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VOORWOORD 
 
In de veertigdagentijd, leven we als christelijke gemeente toe naar Pasen. Deze periode 
is vanouds een tijd van inkeer en bezinning. We volgen Christus in de weg van lijden en 
sterven. Dat is namelijk de weg die Hij moest gaan voordat het Paasfeest kon worden. 
Het is goed om bij deze weg stil te staan in het besef dat Hij die weg voor ons ging. 
 
Als voorgangers van de kerken in deze regio willen we u een boekje aanbieden voor 
deze periode. De bedoeling van dit boekje is om u gedurende deze periode te helpen 
bij uw bezinning door u dagelijks een stukje uit de Bijbel te laten lezen. Daarbij hebben 
we een kort stukje geschreven ter inspiratie. 
Elke week is er (op de zondagse pagina) een puzzel of een kleurplaat voor de kinderen. 
 
Het thema voor dit boekje hebben we genomen uit Marcus 14: 26 ‘Nadat ze de lofzang 
gezongen hadden…’ Opmerkelijk misschien, maar in de nacht waarin Jezus gevangen 
werd genomen nam Hij eerst psalmen in de mond, lofliederen die Israël zingt rond 
Pesach. 
Lezingen uit het Marcusevangelie willen we dan ook afwisselen met lezingen uit de 
Psalmen. Daarbij kiezen we voor klassieke lijdensliederen, maar ook voor lofliederen. 
Kyrie (Heer, ontferm U) en gloria (lof aan de Heer) liggen in het leven van Jezus en in 
ons leven soms heel dicht bij elkaar. Ze gaan zelfs hand in hand. 
 
We hopen dat dit boekje u helpt om in woord en lied toe te leven naar Pasen. 
 
 
 
Bijdragen: 
 
ds. Dick Wolters    6-9 maart 
dhr. Arend Dekker   10-14 maart 
ds. Marijn Rohaan   15-18 maart 
ds. Henrico ter Beek  19-23 maart 
em. past. Theo van der Sman  24-28 maart 
ds. Adri Bloemendal  29 maart - 2 april 
ds. Arend de Braak  3-7 april 
ds. Johan Menkveld  8-12 april 
ds. Arjan van der Spek  13-17 april 
ds. Hendri Pap   18-22 april 
     



 

Woensdag 

6 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

11: 1-11 
 

Hosanna! 
 
De lijdensweek van Jezus begint met een staande ovatie. Als de 
grote bevrijder wordt Hij binnengehaald. De hosanna’s zijn niet 
van de lucht. Alles en iedereen prijst Hem die in de naam van de 
Heer tot ons komt. 
De komende veertigdagentijd volgen we Jezus tijdens zijn laatste 
week en we lezen de psalmen die Hij zong. Lofliederen die klonken 
tijdens zijn donkere dagen. 
Vandaag worden we ons ervan bewust dat lofliederen misschien 
iets te makkelijk over onze lippen komen. Dat het ‘Hosanna’ snel 
kan verstommen om plaats te maken voor het ‘Kruisigt Hem!’ Dit 
allereerst als een waarschuwing: beseffen we wat we zingen? 
Maar bovenal klinken deze liederen als een bemoediging. Zingen 
in de nacht. Zingen van het licht. Het helpt om door de hardheid 
van het bestaan zicht te krijgen op God en zijn Koninkrijk. 
En daarom zingen we van harte mee: ‘Hosanna, voor de Koning. 
Hij die rijdt op een ezel, Hij die met doornen wordt gekroond, Hij 
die sterft aan het kruis. Hij is degene die tot ons komt in de naam 
van de Heer!’ 
 

Donderdag 

7 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

38: 1-11 
 

Boetepsalm 
 
Lichamelijk en geestelijk lijden worden door David in deze psalm 
direct gekoppeld aan zijn schuld. Meestal zijn we er niet zo happig 
op om hem dat na te zeggen. Terecht deinzen we terug om het 
lijden van onze naaste te verbinden aan schuld. Maar David heeft 
het niet over het lijden en de schuld van een ander. Hij spreekt 
over zichzelf. En dat maakt een wereld van verschil! 
Gemakkelijk kunnen we met de vinger naar een ander wijzen, 
maar deze psalm dwingt ons om zelf in de spiegel te kijken. Hoe 
sta ik tegenover God en mijn naaste? ‘Mijn schuld steekt hoog 
boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen.’ 
 
Luther heeft ons geleerd om de psalmen te zingen als liederen van 
Jezus. En als ik dat doe met deze psalm, dan raakt het me diep. 
Jezus neemt de schuld van de wereld op zich. Die last die niemand 
kan dragen. En Hij ondergaat ook al het lijden dat bij die schuld 
hoort. Uitgeput en gebroken vanwege mijn schuld… 
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer! 
 

 

  



Alleen? 
 
