
Musical "Op zoek naar Judas" 
 
In september is het weer zover, dan starten de repetities voor weer een nieuwe 
musical, deze keer gaan we op zoek naar Judas.   ‘In zekere zin is Judas naast Jezus de 
belangrijkste figuur uit het Nieuwe Testament.’ (een citaat van Karl Barth) 
Judas, de verrader, onbetrouwbaar, oplichter, geldwolf.  Het zijn maar een paar van de 
woorden die we aan "een Judas" toedichten. En we kennen ook veel uitdrukkingen 
met het woord Judas erin.  En zonder uitzondering zijn die allemaal negatief bedoeld: 
een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol....  
Dit allesbepalende Judasbeeld is eeuwenlang bevestigd. Vaak met opzet. Misschien 
wel mensen eigen.  
Bij de dood van Jezus van Nazareth hoort een dader. En ook al is er historisch weinig 
overtuigend en definitief bewijs voor wat Judas al dan niet gedaan heeft, er is een 
zondebok nodig. Judas dus. Maar er is meer...... en we gaan er naar op zoek. 
 
Vanaf 1 september 2016 gaat de Oecumenische Musicalcommissie Emmen Ichthus 
beginnen met het instuderen van de musical "Op zoek naar Judas".  
Ook deze musical is weer geschreven door Gerard van Midden en is Gerard van 
Amstel verantwoordelijk voor de muziek. Kwaliteit is dus weer verzekerd.  
Ted Schilder en Dick Wieringa zijn de regisseurs en Petra van Leeuwen is de dirigent.  
Voor velen zijn dit vertrouwde gezichten dus. Kortom, het belooft weer goed te 
worden. 
 
Heeft u/heb jij zin om tijdens de wintermaanden te zingen, toneel te spelen, decors te 
bouwen, kleding verzorgen of op een andere manier mee te doen aan deze musical, 
kom dan op donderdag 1 september 2016 om 19.30 uur naar Ichthus voor de 
voorlichtingsavond. Daarna is er elke donderdagavond de repetitie in Ichthus. 
 Wees welkom en doe mee! 
 

 Informatieavond: 1 september 2016, 19:30 uur in Ichthus 
 De uitvoeringen staan gepland op: 

  01 april, 20:00 uur,  02 april, 14:00 uur, 07 april, 20:00 uur, 08 april: 20:00 uur  
 Inlichtingen: Harrie Beukers, tel. 619335, of per mail  fambeukers@home.nl 
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