vriendelijke ogen die van zijn broden en visjes een
hele menigte te eten gaf… Automatisch verschijnt in zijn gedachten weer het beeld van de
trieste optocht van gisteren. De stoet waarin rabbi Jesjoea door de Romeinse bezetter werd
meegevoerd. Nee, het lijden van Israël is nog lang niet voorbij!
Maar het zijn niet alleen Pilatus en de centurio die rabbi Jesjoea naar het kruis
brachten. De Joodse leiders zijn ook verantwoordelijk. Want wie riepen er ook alweer het
hardste dat oom Jonas moest worden vrijgelaten? En dat terwijl hij toch echt een
rebellenleider is!
Jesse leest verder in de rol van Jesaja. Maar hoe hij het ook probeert, het beeld van
rabbi Jesjoea komt steeds weer bij hem naar boven. De vriendelijke ogen die hem leken
aan te kijken toen Pilatus het vonnis uitsprak. En zijn strakke blik op de weg voor hem.
Toen hij de kruisbalk droeg en door de soldaten langs de boerderij werd geleid.
Als een flits komt er een gedachte bij Jesse op. Dit hoofdstuk uit Jesaja doet heel erg
aan rabbi Jesjoea denken, zou het soms ook over hem kunnen gaan? Werd die vriendelijke
rabbi ook niet gemeden? Gisteren wel. Hij herinnert zich nog haarfijn hoe sommige
omstanders hun blik van hem afwendden. Hoe zou Adonaj trouwens naar rabbi Jesjoea
kijken? Zou hij afkeuren wat de rabbi predikte? Maar hij genas de zieken. En hij
bemoedigde de mensen! Wat vertelde Naomi ook alweer? De rabbi had haar moeder van
het slechte pad afgetrokken. Dus rabbi Jesjoea hielp juist om volgens de Thora te leven!
Aan wiens kant zou Adonaj dan staan? Aan de kant van de priesters en leiders van
Israël? Adonaj had toch duidelijk gekozen om in de tempel bij zijn volk te wonen! Of zou
hij aan de kant van Rome staan? Zij maken hier immers de dienst uit.
Er komt een verschrikkelijke gedachte bij Jesse op. Stel dat rabbi Jesjoea de messias
is! Dat hij de zoon van David is die Adonaj beloofd heeft! Dat Adonaj hem naar zijn volk
heeft gezonden, maar dat wij hem niet wilden aannemen? Dan hebben wij gisteren de
messias naar het kruis gebracht! En daarmee onze verlossing verspeeld! Nee! Nee, dat
kan niet! Dat zou mijn vader dan toch wel verteld hebben! Toch?
Jesses gedachten buitelen in zijn hoofd over elkaar heen. Hij leest maar verder.
Doordat de boekrol al oud is, zijn sommige woorden moeilijk leesbaar. Hier en daar staan
opmerkingen of streepjes in de tekst. Maar stukje bij beetje ontcijfert hij het volgende
gedeelte:
‘Want Adonaj wilde dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood worden.
Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen.’
Kan Adonaj zo’n plan hebben? Kan hij door een wrede Romeinse terechtstelling zijn
plannen vervullen? Nee toch! Maar ging het vroeger ook niet zo met Israël? Juist door de
verdrukking van de farao leerde Israël de verlossing van Adonaj kennen. Het bloed van