Lijden kan vereenzamen. Ik sprak laatst een vrouw, die mij 
toevertrouwde: ‘Mijn vrienden houden het gewoonweg niet met 
me uit. Het duurt hen te lang. Ze trekken het niet meer om naast 
me te staan.’ En die ervaring wordt gedeeld. Als er iets speelt, dan 
staan mensen voor je klaar. Maar na verloop van tijd moet het 
weer de goede kant op gaan en zijn er anderen die aandacht 
kunnen gebruiken. 
David herkent het: ‘Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, wie 
mij na staan, houden zich ver van mij.’ Een psalm die Jezus tijdens 
zijn laatste dagen misschien wel heeft gezongen. Ook Hij voelde 
zich eenzaam in de hof, tijdens zijn verhoor en zijn gang naar het 
kruis. Wat is er over van vriendschap? 
Te midden van die eenzaamheid kan David – en ook Jezus – alleen 
maar tot God roepen: ‘Verlaat mij niet, Heer, mijn God, blijf niet 
ver van mij.’ Of zoals Johan de Heer het zong: ‘Als soms vrienden 
ons verlaten, gaan we biddend tot de Heer!’ 

Vrijdag 

8 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

38: 12-23 
 

Vruchteloos 
 
Jezus kwam, Hij zag en… geen vruchten! Niet aan de boom, niet in 
de tempel, niet bij de hogepriesters en Schriftgeleerden. 
 
De vijgenboom staat in de Bijbel symbool voor Israël. Als een 
kostbare plant heeft God haar geplant en verzorgd. Maar als 
puntje bij paaltje komt blijft ze vruchteloos. Israël is namelijk 
geroepen om een licht voor de volken te zijn. Om het huis te zijn 
waar de wereld God kan ontmoeten. Een ‘huis van gebed voor alle 
volken’, dus, zoals het in de tekst staat. Maar Israël draagt geen 
vrucht, ze verrijkt zichzelf, in plaats van te beantwoorden aan de 
roeping van God. 
 
En de discipelen? En wij? Jezus spoort hen en ons na dit gebeuren 
aan om te vertrouwen op God, om te bidden en een gemeenschap 
van vergeving te vormen. Kortom, om de roeping van Israël op ons 
te nemen: een huis van gebed, toegankelijk voor iedereen! 
    

Zaterdag 

9 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

11: 12-26 
 

 
  



Zondag 

10 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

111 
 

Halleluja. Prijst God. Dat lijkt moeilijk te verbinden met de 
lijdenstijd. Toch is er alle reden voor om dat wel te doen.  
Psalm 111 verwijst naar de bevrijding uit Egypte, het manna in de 
woestijn en het sluiten van het verbond op de Sinaï. David 
beschrijft dit als Gods machtige werken, als daden van glans en 
glorie, als daden van eeuwigdurende rechtvaardigheid.  
Deze woorden zijn ook van toepassing op de lijdenstijd. Dat klinkt 
vreemd, want hoe kun je ‘glans en glorie’ verbinden aan het lijden 
en sterven van Jezus?  
Door vers 5b: God gedenkt eeuwig Zijn verbond. Het lijden en 
sterven van Jezus past daarin. Het is zelfs te zien als Gods 
grootste, machtigste werk in Zijn verbond met Israël. Jezus geeft 
daar Zelf woorden aan in Johannes 17:1, wanneer Hij bidt in de 
kring van Zijn discipelen: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu 
de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 
Zo leidt Hij Zijn lijdensweg in. Halleluja. Prijst God! 
 

 

 
 

 

 

 
 

Creatief idee voor de 40-
dagentijd met kinderen 
De bijbelboom 
 
Een bijbelboom is een 
boom waarop je plaatjes 
hangt die verwijzen naar 
een bepaald bijbel 
verhaal. 
 
Welk leesrooster je ook hanteert, je kunt eenvoudig plaatjes 
zoeken bij de Bijbelgedeelten met Google, deze uitprinten en 
ophangen. 
 
Op de volgende site kun je een schitterend format vinden en 
wordt dit idee verder uitgewerkt en uitgelegd: 
 
http://geloofenkinderen.blogspot.com/2014/03/bijbel-boom-en-
meer-ideeen-voor-de-40.html 

 
  



‘We weten het niet’. Dat antwoord hoor je in onze tijd steeds 
vaker, als gevraagd wordt naar de betekenis van Goede Vrijdag en 
Pasen. Dit was ook het antwoord van de Joodse leiders op de vraag 
van Jezus naar de betekenis van de doop van Johannes de Doper.  
Een diep pijnlijk antwoord voor Jezus. Want de Joodse leiders 
weigerden Johannes de Doper te erkennen als wegbereider van 
Jezus. En daarmee weigerden ze (opnieuw) Jezus te erkennen als 
Messias.  
Ze kwamen verhaal halen, nadat Jezus het tempelplein had 
schoongeveegd, de vorige dag. Maar ze waren (opnieuw) niet 
opgewassen tegen Jezus’ gezag en moed.  
Het is typerend voor het optreden van Jezus in deze laatste week 
van Zijn leven voor het kruis. Het overkomt Hem niet, maar Hij laat 
het gebeuren. Hij is meester over de week die komen gaat. En 
Joodse leiders ‘weten het niet’. Het enige wat ze weten is dat ze 
van Hem af willen. En dat weet Jezus, en Hij weet ook waarom. 
Daarom wordt deze week voor Hem lijdensweek. 

