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Rome of Jeruzalem, wie zal het winnen? Al een paar jaar is er groot rumoer in Palestina. De Joden hebben schoon
genoeg van de Romeinse soldaten. De Romeinen begaan grove wreedheden, ze plunderen en branden. De stad Joppe is
een puinhoop geworden. Op andere plaatsen worden Joden vermoord. Maar Jeruzalem? Daar lijkt het dat de Joden
zullen overwinnen. Een stel krijgslieden, die zich heftig tegen de Romeinse overheersers verzetten, hebben zelfs de
Romeinse burcht Antonia veroverd. Die krijgslieden heten: Zeloten, dat betekent: ijveraars. Maar de Romeinen zijn niet
van plan om het erbij te laten zitten. Vanuit het verre Rome stuurt keizer Nero één van zijn beste veldheren met
duizenden soldaten naar Palestina: “Onderwerp die opstandelingen”. Die veldheer is Vespasianus. Met zijn grote leger
komt zijn zoon Titus ook mee. Titus is ook aanvoerder van een legioen. Als het Romeinse leger in Palestina aankomt,
zijn de Joden met elkaar aan het vechten. Aan de ene kant staat een Zelotenleider, Johannes van Giskala, aan de andere
kant Josefus. Josefus denkt, dat de Romeinen wel zullen overwinnen. Daroom probeert hij vriend met de Romeinen te
worden, juist als zijn vestingstad Jotapa veroverd is. De Joden vinden Josefus een verrader.
De Romeinen komen steeds dichter bij Jeruzalem. Inmiddels is Johannes van Giskala gevlucht en wordt hij de wilde
leider van de Zeloten in Jeruzalem. Tegen andere Joden voeren ze een burgeroorlog. Het wordt zo moeilijk in
Jeruzalem, dat de christenen vluchten. Vespasianus sluit de stad Jeruzalem in. Hij wil de stad omsingelen, zodat de
mensen zich overgeven. Maar opeens vertrekt hij, en gaat terug naar Rome. Daar is in 68 de wrede Nero gestorven.
Vespasianus wil nu zelf keizer worden. En het lukt hem ook. Want door zijn soldaten heeft hij macht.
Wordt het beleg van Jeruzalem nu opgeheven? Nee, Vespasianus’ zoon Titus blijft en gaat verder met de omsingeling.
In het jaar 70 wordt het helemaal moeilijk in Jeruzalem. Rondom de stad zijn de Romeinen. Als iemand probeert te
vluchten, wordt hij door de Romeinen gekruisigd of met afgehakte handen weer teruggestuurd.
Binnen de stad is er grote ellende. De Joden daar vechten nog steeds met elkaar, net alsof er buiten geen vijand is. Er
heerst hongersnood. Bijna twee miljoen mensen zijn er in de stad, maar door de burgeroorlog is het koren dat er nog
was verbrand. De Joden willen zich niet overgeven, ook niet als Titus het door middel van Josefus laat vragen. Ze eten
liever elkaar op, dan dat ze buigen voor de gehate Romein. Het beleg gaat door, stormrammen beuken de muur, de
stenen kogels verwoesten de gebouwen. Als er een bres geslagen is, dringen de Romeinen binnen. Alles wat ze
tegenkomen slaan ze neer. Maar Jeruzalem heeft meer muren. De Romeinen hebben nu alleen nog maar de
benedenstad. De Joden vechten door in de bovenstad, in de burcht en de tempel. Eerst veroveren de Romeinen de
burcht. Dan komt de tempel aan de beurt. De tempel? Zullen de Joden hun heilige gebouw overgeven? Dat nooit. Titus
zet door. Hij laat de tempeldeuren verbranden. Maar de Joden weten van geen wijken. Titus wil de tempel niet laten
verbranden. Eerst wil hij de kostbaarheden wegslepen. Maar in het vuur van de strijd gooit één van zijn soldaten een
brandende fakkel in het gebouw. Dan staat de tempel in brand. Alles wordt door het vuur verwoest. De Romeinen
kunnen nog net de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden meepakken. De rest verbrandt. Een rokende puinhoop is
alles wat er van de schone tempel overblijft. Niet veel later wordt ook de bovenstad veroverd. Jeruzalem, de heilige stad
van de Joden, is gevallen. De helft van de mensen die erin waren, is tijdens het beleg en door de gevechten omgekomen.
Duizenden worden gevangengenomen, duizenden worden als slaven verkocht. Dit is het einde van het oude Jeruzalem.
Als Titus in Rome terugkomt, houdt hij een grote optocht. Iedereen kan dan zien wat hij allemaal geroofd heeft. Achter
de praalwagens worden gebonden Joodse leiders meegevoerd, ze zijn verslagen. Eén van hen is Johannes van Giskala.
Josefus is een vriend van de Romeinen gebleven. Wat er allemaal in Palestina in die jaren gebeurde heeft hij in een
groot boek geschreven: De Joodse oorlogen.
Jeruzalem is gevallen, het Joodse volk wordt verstrooid. Rome heeft gewonnen.
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