
 
 

 

 

PASSIESPEL 2020 

Waaroor die Passiespel gaan 

Gedurende die 14e tot die 18e eeu het die 'skadu van die SWART DOOD' – die mees gevreesde 

pes ooit – gereeld oor Europa gehang.  

Stede, dorpe en gemeenskappe het alle moontlike voorsorgmaatreëls getref om die verspreiding 

daarvan aan bande te lê.  Daar is selfs peswagters aangestel om te keer dat die pes hulle 

geledere binnedring. 

Teen die einde van die 17e eeu het die swart wolk weer oor Europa saamgepak en duisende 

lewens geëis.  Oberammergau het talle peswagters aangestel en vreemdelinge en besoekers is 

verbied om hul dorpie binne te kom.  

Kasper Schisler, 'n boorling van Oberammergau, het elders gewerk.  Op die derde Sondag van 

Oktober 1632 was daar 'n groot kerktoewydingsfees en hy wou bitter graag dié dag by sy familie 

wees.  Hy het die wagters gefnuik en hom op 18 Oktober 1632 stilletjies by sy familie aangesluit. 

Nie lank daarna nie het hy siek geword en gesterf.  Die kwaad was gedaan en talle mense is kort 

daarna ook aan die gevreesde siekte oorlede.  Ten einde raad het die leiers in die destydse kerk 

saamgekom en eenparig besluit om 'n gelofte aan God af te lê om die lyding van Christus elke tien 

jaar deur middel van 'n opvoering uit te beeld indien die plaag uit hul geledere sou verdwyn.  Die 

'swart dood' het inderdaad gewyk en het geen verdere slagoffers in Oberammergau geëis nie! 

Die inwoners was getrou aan hulle gelofte.  In 1634 is die eerste Passiespel in Oberammergau 

opgevoer.  Daarna, ten spyte van kwaai teenslae, oorloë en ander ernstige beproewinge, het hulle 

voortgegaan om die boodskap van die lewe en sterwe van Christus deur middel van 'n Passiespel 

in hul dorp aan die wêreld oor te dra.  Dit het in gewildheid toegeneem en derduisende mense van 

oor die hele wêreld woon elke tiende jaar hierdie aangrypende opvoering by wat van Mei tot begin 

Oktober vyf keer per week aangebied word. 

Uit die voorwoord van 'n Passiespelteksboek, kom die volgende aanhaling:  "Mag hierdie vertoning 

van die lyding en sterwe van Jesus 'n hartgrondige geestelike ervaring wees vir almal wat dit sien!" 

 