Maandag 

11 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

11: 27-33 
 

Jezus maakt in deze gelijkenis de tragiek van het Joodse volk 
duidelijk. De eigenaar van de wijngaard is God. De wijngaard is het 
volk Israël. De pachters zijn de leiders van het volk, inclusief de 
leiders in de tijd van Jezus. De knechten zijn de profeten, die God 
de eeuwen door heeft gestuurd met de boodschap van bekering. 
Het overgrote deel van de profeten stuitte op weerstand en spot. 
Maar ze werden niet gedood.  
Dat gebeurde alleen met Jezus, de Zoon, de Erfgenaam. Jezus 
spreekt uit wat de Joodse leiders van plan zijn, en wat ze ook 
zullen doen: ze laten Hem kruisigen.    
Dit is een groot lijden voor Jezus. O zeker, Jezus zal worden 
verhoogd, na Zijn opstanding. Hij zal de Hoeksteen worden van de 
wereldwijde gemeente. Maar dat neemt het verdriet over het lot 
van Zijn volk niet weg. In Lucas 19:41 lezen we dat Hij huilde over 
alles wat het Joodse volk zou overkomen, omdat ze niet begrepen 
wie Hij was, omdat ze ‘de tijd van Gods ontferming niet hebben 
herkend’.  

Dinsdag 

12 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

12: 1-12 
 

 
 



Woensdag 

13 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

55: 1-12 
 

Op verschillende manieren is David een beeld van de Here Jezus 
Christus. Dat komt tot uiting in zijn leven en de psalmen die hij 
geschreven heeft. Sommige psalmen krijgen daardoor een 
profetisch karakter.  
Dat is ook het geval met Psalm 55. De angst en radeloosheid die 
David beschrijft doen denken aan de beschrijving van Jezus’ lijden 
in de Hof van Getsamé. Zijn strijd was zo hevig, dat Hij bloed 
zweette.  
Wij kunnen ons geen voorstelling maken de worsteling van Jezus. 
De woorden van Psalm 55 kunnen daar hooguit bij helpen. Wij 
kennen geen leven zonder zonde. Jezus was volkomen onbesmet 
en heilig. Hij kende geen zonde van binnenuit. Maar Hij werd mens 
om één gemaakt te worden met de zonde van de wereld, met 
onze zonden. Het schreeuwen van de vijand, het tieren van de 
goddelozen, het onheil, de woede van het kwaad zou over Hem 
uitgestort worden.  
Dit vooruitzicht was het lijden van Jezus in de hof van Getsemané. 
De zondelast van de wereld die Hij op Zich zou nemen. De strijd 
om onze redding. 

Donderdag 

14 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

55: 13-24 
 

Er zit diepe genade verborgen in Psalm 55. De psalm is profetisch. 
In vers 13-15 beschrijft David het verraad van Achitofel, zijn 
vertrouweling. Achitofel liep over naar Absalom, die zijn vader 
David van de troon wilde stoten. Zo overkomt David hetzelfde als 
Jezus, de ‘Zoon van David’, die ook verraden zal worden door een 
vertrouweling, die zich net als Achitofel verhing.  
Maar er zijn ook verschillen. Want het verraad van Achitofel wordt 
begrijpelijk als we hem leren kennen. Hij was de grootvader van 
Bathseba. Zij werd zwanger door het overspel van David, en haar 
man Uria werd door David op een listige manier de dood 
ingejaagd. Achitofel heeft dit nooit vergeten. Dat maakt zijn 
verraad niet goed, maar wel begrijpelijk.  
Wat een genade, dat deze geschiedenis als profetie mag gelden. 
Het verraad van Achitofel heeft een excuus, omdat er aan David 
zonde kleeft. Maar David overleeft het verraad, zodat hij deze 
psalm kan schrijven. Het verraad van Judas heeft geen excuus. 
Jezus is zonder zonde. Maar Hij zal sterven, ook voor de zonden 
van David. Wat een genade! 

 
  



De spanning loopt op... 
 
De uiteindelijke kruisdood van Jezus is een uitkomst van 
spanningen die al langer aan het oplopen zijn. De Farizeeën en de 
Herodianen zijn er op uit om Jezus ten val te brengen. Ze 
ontlokken Jezus uitspraken, waar ze hem op willen pakken. Maar 
tevergeefs, want Jezus laat zich niet uitspelen. Waar het kan de-
escaleert hij, of keert hij de andere wang toe. 
En ondertussen leert Hij ons de les om helder het onderscheid te 
maken tussen wat van de keizer/van de wereld is, en wat van God 
is.  
Jezus kiest steeds voor wat van God is, en het andere laat hij links 
liggen. En jij? Wat kies jij in je leven? Waarop stel jij je hart, je 
geluk, je zekerheid? 
 