een onschuldig paaslam diende ervoor om de doodsengel aan de deur voorbij te laten
gaan…
Het kost Jesse heel wat moeite om het volgende vers ontcijferen. Sommige letters
lijken wel doorgestreept. Vreemd trouwens dat er in de Tenach letters worden weggehaald.
Waarom zou dat eigenlijk zijn?
‘De dienaar van Adonaj heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij
weer leven en zal hij veel nakomelingen krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat de plannen
van Adonaj worden uitgevoerd. Als zijn lijden voorbij is, zal hij het zien.’
Weer zo’n moeilijk vers! Over wie gaat dit nou weer? Gaat het nog steeds over het volk
van Adonaj? Of toch misschien over rabbi Jesjoea? Die moest inderdaad heel wat lijden
doorstaan. Maar wat zag hij dan? Er staat alleen dat hij ‘het zal zien als zijn lijden voorbij
is…’
‘Hmm… wat hij zal zien, staat er niet bij,’ mompelt Jesse.
Hij pakt de boekrol er nog maar eens bij en herleest het hele hoofdstuk. Al denkend en
puzzelend gaat de sabbat tergend langzaam voorbij.
Ook Naomi zit thuis. Haar moeder is al de hele dag in tranen. Ze heeft veel verdriet om
het sterven van rabbi Jesjoea. Het is duidelijk dat ze veel van hem hield.
Maar Naomi zelf ook, realiseert ze zich. Ook al heeft ze de rabbi maar een paar keer
ontmoet, ze weet inmiddels wat voor een bijzondere man hij was. Iemand die zo’n warmte
en liefde uitstraalt! En vooral zijn ogen zal ze nooit vergeten… Het is net alsof Adonaj
daar doorheen kijkt!
Wonderlijk eigenlijk dat de rabbi al gestorven is. Dat hoorde ze van haar haar moeder
gisteravond. Naomi weet dat het soms dagen duurt voordat iemand die gekruisigd is,
sterft. Maar rabbi Jesjoea is gistermiddag al gestorven. Dat was heel snel. Hij is daarna
van het kruis afgehaald en in een graf gelegd. In een tuin vlak bij de boerderij van oom
Jonas.
Ze zou daar best willen gaan kijken. Maar het is sabbat. Dus mag je niet zo ver lopen.
En als de rabbi al begraven is, ligt er ook een grote steen voor het graf. Ze kan er daarom
toch niet bij. In ieder geval fijn dat de rabbi een echt graf heeft gekregen en niet in het
publieke graf terechtgekomen is. Daar worden misdadigers normaal begraven. En dat
verdient de rabbi niet!
Naomi’s moeder huilt zachtjes verder, met haar hoofd op tafel. En Naomi zit er
stilletjes naast. Alleen haar broertje Job is vrolijk. Maar ja, als je twee jaar bent, begrijp je
nog maar weinig van het leven.
Zo gaat de sabbat voorbij. Voor zowel Jesse als Naomi een heel stille sabbat. Het lijkt wel
of de dood van rabbi Jesjoea een verstikkende deken over de wereld legt…

36. Het geheim van de tuinman

Het is nog vroeg op de zondagmorgen. Naomi’s moeder staat op en maakt zich klaar om
weg te gaan.
‘Wat gaat u doen, mama?’
‘Ik ga de laatste eer bewijzen aan de rabbi, Naomi.’
‘Mag ik mee? Ik wil rabbi Jesjoea graag nog een keer zien!’
‘Goed hoor, Naomi. Breng jij Job dan eerst even bij de buren? Dan gaan we samen.’
Niet veel later is Naomi met haar moeder op weg. Er is verder nog niemand op straat.
Ze lopen flink door, zodat ze al snel door de poort de stad uitlopen. Bij de kruising slaan
ze linksaf. Daar zijn een paar tuinen van rijke mensen, weet Naomi. Inderdaad, Naomi’s
moeder gaat naar één van de poorten toe. Het hek is dicht, maar zit niet op slot. Ze doet
hem open en samen gaan ze erdoor naar binnen. De sfeer verandert meteen. Op de weg
was het nog bruin en stoffig. Maar in de tuin zijn de grauwe stenen vervangen door groene
planten en bomen. De nieuwe dag wordt hier begroet door het getjilp van vogels. Tussen
de struiken klinkt zelfs ergens het geklater van een bron of een beekje.
Het is dat Naomi niet in de juiste stemming is, anders had ze er vast van kunnen
genieten. Maar ze komt niet voor de rust van de tuin, maar voor de stilte van een graf.
‘Achter die bomen, Naomi. Daar is het…’ zegt haar moeder dan.
Haar stem klinkt anders dan normaal. Naomi begrijpt het wel.
Ze lopen het pad af. Maar dan klinkt er plotseling een luide kreet. En daarna horen ze
stampende laarzen! Er verschijnen twee soldaten tussen de bomen. Naomi gilt van schrik!
De soldaten hollen naar hen toe. Eerst denkt Naomi dat ze voor hen komen. Maar de
mannen rennen hen voorbij. Ze wrijven zich trouwens steeds in de ogen. Het lijkt wel
alsof ze hen niet eens zien!
Naomi’s moeder staat even stil van verbazing. Maar dan loopt ze weer verder.
Voorzichtig gaat Naomi achter haar aan. Samen komen ze bij het graf.
Het graf is in de rots uitgehouwen. Maar wat hun verbaast, is dat een donker gat hen
aanstaart. De steen die voor het graf hoort te liggen, is naar de zijkant weggerold!

