HET RAADSEL JUDAS ISKARIOT

De vier evangelies bevatten nauwelijks gegevens over Judas als persoon, afkomst, familie of
beroep. Van de 12 apostelen is hij de enige uit Juda, alle anderen komen uit Galilea. Vanaf
het begin is hij een buitenstaander. Bij zijn benoemding is hij al getekend als de man die
Jezus 'heeft verraden' (Mc. 3:19). Voordat hij iets gedaan heeft, weten we al dat hij niet
deugt. Toch heeft hij Jezus drie jaar gediend, hij was één van de Twaalf. Net als de andere
apostelen gaf Jezus hem de macht om onreine geesten uit te drijven, zieken te genezen, op
zoek te gaan naar de verloren schapen van Israël en het koninkrijk van God te verkondigen
(Mt. 10: 1, 6-7). Het enige wat zeker is, is dat Judas Jezus uitleverde, meer niet.
Verraad of niet? Hierover wordt de laatste jaren discussie gevoerd, met name over het
Griekse woord 'paradidomi', vroeger vertaald met 'verraden' (NBG, 1968, Willibrordvertaling, 1981). In het klassiek Grieks betekent het: 'overhandigen, uitleveren, overleveren'.
Bijbelvertalingen van nu hebben: 'uitleveren' (NBV 2021) of 'overleveren'
(Willibrordvertaling 1995). Marcus: 'Judas Iscariot die Hem heeft uitgeleverd' (NBV21). In
Paulus' brieven (10 jaar geschreven voor de evangelies) komt de naam van Judas niet voor.
Het gaat hierbij niet alleen om een taalprobleem, maar voor sommigen ook om een andere
interpretatie van de rol van Judas. Hij wordt gezien als een informant, die met Jezus
samenwerkte om contact te leggen tussen Jezus en de Joodse Tempelautoriteiten om Gods
plannen te verduidelijken. Hij is de 'andere', ongenoemde leerling die met Petrus Jezus volgt
na Zijn arrestatie. 'Deze andere leerling' kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis
van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan' (Jn. 18:15). Alleen
mislukt dit contact. Tijdens het Laatste Avondmaal zegt Jezus: 'Werkelijk, Ik verzeker jullie,
een van jullie zal Mij uitleveren'. Als Hij Judas aanwijst met het brood uit de schaal, voegt hij
Judas toe: 'Doe maar meteen wat je van plan bent' (Jn. 13:27).

Op zich is 'uitleveren' of 'overleveren' een neutraal woord, maar gezien het hele verhaal over
Judas lijkt het toch sterk op verraad. Judas gaat op eigen initiatief naar de hogepriesters om
hem 'uit te leveren'; de arrestatie gebeurt met overmacht door een cohort soldaten,
vergezeld van dienaren van de hogepriesters en de Tempelwacht. Judas ziet er ook op toe
dat Jezus als gevangene wordt weggevoerd.
Een probleem in de vier evangelies is de relatie tussen goddelijke voorkennis en de vrije wil
van de mens. Jezus heeft weet van het toekomstige handelen van Judas (Mc. 14:21; Mt.
26:24; Lc. 22:22; Handelingen 1: 15-17). Dat blijkt al bij de benoeming van de Twaalf als Jezus
zegt: 'Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel' (Jn. 6:70-71). Zo
ook bij het Laatste Avondmaal: 'Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met
Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem
bepaald is' (Lc. 22: 21-22 cf. Mc. 14:21). Was de daad van Judas niet alleen voorzien maar
ook voorbestemd ter vervulling van de Schriften? Staat de Goddelijk Wil op gespannen voet
met de menselijke keuzevrijheid? Dit is een moeilijk theologisch en filosofisch probleem met
twee uitersten.
Sommigen zeggen dat de menselijke vrijheid onverenigbaar is met goddelijke voorkennis en
goddelijke determinatie. Volgens dit standpunt is Judas niet schuldig aan ontrouw en
verraad. Zijn handelen was voorbestemd en passend in Gods heilsplan. Als Judas bezeten
was door de duivel (volgens Lucas en Johannes), dan is de duivel verantwoordelijk.
Anderen zeggen dat Goddelijke voorkennis de vrije wil van de mens niet uitsluit; zij zijn
verenigbaar. De mensen zijn vrij om God te volgen en vrij te handelen, zodat degenen die
kwaad doen dit doen uit vrije wil. Volgens deze opvatting is Judas verantwoordelijk voor zijn
daden, ook al koos Jezus hem uit en wist Jezus dat hij Hem zou verraden. Judas' handelen
was een vervulling Gods heilsplan volgens de Schriften. Dit is ook het standpunt in de
evangelies.
Was de arrestatie van Jezus in de Hof van Olijven wel nodig? Jezus was een overbekend
persoon in Galilea en Jeruzalem, gezien zijn uitspraak tijdens de arrestatie: 'Dagelijks was Ik
bij u in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u Me niet gevangen genomen; maar
dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten gaan' (Mc. 14:49).
Waarom heeft Judas Jezus uitgeleverd? Mogelijke motieven zijn: hebzucht (Matteüs,
Johannes); bezetenheid door de duivel (Lucas, Johannes); Judas die al 'verloren was, omdat
de Schrift in vervulling moest gaan' (Jn. 17:12); boosheid over de verkwisting van de dure zalf en
de reprimande van Jezus op Judas' opmerking hierover (Jn. 12: 1-8). Andere mogelijkheden zijn:
Judas' teleurstelling over het falen van Jezus als de beloofde Messias (het huis van Israël
werd niet hersteld en de Romeinen bleven bezetters; zie ook de Emmaüsgangers: 'Wij
leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden', Lc. 24:21). Judas heeft niet
vermoed dat Jezus gedood zou worden.
Eeuwenlang is Judas afgebeeld in literatuur en kunst als een duivel met als gevolg een
negatieve stereotypering van de Joden (Judas = Juda = Jood). Dit beeld is een bron geworden

van (christelijk) antisemitisme, gebaseerd op het idee dat de Joden Jezus hebben vermoord.
In 1965 heeft de katholieke kerk afstand genomen van deze opvatting (in Nostra Aetate).
Alleen Matteüs vermeldt dat Judas berouw heeft over zijn daad: 'Ik heb een zonde begaan
door een onschuldige uit te leveren' (Mt. 27:5). Meestal wordt dit berouw afgedaan als
onecht. Maar: 'Het is niet aan ons om hierover te oordelen, wij mogen niet de plaats
innemen van de oneindig barmhartige en rechtvaardige God' (Paus Benedictus XVI, 2006).
De negatieve rol van Judas heeft uiteindelijk wel geleid tot Jezus' dood en verrijzenis en tot
verlossing van zonden en verzoening met God.
Foto: Juan de Juanes: Het Laatste Avondmaal, ca. 1562 (Judas hier zonder stralenkrans)
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