Doordenker: De oude (aardse) mens of de nieuwe (hemelse) 
mens......wie zal het winnen? Diegene, die je het best verzorgt! 

Vrijdag 

15 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

12: 13-17 
 

Menselijke vragen... 
 
Nog een joodse groepering komt voorbij: die van de Sadduceeën. 
Binnen het Jodendom bestonden verschillende stromingen, die in 
leer behoorlijk van elkaar konden verschillen, en elk hun eigen 
accenten legden. Eén zo’n strijdpunt was de opstanding van de 
doden.  
We horen hoe de Sadduceeën vanuit het aardse leven redeneren, 
en zo met het hemelse leven in de knoop raken. Hoe anders 
redeneert Jezus! Hij neemt zijn vertrekpunt in God zelf. Hij is de 
God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij is een God van de levenden! 
En Jezus brengt een belangrijk onderscheid aan. De wereldlijke 
ordeningen, zoals die van het huwelijk, zij zijn goed voor de tijd op 
aarde. We hoeven er niet ook mee te breken. Maar voor de tijd ná 
ons leven, hebben ze geen nut. In de hemel zullen we allen zijn als 
engelen.  
Maak niet de vergissing om het hemelse leven te verwarren met 
het aardse! 
Vraag: Wat verwacht jij van de opstanding uit de dood? Heb jij 
daar vragen over? Of kun je het in geloofsvertrouwen loslaten? 

Zaterdag 

16 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

12: 18-27 
 

 
  



 

Zondag 

17 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

112 
 

Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij 
 
Psalm 112 
 
 
Je zou gelukkig willen zijn: 
stevig, vrolijk, rechtop, 
goed werk, goed wonen, wat geld, 
aardig gevonden worden 
lief, je grote liefde vinden, 
kinderen krijgen, gezonde, mooie. 
Dat zou je willen – wie niet? 
 
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 
Trouw, rechtvaardig, meedogend? 
 
Een duistere zaak is de wereld 
maar er zijn mensen van het licht. 
 
Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen 
maar er zijn mensen die geven en delen. 

 

 
 

 

 

 
 

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar  
maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 
 
Er zijn woorden gesproken 
die werken ten goede, je hart versterken, 
je geweten scherpen. 
 
Gelukkig wie ze zoekt te horen 
en leeft om te volbrengen. 
 
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 
 
 
Vraag: En jij, mens van het licht? Hoe zou jij deze 40-dagentijd 
kunnen groeien in menszijn met en voor anderen? 

 

  



 Wat valt je op in het gedeelte van vandaag? Wat vind je 
hier het belangrijkste?  

 Hoe zie jij de relatie tussen de wet en de liefde? 

 Ken je de vijf talen van de liefde van Gary Chapman?  
Liefdestaal één: Positieve woorden. God zegt vóór alles tegen ons  
‘Jij bent mijn kind, ik houd van jou!’  
Liefdestaal twee: Tijd en aandacht. God heeft alle tijd voor ons en 
zijn aandacht is altijd even intens.  
Liefdestaal drie: Cadeaus. God is een gevende God, hij geeft ons 
cadeaus in de vorm van: leven, zorg, gaven, zegen.  
Liefdestaal vier: Dienstbaarheid. God is een God die in Christus 
laat zien dat Hij gekomen is om te dienen.   
Liefdestaal vijf: Lichamelijke aanraking. God raakt ons aan met zijn 
genezende kracht, zijn arm, zijn vingers.  
Deze vijf concrete liefdestalen zijn de handvatten die wij kunnen 
gebruiken om de Heer, onze God lief te hebben. En om onze 
naaste lief te hebben.  
 
Vraag: Welke taal van de liefde is voor jou de belangrijkste? En in 
welke taal zou jij graag willen groeien? 

Maandag 

18 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

12: 28-34 
 

De arme weduwe gooit twee muntjes in de offerkist, terwijl de 
rijke mensen een enorm bedrag geven. Dit is een voorbeeld van 
wat ‘geven’ werkelijk inhoudt. De weduwe geeft namelijk vanuit 
haar armoede alles wat ze heeft. Ze had ook zuiniger kunnen zijn 
en denken: één voor God en één voor mij, ik moet toch ook leven? 
Maar nu geeft zij zich helemaal over aan God die zorgt. Dit is een 
beeld voor ons geloof: we mogen ons toevertrouwen (‘geven’) aan 
Jezus. Het is ook een beeld van hoe degene is aan wie we ons 
mogen toevertrouwen: zijn leven staat totaal in het teken van 
zichzelf geven voor anderen. Zo’n Heer is Hij! Hij is geen ‘zoon van 
David’ die de Romeinen zal verjagen met macht en kracht 
(daarover gaat het in vers 35-37). Het gaat Hem niet om eer en 
aanzien, zoals de Schriftgeleerden in de praktijk van hun leven 
tonen (daarover gaat het in vers 38-40). Hij is een Heer die zich uit 
liefde voor ons helemaal geeft. 