Jesse woelt heen en weer in zijn bed. Het is nog vroeg, maar slaap heeft hij niet meer. Ook
al heeft hij de halve nacht al wakker gelegen. Twee beelden blijven maar door zijn
gedachten spoken. De tekst van de boekrol van de profeet Jesaja. En het gezicht van rabbi
Jesjoea.
Plotseling schiet Jesse overeind. Dat hij daar niet eerder aan heeft gedacht! Snel doet
hij eerst zijn kleren aan en begint dan tussen zijn spullen te zoeken. Waar ligt dat
perkament ook alweer dat Naomi gevonden heeft? Hier moet het ergens zijn. Ja, hier is
het. Hijgend van spanning rolt Jesse het open. Inderdaad! Misschien is dat de betekenis!
Jesse loopt naar de tafel, waar de Bijbelrol nog ligt. Voorzichtig rolt hij hem uit naar
het gedeelte dat hij gisteren heeft gelezen. Het perkament heeft hij naast zich op tafel
liggen…
Het gezicht van Naomi’s moeder kan geen grotere ontreddering uitstralen dan dit. En ook
Naomi voelt zich geschokt. Ze staan beiden aan de ingang van het rotsgraf. Maar naar
binnen gaan hoeft niet. Het is duidelijk genoeg. ‘Grafrovers…’ fluistert Naomi’s moeder
door haar tranen heen. Ze laat zich op de grond zakken. Haar schouders schokken van
verdriet.
Ook Naomi valt op haar knieën. Ook dat nog! Zelfs in zijn dood wordt de rabbi niets
bespaard!
Jesses ogen volgen de regels. Waar stond het ook alweer? O ja, hier:
‘Hij zal ervoor zorgen dat de plannen van Adonaj worden uitgevoerd. Als zijn lijden
voorbij is, zal hij het zien.’
Snel kijkt hij op het perkament van Naomi. ‘GESCHREVEN IS H’RY RY’ MAAR WIJ
ZEGGEN H’RY’. Dat betekent: Geschreven is ‘HET LICHT ZIEN’ maar wij zeggen ‘ZIEN’.
Jesses ogen volgen opnieuw de tekst in de boekrol. Inderdaad! Daar staat het! Daar staat
dat woord H’RY, zonder iets erbij. Er staat ‘zal hij het zien,’ verder niets. Een vreemde zin.
Maar zijn geheugen laat hem in elk geval niet in de steek! In de oude rol staat daarachter
nog een woord. Maar dat is doorgekrast…

