Annas
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Annas
Annas was hogepriester in Israël van 6 – 15 n.C. Toen Jezus naar Annas werd geleid, was diens
ambtsperiode voorbij, maar hij voerde nog altijd de titel ‘hogepriester’ en genoot een groot prestige. Zijn
naam betekent “nederig”.
Annas werd in ca. 6 n.C. door Quirinius, gouverneur van de Romeinse provincie Syrië, tot hogepriester
benoemd. In 15 n.C. werd Annas door Valerius Gratus, de procureur van Juda, afgezet.
Annas was de schoonvader van Kajafas (Joh. 18:13), die hogepriester was van 18 – 36 n.C. en Jezus
verhoorde na het bezoek aan Annas.

Annas en Kajafas. Schilderij van James Tissot, gemaakt tussen 1886 - 1894 n.C. [1]
Hoe Annas er werkelijk heeft uitgezien is onbekend.
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Annas
Onder de hogepriesters Annas en Kajafas kwam het woord van God tot Johannes de Doper.
Lu 3:2 Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van
Zacharias, in de woestijn.
(TELOS)
Jezus werd na zijn arrestatie geleid naar Annas. Of bij Annas het eerste verhoor plaatsvond, is onbekend.
Joh 18:13 En zij leidden Hem eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die dat jaar
hogepriester was.
(TELOS)
Petrus en Johannes werden voor Annas en anderen geleid:
Hnd 4:5 Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden in Jeruzalem
bijeen kwamen,
Hnd 4:6 en de hogepriester Annas, Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht
waren.
Hnd 4:7 En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij: Door wat voor kracht of door wat voor
naam hebt u dit gedaan?
(TELOS)

Voetnoten
1. ? Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. De afbeelding is in het publieke domein.
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