Dinsdag 

19 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

12: 35-44 
 

 
 



Woensdag 

20 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

69: 1-10 
 

‘Het water staat aan mijn lippen’ Het zouden zomaar woorden van 
Jeremia geweest kunnen zijn, de profeet die luid en duidelijk Gods 
boodschap overbracht aan Israël dat die boodschap niet wilde 
horen. Om hem tot zwijgen te brengen, lieten ze hem zakken in 
een waterput. Geen hoopvol vooruitzicht, vooral wanneer je – 
zoals Psalm 69 beschrijft – ook nog eens in drijfzand staat. In het 
Nieuwe Testament wordt deze Psalm veelvuldig verbonden met 
het leven en lijden van Jezus (sommigen vroegen zich zelfs af of 
Hij misschien Jeremia was, Mat. 16:14). Ook van Jezus wordt 
gezegd: ‘De ijver voor uw huis heeft mij verteerd’ (vers 10, Joh. 
2:17), Hij zette zich met hart en ziel in voor de juiste aanbidding 
van God. En Jezus’ woorden, werken en persoon riepen een 
zodanig weerstand op dat men Hem haatte – maar ongegrond 
(vers 5, Joh. 15:25). ‘Het water staat aan mijn lippen.’ Voel je, als 
je de woorden van de psalm leest, het lijden van Jezus die – als 
onschuldige – al dit onrecht en kwaad draagt? 

Donderdag 

21 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

69: 11-21 
 

Zoals in de eerste verzen wordt ook hier gesproken over slijk 
waarin je wegzinkt en over een watervloed die je overstroomt. 
Maar nu niet alleen als een uiting van de ellendige 
omstandigheden waarin we verkeren. De woorden zijn nu ingebed 
in een gebed, zoals de Psalm ook begon: ‘Verlos mij, o God.’ Dat is 
en blijft de hoop, het verlangen. Samen met de moeilijke 
omstandigheden mag dat steeds worden uitgesproken. Zo klinkt 
het in vele Psalmen en ook hier. Vers 17 is het hart van de Psalm. 
Als het water je tot de lippen staat, mag je roepen tot God die 
bekend staat als liefdevol, trouw en barmhartig. Dit betekent 
overigens niet dat er direct redding zal zijn; zo lazen we gisteren 
al: ik ben uitgeput van het roepen en mijn ogen zijn zwak 
geworden van uitzien naar God. Zal God horen? Als we de Psalm 
lezen als een gebed van Jezus, zal de Vader deze woorden horen? 
Zal Hij zich liefdevol, trouw en barmhartig betonen? We zullen de 
Paasmorgen ervoor afwachten… 

 
  



‘Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees 
dan niet verontrust.’ Dat ligt niet voor de hand; wie zou er niet 
zeer bezorgd zijn? Jezus heeft het over de (nabije) toekomst. 
Enerzijds de aanstaande verwoesting van de tempel en Jeruzalem. 
En daar doorheen, anderzijds, het einde der tijden. Voordat Jezus 
terugkomt en het grote oordeel plaatsvindt (de definitieve 
scheiding tussen goed en kwaad) zal de strijd tussen goed en 
kwaad kennelijk pijn doen. Maar, zo zegt Jezus, het is de pijn zoals 
die van een wee: er gaat nieuw leven komen, een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. Jezus zegt ons vooral: houd moed, houd 
vast. Als je wordt beschuldigd en ter verantwoording wordt 
geroepen, maak je geen zorgen, de Heilige Geest zal door je heen 
spreken. Dit gaat diep: enerzijds de angstige omstandigheden 
zonder enige houvast (Ps. 69:3), anderzijds zal God juist dan 
aanwezig zijn en dragen. Vasthouden aan Jezus en al het andere 
(moeten) loslaten. Net zoals de weduwe alles opgaf en het in de 
offerkist deed. 

Vrijdag 

22 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

13: 1-13 
 

De tempel is in 70 n. Chr. gruwelijk ontwijd en daarna ook 
vernietigd. De profetische woorden van Jezus zijn waar en 
betrouwbaar gebleken; Jezus is de ware profeet. De 
gebeurtenissen markeerden de scheiding tussen degenen die 
Jezus afwijzen (‘Jeruzalem’) en Jezus zelf. Israël heeft de Messias 
verworpen en gaat nu haar oordeel tegemoet. Jezus zegt dan 
tegen de gelovigen: ga weg uit Jeruzalem, vlucht en laat je niet 
afleiden. Het is weinig vruchtbaar om de details van de eindtijd te 
gaan uitzoeken. Bepalend voor heel de geschiedenis is waar het 
op uit zal lopen (vers 26): iedereen zal de Zoon des Mensen zien, 
Jezus, zoals Hij is en zal zijn: met grote macht en heerlijkheid. 
Tegen ons zegt deze Jezus vooral: volhardt! Hoed je voor de valse 
profeten (herken je deze?), blijf bij de ene, ware Christus! Wees 
betrokken bij de gemeente en wees zo ledemaat van Jezus zelf. 
Die kleine, niet in het oog lopende en pretentieloze trouw heeft 
de belofte: ‘Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden.’ 