Het kost enig puzzelwerk om de letters te ontcijferen die zijn weggehaald. Maar
uiteindelijk stelt Jesse tevreden vast dat het allemaal klopt. Inderdaad is het woord RY’
weggekrast! Dat woord betekent ‘licht’. Dat is dus het geheim van het perkament! Het
gaat over deze tekst uit Jesaja! Kennelijk hebben de rabbi’s hem veranderd!
Maar dan slaat de twijfel toe. Veranderd? Waarom zouden de rabbi’s een tekst uit de
Tenach willen veranderen? Wat staat er dan eigenlijk? Als ik dat woord ‘licht’ nou eens
toevoeg… Dan staat er dit:
‘Hij zal ervoor zorgen dat de plannen van Adonaj worden uitgevoerd. Als zijn lijden
voorbij is, zal hij het licht zien.’
Er schiet er een soort bliksemflits door Jesses hoofd. Zijn twijfel is weg. Deze tekst gaat
helemaal niet over het volk van Adonaj, maar over de messias. Of beter: over rabbi
Jesjoea! Jesse is er nu honderd procent zeker van dat het over rabbi Jesjoea gaat!
Peinzend zit hij aan tafel en trekt hij zijn conclusies. Als dit waar is… dan betekent het
dat het lijden van de rabbi niet met het donker van de dood eindigt. Want dan zal hij het
levenslicht weer zien! Er staat iets bijzonders te gebeuren! Snel bergt hij de rol en het
perkament op. Hij heeft de oplossing gevonden. Nu moet hij snel naar Naomi toe. Hij
heeft haar heel wat te vertellen!
Naomi zit naast haar moeder op de grond. Ze kunnen beiden van verdriet geen stap
meer zetten. Kunnen ze echt niks meer voor rabbi Jesjoea doen? Nee, de rabbi is dood. Ze
kunnen hem niet eens meer de laatste eer bewijzen…
Plotseling horen ze een stem.
‘Wat is er met jullie?’
De zachte stem van de tuinman doet de twee opschrikken. Maar door hun tranen heen
zien ze de man niet. Naomi´s moeder antwoordt tussen haar snikken door.
‘Heeft u misschien het lichaam van de rabbi weggehaald? Vertel ons dan alstublieft
waar u hem hebt neergelegd!’
Maar er komt geen antwoord op die vraag. De tuinman zwijgt even en zegt dan iets
heel anders:
‘Maria?’
Naomi schrikt op! Dat is de meisjesnaam van haar moeder! Wie is deze man? Hoe
kent hij haar naam? Naomi en haar moeder kijken beiden verrast op. Dan wrijven ze hun
ogen uit. Nu zien ze de tuinman al wat scherper. Wat een bekend gezicht! De verbazing
komt tevoorschijn op het gezicht van Naomi´s moeder…
‘Rabbi?’
Naomi kijkt opnieuw naar de tuinman. Hij draait zich naar haar toe. Die ogen! Ze
herkent die ogen! Dat is geen tuinman! Dat is rabbi Jesjoea! Hij is niet dood, hij staat voor
hen!

Naomi´s moeder springt op van blijdschap en wil hem omhelzen. Maar met een
vriendelijke lach weigert rabbi Jesjoea dat.
‘Houd me niet vast! Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Ga naar mijn broers
en zussen. En vertel hen dat ik naar mijn hemelse Vader ga. Hij is nu ook jullie Vader
geworden. Ik ga naar mijn God. Maar Hij is nu ook jullie God geworden!’
Rabbi Jesjoea’s ogen kijken vriendelijk in die van Naomi en haar moeder. Plotseling is
de angst weg. Verdwenen is ook het verdriet. Een diepe rust komt in hen op. En
blijdschap! Het is alsof ze gehuld worden in een warme deken…
Opeens is rabbi Jesjoea verdwenen. Naomi blijft stil op de grond zitten. Ze is er nog
beduusd van!
‘Wow, dat was geweldig, mama!’
Naomi’s moeder zegt niets terug. Ze heeft alleen een glimlach op haar gezicht.
Ze verlaten de tuin. De rust van de hof verandert weer in de drukte van de stad. Maar
Naomi is niet langer verdrietig. Haar hart zingt. Rabbi Jesjoea was dood, maar zag
uiteindelijk toch weer het leven! Ze heeft Jesse zo meteen een hoop te vertellen!

Wat is waar?

Je hebt dit boek uitgelezen. Ik hoop dat je het een spannend verhaal vond!
Omdat het verhaal bestaat uit dingen die echt zijn gebeurd, maar ook dingen die ik zelf
heb verzonnen, wil ik je nog vertellen wat waar is en wat niet.
Jesse en Naomi zijn kinderen die zomaar in Jeruzalem kunnen hebben geleefd. Hun
levensverhaal heb ik natuurlijk zelf bedacht. Maar bij hun avonturen raken ze hier en daar
verwikkeld in gebeurtenissen die wél echt zijn gebeurd. Dat zijn bijvoorbeeld de verhalen
over wat er in de tempel gebeurde. Zoals ik het beschrijf, ging het vroeger echt, en dat kun
je in allerlei oude boeken terugvinden. Natuurlijk staat daar niet in dat Jesse en Naomi er
ook bij waren. Maar dat had zomaar gekund!
Van Pilatus is ook het één en ander bekend uit andere oude boeken dan de Bijbel.
Verschillende gebeurtenissen daarvan zijn in het verhaal van Jesse en Naomi verwerkt.
Ook weten we dat er vroeger Zeloten waren. Oom Jonas is daarvan een voorbeeld.
Zeloten waren Joodse mannen die zich tegen het Romeinse gezag verzetten. Sommigen
daarvan waren zo agressief dat ze anderen vermoordden! Een andere Joodse groep die je
in het boek bent tegengekomen, zijn de Essenen. Ook die hebben echt bestaan.
Heel precies weten we sommige dingen ook niet. Zo was er vroeger inderdaad in de
buurt van Qumran een soort woongemeenschap. De ruïnes ervan kun je nog steeds bij de
Dode Zee in Israël bezoeken. Maar eigenlijk weten we niet goed of de bewoners inderdaad
iets met de Essenen te maken hebben gehad. Ik heb maar gedaan alsof het om dezelfde
groep gaat, maar tegenwoordig denken veel professoren dat het toch anders is. Kijk, die
professoren hebben natuurlijk nog nooit van Simon en Hilkia gehoord. Maar laten we dat
maar niet hardop zeggen, want dan hebben ze straks niks meer te onderzoeken!
Wat in het verhaal in ieder geval klopt is de beschrijving van de veroordeling en
terechtstelling van Jezus. Je hebt in rabbi Jesjoea namelijk vast wel Jezus, de Zoon van
God, herkend. In een ander boek heb ik meer over zijn proces en terechtstelling
geschreven, maar dat is meer iets voor je ouders. Dat boek heet De Man van Nazareth en
kun je gratis op mijn website downloaden (www.rudihakvoort.nl).
Wat natuurlijk niet klopt, is dat moeders hun kinderen zomaar lange reizen laten
maken zonder tenminste ongerust te worden. Maar ja, als dat in het boek niet mocht,
hadden Jesse en Naomi de hele tijd in Jeruzalem moeten blijven. En dan hadden ze het
geheim van het perkament natuurlijk nooit kunnen oplossen!
Ook de tijd en plaats kloppen in het verhaal niet altijd. In het boek volgen alle
gebeurtenissen elkaar snel op. Dat is natuurlijk om het verhaal extra spannend te maken.
Als je de Bijbel leest, zul je ontdekken dat Jezus een keer 5000 mensen te eten heeft
gegeven. Maar dat gebeurt op een heel andere plaats, ergens bij het Meer van Galilea en
dus niet in de buurt van Jeruzalem. Het was in het verhaal een beetje moeilijk om Jesse en
Naomi hiervoor speciaal naar het noorden van Israël te laten reizen. Dus heb ik dat maar