Zaterdag 

23 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

13: 14-27 
 

 
  



 

Zondag 

24 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

113 
 

Iconen zijn voorstellingen als beeldtaal uit de Bijbel, verwijzingen naar 
een hogere en eeuwige waarheid. Onder leiding van een docente 
leerde ik dit oude ambacht. Om kleurpoeders te mengen in eigeel, het 
leerproces om met bladgoud om te gaan. Eerst het hout prepareren, 
vervolgens kies je een voorbeeld om na te schilderen, waarbij mijn 
docente opmerkte dat: ‘Jij kiest niet voor een icoon, maar de 
afbeelding kiest jou.’ Na linnen en krijtlagen op een houten plank 
aangebracht te hebben, ben ik gaan tekenen, om vervolgens 
kleurstoffen te mengen in het eigeel. De icoonschilder brengt altijd 
eerst donkere kleuren aan, telkens wordt de volgende laag lichter en 
lichter. Een gezicht dat ik momenteel schilder heeft al twintig 
kleurlagen. We schilderen dus vanuit de donkerte naar het licht, laag 
voor laag, steeds lichter en lichter. Iconen maken voelbaar en 
zichtbaar wat onzichtbaar is. Waar het bladgoud van het aureool vast 
zit, lijkt er licht in de donkerte te komen. Het allerlaatste is de 
donkerrode rand, als een venster, want iconen zijn vensters op de 
eeuwigheid. Verstilde afbeeldingen van hen die de Eeuwige van 
aangezicht tot aangezicht aanschouwen en Hem lof zingen. Als de 
zwijgzame vertolkers van het verlangen van iedere christen. Die Ene 
die wij belijden en zo boeiend is, dat tijd voor hen die daar reeds zijn 
er niet meer toe doet en eeuwig werd. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  



Er is een eeuwenoud verhaal over een rabbijn die de slaap niet kan 
vatten. Midden in de nacht gaat hij naar buiten en doolt door de 
straten van de stad. Tijdens zijn wandeling komt hij de nachtwaker 
tegen. “Wat doet u hier?”, vroeg de rabbi aan de nachtwacht; “Ik 
waak over de stad, over de huizen, maar bovenal over de 
bewoners, dat ze veilig zijn en dat hun niet iets ergs overkomt.” 
Toen vroeg de nachtwaker aan de man die hij tegen het lijf 
gelopen was: “Over wie waakt u eigenlijk?” En toen werd het stil. 
Hij herhaalde zijn vraag, maar de rabbijn zweeg, hij bleef stil en 
het antwoord schuldig. Na een lange stilte vroeg hij fluisterend 
aan de nachtwaker: “Wil jij ook over mij waken?” God beschouwt 
een lange periode anders dan wij. Duizend jaren zijn in Zijn ogen 
als één nachtwake. Uit de grond van ons hart bidden wij tot Hem: 
Here wil over ons waken. 

Maandag 

25 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

13: 28-37 
 

Op het meer van Galilea wees de gids mij naar de westelijke oever, 
daar had het dorp Magdala gelegen. Het lag aan de route welke 
Jezus meer dan eens ging. Augustinus (354-430) noemt Maria 
Magdalena ‘apostel der apostelen’, maar waarom eigenlijk? De 
leerlingen verfoeien deze vrouw als zij de voeten van Jezus zalft 
met kostbare nardusbalsem, zij negeerde de verwensingen, de 
spottende blikken en het commentaar van de apostelen. De 
kostbare balsem had voor driehonderd denaries verkocht kunnen 
worden; (de bijnaam van een denarie was ‘zilverling’). Terwijl geen 
enkele leerling (op Johannes na) op de Calvarieberg te vinden was, 
stond Maria Magdalena  bij Jezus, onder het kruishout. Toen de 
apostelen zich uit angst hadden opgesloten, liep zij op een 
donkere begraafplaats zoekend naar het Lichaam van haar Heer. 
Zij vond de steen weggerold en zag de Verrezene het eerst. Bij 
haar zijn de druppels vloeibare rouw als het smeltwater van haar 
ziel in de aarde gevallen. Zij verkondigde de blijde boodschap nog 
voor de apostelen, zij heeft Jezus tot het bittere einde begeleid.  