dichterbij laten gebeuren.
Het meest geïnteresseerd ben je misschien in wat er nu waar is van het geheimzinnige
perkament zelf. Nou, daarvan zijn een paar dingen inderdaad waar en een paar dingen niet.
Ik zal je uitleggen hoe dat zit.
Als je Jesaja 53 vers 11 in een oudere Bijbel opzoekt, bijvoorbeeld in de NBGvertaling, zul je ontdekken dat daar het woord ‘licht’ ontbreekt. Er staat:
‘Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien.’
Als je nu een nieuwere vertaling erbij pakt, bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling, dan
staat daar:
‘Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht.’
Je ziet dat hier nu wel het woord ‘licht’ staat.
Deze tekst uit Jesaja 53 gaat inderdaad over Jezus. Het vormt een profetie. Jesaja
profeteerde over de opstanding van Jezus uit de dood. En dat lang voordat Jezus leefde.
Het zou nog ongeveer 700 jaar duren voordat hij geboren zou worden!
Maar om te snappen waarom het woord ‘licht’ wel in nieuwere Bijbelvertalingen staat,
maar niet in oudere bijbels, moet ik je iets uitleggen over de Bijbel zelf. Zoals je
misschien weet, is het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven. Maar die
oorspronkelijke boeken hebben we niet meer. De oudste ‘manuscripten’ – zo noem je de
oude perkamenten met een tekst erop – van het Oude Testament die we nog hebben, zijn
pas duizend jaar oud. Dat komt vooral door hoe de Joodse rabbi’s met boekrollen
omgingen. Als de oude boekrollen versleten raakten, kopieerden ze de tekst zorgvuldig op
nieuwe perkamenten. De oude rollen verbrandden ze dan, uit angst dat de tekst hier of
daar zo onleesbaar werd dat de mensen moesten gaan raden wat er stond. En dat wilden de
rabbi’s in geen geval!
Je kunt je vast voorstellen dat bij het overschrijven van de boekrollen weleens iets
misging. Op die manier konden er kleine foutjes in de Bijbel komen. De rabbi’s werkten
heel nauwkeurig, dus het zijn er maar heel weinig. Maar waarschijnlijk is er zo’n foutje in
Jesaja 53 vers 11 ingeslopen. Een overschrijver zag het woordje ‘licht’ over het hoofd,
waarmee het uit de Bijbeltekst verdween.
Overigens vermoedde men al veel langer dat er in dit vers iets niet klopte. De
Bijbelvertalers vroegen zich af wat de tekst betekende. De zin ‘hij zal het zien’ is namelijk
heel krom. Wat is dat ‘het’ dan? Wat wordt er gezien? Niemand die het wist. In oude
Griekse vertalingen die we van deze tekst hadden, stond er wel iets bij: het woord ‘licht’.
Maar de vertalers durfden dat niet aan de vertaling van de Bijbel toe te voegen. Vandaar
dat de NBG-vertaling ons in Jesaja 53 vers 11 in het onzekere laat en niet meedeelt wat
dat ‘het’ is wat ‘hij zal zien’.
Toen gebeurde er iets opmerkelijks. In 1947 was een jongen in de buurt van Qumran
op zoek naar een schaap dat van zijn kudde was afgedwaald. Daarbij gooide hij een steen
in een grot om zijn schaap, als het daar zou zitten, eruit te jagen. Toen hij aardewerk

hoorde breken, klauterde de jongen omhoog om de grot te onderzoeken. Daar ontdekte hij
enkele potten met oude boekrollen. Hij nam ze mee en via-via kwamen ze in handen van
enkele professoren. Die stelden vast dat het heel oude Bijbelhandschriften waren.
De boekrollen kwamen ongeveer uit de tijd van Jezus! Tussen de rollen zaten ook
verschillende boekrollen van het Bijbelboek Jesaja. De grotten zijn daarna natuurlijk
uitgebreid onderzocht. Het bleek dat er honderden boekrollen in waren opgeslagen. Op
deze rollen stonden trouwens niet alleen Bijbelboeken maar ook allerlei andere teksten.
Omdat Qumran vlak bij de Dode Zee ligt – je weet het inmiddels wel: dat is die zee
waarvan het water zo zout is dat er geen vissen kunnen leven, waar je blijft drijven als je
erin zwemt en je helemaal plakkerig en wit van het zout bent als je je weer afdroogt –
worden deze rollen de ‘Dode Zeerollen’ genoemd. Vermoedelijk zijn de rollen in de
grotten bij Qumran terechtgekomen in de tijd dat de mensen voor de Romeinse legers uit
Jeruzalem wegvluchtten. Dat is pas ver na de tijd van Jesse en Naomi. Bij hun vlucht
zouden ze dan de belangrijkste boeken uit Jeruzalem hebben meegenomen en daar, in
grotten in de woestijn hebben verborgen.
Die Dode Zeerollen zijn heel interessant. De gevonden Bijbelteksten waren namelijk
meer dan 1000 jaar ouder dan de oudste handschriften die we tot dan toe kenden. En weet
je wat zo bijzonder is? De Bijbeltekst van de Dode Zeerollen bleek nagenoeg gelijk te zijn
aan de Bijbeltekst die wij kenden! Dat betekent dat de rabbi’s die de Bijbel steeds hebben
overgeschreven, echt maar heel weinig fouten hebben gemaakt! Als die rabbi’s bij jou op
school zouden zitten, hadden ze vast altijd een 9 of een 10 voor dictee gehad! De tekst van
het Oude Testament is dus echt bijna dezelfde als tweeduizend jaar geleden!
Maar heel soms is dat dus niet zo. Eén van de beroemdste verschillen zit in Jesaja 53
vers 11. In deze oude handschriften uit Qumran staat wél het woord ‘licht’. Omdat de
handschriften zo oud zijn én omdat de oude Griekse vertaling van de Bijbel dat ook al had,
weten we nu dus dat het woord ‘licht’ inderdaad in dit Bijbelvers thuishoort. De
Bijbelvertalingen die sinds de ontdekking van de Dode Zee-rollen zijn verschenen, hebben
het woord ‘licht’ daarom in Jesaja 53 vers 11 toegevoegd.
Dat verklaart het verschil. Jesaja 53 vers 11 zegt gewoon dat Jezus na zijn sterven
opnieuw ‘het levenslicht’ zou zien. Dat wil zeggen dat Jesaja al profeteerde dat Hij uit de
dood zou opstaan!
In dit boek heb ik een klein beetje over deze schrijffout gefantaseerd. Hoewel het in het
echt waarschijnlijk gewoon om een vergissing ging, heb ik er een heel complot omheen
bedacht. In mijn verhaal wijzigen de Joodse leiders de Bijbeltekst expres en hebben dat
geheim in het perkament opgeschreven. Dat klopt natuurlijk niet, maar zo heb ik het
verhaal geschreven. En dat is dan best spannend, toch?
Overigens betrappen we de Joodse rabbi’s later wel op een echt leugentje. Als Jezus
uit de dood is opgestaan, brengen ze het verhaal in de wereld dat Jezus’ discipelen zijn
lichaam hebben gestolen. Daarmee willen ze voorkomen dat de mensen denken dat Hij
echt uit de dood is opgestaan…

Zo zie je maar weer hoe het soms gaat. Gelukkig hebben Jesse en Naomi door hoe het
echt zit. Jezus staat uit de dood op en ziet ‘het licht’. Wat de mensen ook zeggen, Jesse en
Naomi weten dat Hij leeft! En nu ken jij dat geheim tenminste ook!
Rudi Hakvoort

Woordenlijst
Adonaj

Aanspreektitel voor God. De Joden gebruiken deze naam omdat ze Gods naam Jahweh (HERE, ‘IK BEN’) uit
eerbied niet willen uitspreken.

Bar mitswa

Als een Joodse jongen 13 jaar wordt, wordt er een feest gevierd. Hij wordt als volwassene gezien voor de
Joodse wet. Hij is dan oud genoeg om zich aan alle verplichtingen van de wet te gaan houden.

Bedoeïenen

Woestijnbewoners die steeds rondtrekken en onderweg in tenten wonen.

Boekrol

Boek van vroeger. Een boekrol bestaat uit een lang stuk perkament waarop de bladzijden naast elkaar staan.
Het wordt op een stok opgerold. Bij het lezen wordt het van de stok afgewikkeld. Het andere einde wordt
daarbij op een tweede stok opgerold, zodat je steeds een volgende pagina kunt lezen.

Centurio

Naam voor een Romeinse officier, de baas van ongeveer 80 soldaten.

Denarie

Romeinse zilveren munt. De waarde komt tegenwoordig overeen met ongeveer 50 euro. Het meervoud van
denarie is trouwens ook denarie, wat natuurlijk heel grappig is.

Esseen

Joodse groepering (‘sekte’) in Israël. Zij hielden er allerlei speciale ideeën op na.

Goj

Benaming voor een niet-Jood. Joodse mensen nodigen niet zomaar niet-Joden in hun huizen uit.

Gojim

Meervoud van goj, dus benaming voor niet-Joodse mensen.

Hagada

De geschiedenis van de uittocht van het volk Israël uit Egypte.

Keffiyeh

Arabische hoofddoek.

Khamsin

Hete woestijnwind uit het zuiden. Doordat er veel zand meekomt, lijkt het op een zandstorm.