Dinsdag 

26 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

14: 1-11 
 

 
 



Woensdag 

27 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

69: 22-30 
 

Ten zuiden van de stad Jeruzalem is de ‘Kerk van het 
Hanengekraai’, volgens de overlevering zou Petrus Jezus hier tot 
driemaal toe verloochend hebben, zoals Hij vooraf voorspeld had. 
Op die plaats heeft het huis van de hogepriester Kajafas gestaan. 
In de daaronder gelegen kerker zou Jezus een nacht gevangen 
hebben gezeten. In het gebouw is een trap die je diep naar 
beneden voert, je kunt het gat nog zien waardoor de gevangenen 
naar beneden werden geworpen. In museum het 
Catharijnenconvent te Utrecht kun je een middeleeuws beeld zien 
van ‘Jezus op de koude steen’. De kerker is niet ver van de Hof van 
Olijven, je gaat een lange trap naar beneden en tot mijn verbazing 
zag ik in het midden een grote steen, deze leek als een kleine rots 
uit de grond gegroeid te zijn. De beeldhouwer heeft Jezus op 
precies zo’n steen afgebeeld, met een doornenkroon op zijn hoofd 
staart Hij voor zich uit en lijkt zijn leven te overwegen. Daar 
beneden liggen boeken met psalmteksten in vele talen, in de 
diepte las ik psalm 69 vers 30. 

Donderdag 

28 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

69: 31-37 
 

In de parochiekerk van Oldemarkt spelen kinderen jaarlijks het 
passieverhaal. Men spant een groot stuk zwart landbouwplastic in 
de kerk als achtergrond voor de veertien staties. Vooraf heeft men 
in de klassen aandacht geschonken aan het Laatste Avondmaal 
van de Heer. Een kind is gevoelig voor aanschouwelijk onderwijs. 
In Oldemarkt zijn veertien antieke afbeeldingen van de kruisweg, 
alsof de maker ooit foto’s van de tragische gebeurtenis mocht 
nemen. De basisschoolkinderen spelen de staties na en zijn 
verkleed bijvoorbeeld als Romeinse soldaat, als Simon uit Cyrene 
en er is er een die een kruis draagt. Vijftien keer staan zij stil als 
aan de volle kerk verteld wordt wat men kan zien. De kinderen 
spelen serieus, niemand lacht want daar is geen reden toe. Er is 
echter een vijftiende statie toegevoegd, de verrijzenis van de 
Heer, dan zijn de kinderen opgetogen. Na afloop liep ik met de 
groep spelers langs de staties in de kerk. Eén van de spelers zei: 
‘Kijk, daar sta ik!’ Waar staat u? 

 
  



Waarom verloopt de voorbereiding voor Pesach zo raadselachtig? 
Twee leerlingen worden eropuit gestuurd en moeten een 
onbekende man met een kruik water volgen. Wie is die man? Dat 
zullen we wel nooit weten. Maar blijkbaar wil Jezus dit feest in alle 
rust met zijn leerlingen vieren. Daarom heeft Hij op een of andere 
manier voorbereidingen getroffen. Zo weet niemand van tevoren 
waar ze op de avond van deze dag bij elkaar zullen zijn, ook Judas 
niet. Ongestoord kunnen ze nu Pesach vieren en de uittocht uit 
Egypte gedenken. Dat gebeurt bij een maaltijd, want op 
belangrijke momenten in het leven ga je samen eten en drinken. 
Deze viering zal nog meer bijzonder zijn dan anders. Het wordt een 
afscheidsmaaltijd. Voor de laatste keer is Jezus met zijn leerlingen 
samen. Hij wil hen voorbereiden op de dingen die gaan komen. En 
Hij zal hun laten zien dat dit afscheid tegelijk een nieuw begin is. 
Want zijn dood betekent het leven voor de wereld! 

Vrijdag 

29 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

14: 12-16 
 

Wij, die het evangelie kennen, weten al dat Judas de verrader is 
over wie Jezus hier spreekt. In vers 10 van dit hoofdstuk lazen we 
al hoe Judas naar de hogepriesters ging om Jezus aan hen uit te 
leveren. Daarom kan het lijken dat Jezus hem hier aanwijst. Maar 
klopt dat wel? De leerlingen hebben niet in de gaten wie Jezus 
bedoelt, behalve Judas zelf natuurlijk. Ze worden allemaal 
verdrietig als Jezus vertelt over degene die Hem zal uitleveren. In 
dit gedeelte valt de nadruk meer op het feit dat Jezus samen is 
met de twaalf. Twaalf: dat is de volheid van Israël, en straks ook 
de volheid van de heidenen. Onder hen is zelfs een verrader. Maar 
Jezus gaat zijn weg. Straks zal Hij heengaan, en dat heengaan 
betekent meer dan sterven. Hij zal teruggaan naar zijn hemelse 
Vader, omdat alles is volbracht voor Gods reddingsplan. Daarom 
viert Hij hier het feest van de bevrijding met de twaalf. Want zijn 
liefde gaat uit naar alle mensen. Naar vrienden en verraders. 