Levieten

Helpers van de priesters in de tempel. Omdat deze helpers allemaal uit de stam Levi komen, worden ze
Levieten genoemd.

Matses

Platte broden van ongerezen deeg.

Menora

Kandelaar met zeven armen en zeven kaarsen erop.

Messias

Letterlijk ‘gezalfde’. Aanduiding voor de beloofde verlosser die het volk Israël zal bevrijden en naar God
terugbrengt.

Mezoeza

Een doosje dat aan de deurpost van Joodse huizen hangt met daarin enkele Bijbelteksten.

Misjna

De Joodse ‘overlevering’. De Misjna omvat allerlei praktische instructies en regels van de oude rabbi’s. Het
vormt geen onderdeel van de Bijbel, maar elke Jood moet zich er wel aan houden.

Mitzwot

De geboden die God aan Israël heeft gegeven. In de Thora zijn er volgens de Joodse rabbi’s precies 613 te
vinden.

Mommella

Troetelwoord voor een klein meisje.

Pesach

Het (Joodse) paasfeest. Bij dit feest herdenken de Joden de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes.

Rabbi

Ander woord voor een Joodse wetgeleerde, dus een soort dominee.

Sabbat

Zaterdag, de rustdag voor het Joodse volk. De sabbat begint trouwens al op vrijdagavond, als het donker
wordt. Op zaterdagavond is de sabbat weer voorbij.
Gemeenteraad. Elke stad heeft zo’n sanhedrin. In de tempel in Jeruzalem zetelt daarnaast het Grote

Sanhedrin

Sanhedrin. Die kan ook wetten uitvaardigen waaraan alle Joden zich moeten houden. Ook vormt die de
belangrijkste rechtbank voor misdrijven tegen de Joodse wetten.

Sederavond

De avond aan het begin van het pesachfeest. Op de Sederavond eten de Joden de paasmaaltijd.

Sjaloom

‘Vrede’. Het woord sjaloom wordt vaak als groet gebruikt (zoals wij ‘hallo’ zeggen).

Sjavoeot

Wekenfeest. Bij dit feest herdenken de Joden dat God Israël op de berg Sinaï de wet heeft gegeven.

Sukkot

Loofhuttenfeest. Bij dit feest herdenken de Israëlieten dat ze tijdens de woestijnreis onder de open hemel
hebben geslapen en Adonaj hen uiteindelijk veilig in het beloofde land heeft gebracht. Voor het feest worden
op het dak hutten gebouwd van bladeren. Het jongste kind van de familie overnacht er ook in.

Synagoge

Lokale ‘kerk’ waar de Joden bij elkaar komen. Aan de synagoge is vaak ook een school verbonden.

Tefilin

Leren gebedsriemen die een Jood bij het bidden draagt. Er wordt één om zijn voorhoofd gewikkeld en één
om zijn hand en arm.

Tenach

Benaming voor de Bijbel van het Joodse volk. Die bestaat voor hen alleen uit het Oude Testament.
Christenen kennen daarnaast ook nog het Nieuwe Testament, dat onder meer het leven van Jezus beschrijft.

Thora

De ‘Wet’, dus de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
In deze Bijbelboeken staan allerlei wetten en regels waaraan Israël zich moet houden. Omdat deze boeken
door Mozes zijn geschreven, worden ze samen ook wel de ‘Wet van Mozes’ genoemd.

Wadi

Droge rivierbedding in de woestijn. Als het hard regent verandert die echter in een onstuimige rivier.

Zizit

Gekleurde kwastjes die Joodse mannen onderaan hun kleren dragen.

The license to this eBook belongs to you. This eBook can be read on Mac or PC
computers, eReaders, tablets, and mobile phones.
(Re)selling, distributing, (sub)licensing, renting, leasing or otherwise assigning or
transferring any rights in or to the license or this eBook, or reproducing, publishing,
broadcasting or making this eBook or any portion of it available to any third party
otherwise is strictly prohibited.
This eBook is watermarked with traceable information that identifies you as the owner of
the license, as a security measure in the event of misuse.
Enjoy your eBook!
3178d3e8d2dfbfe105c5b85e36f6defdfe624ca6a4d07eade7fa5a3451f7ab