Zaterdag 

30 
MAART 

Lezen: 

Marcus 

14: 17-21 
 

 
  



 

Zondag 

31 
MAART 

Lezen: 

Psalm 

114 
 

Psalm 114 is een van de psalmen die gezongen wordt bij de viering 
van Pesach. Hoe zal Jezus het zingen van deze psalm hebben 
beleefd? Het lied gaat over de redding van het volk Israël uit 
Egypte. Zelfs de natuur hielp mee: de zee vluchtte, de Jordaan trok 
zich terug, bergen en heuvels sprongen op! God als de Schepper 
van hemel en aarde roept de elementen tot medewerking om zijn 
volk  in het beloofde land te brengen. Maar voor Jezus is er straks 
geen redding. Hij wordt gevangen genomen en niemand komt 
Hem te hulp. Eerst zijn er nog de leerlingen, maar zij gaan er 
vandoor. De hemel zwijgt en de aarde houdt zich stil. Jezus wordt 
niet bevrijd van het lijden en van de dood, opdat er straks 
bevrijding zal zijn voor ons. Want dit is de weg van de hemelse 
Vader. Dit is de macht van zijn liefde: Hij, die de rots veranderde 
in een bron, maakt het lijden van Jezus tot redding van mensen. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  



Jezus viert met zijn leerlingen Pesach, het feest van de uittocht uit 
Egypte. Twee elementen uit deze viering worden er door Jezus 
uitgelicht en krijgen een nieuwe betekenis. Het brood van de 
ellende, dat de Israëlieten in Egypte aten, wordt nu het lichaam 
van Jezus genoemd. De beker van de lofprijzing, waarmee God 
gedankt werd voor de bevrijding uit Egypte, wordt nu het bloed 
van het nieuwe verbond dat voor velen wordt vergoten. Breken 
en uitgieten, dat zijn de handelingen die Jezus verricht en die wij 
herhalen bij de viering van het avondmaal, de maaltijd van de 
Heer. Woorden schieten tekort om dit gebeuren te kunnen 
uitleggen. Er moeten wel woorden worden gesproken, maar 
begrijpen kun je het niet. Hier is sprake van een geheim, het 
geheim van de liefde. Jezus geeft zichzelf in de dood. Zo zal Hij de 
zonde dragen en overwinnen. Zo komt er door de dood heen 
nieuw leven. En dit nieuwe is binnen handbereik voor jou en voor 
mij. Luister maar, Jezus zegt: Neem hiervan! 

Maandag 

1 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

14: 22-25 
 

De leerlingen hebben er nog steeds niet veel van begrepen. De 
uitspraak over Jezus’ opstanding uit de dood vergeten ze. Straks, 
na de kruisiging van Jezus, hebben ze alle hoop verloren. En pas 
na de opstanding, als de engel hen herinnert aan deze woorden 
van Jezus, dringt tot hen door dat Hij het allemaal gezegd had. 
Bovendien zijn ze hoogmoedig. Nooit zullen ze Jezus 
verloochenen, zeggen ze. Ze beweren het allemaal, niet alleen 
Petrus. Maar straks, als Judas met zijn bewapende bende komt, 
gaan ze er allemaal vandoor. Jezus weet het. Hij weet zich omringd 
door mensen die misschien wel allerlei goede voornemens 
hebben, maar toch steeds weer de mist ingaan. Als de goede 
Herder gaat Hij nu zijn leven geven voor dwalende schapen. En 
met de dood voor ogen zingt Hij de lofzang. Wat er ook gebeurt, 
die lofzang moet doorgaan. Want de trouw en de goedheid van de 
Eeuwige omvatten ons hele leven, met alle hoogte- en 
dieptepunten die daarbij horen. Zing jij mee? 

Dinsdag 

2 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

14: 26-31 
 

 
 



Woensdag 

3 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

31: 1-9 
 

In Psalm 31 krijgen we zicht op wat ‘schuilen in gevaren’ voor 
David betekent. Hij heeft te maken met mensen die hem onderuit 
willen halen. Maar de HEER is voor hem als een rots, een vesting. 
David vertrouwt erop, dat God hem altijd zal redden uit elk gevaar. 
‘God kent de nood van mijn ziel’, schrijft David en dat geeft hem 
ruimte om rustig adem te halen. Geloofsvertrouwen is 
vertrouwen hebben in de hoge God, die oplossingen heeft voor 
problemen die voor jou, mens, te groot zijn. 
 
Vraag: Durf jij je te laten leiden door God, vertrouw je je aan God 
toe, zoals David, en later Jezus?  
Of vind je dat eng? 

Donderdag 

4 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

31: 10-17 
 

Davids leven verloopt ellendig en dat zorgt voor veel pijn en 
verdriet. Hij ervaart schuld, waardoor zijn krachten minderen. 
Mensen lachen hem uit, en toch vertrouwt hij op God. Zijn leven 
ligt in Gods hand aan wie hij vraagt: ‘Toon uw trouw en red uw 
dienaar’.  
Psalm 31 is al in de vroeg-christelijke kerk toegepast op Jezus, die 
ook vertrouwde op God en ontkwam. Niet aan lijden, maar aan de 
macht van de dood. David ervaart eigen schuld. Daarvan was bij 
Jezus geen sprake. Jezus heeft zich één gemaakt met David en met 
jou, en ging doelbewust op weg om de straf van God over onze 
schuld te dragen. Zo heeft Hij jou bevrijd.  
 
Vraag: Als jij moet lijden, vertrouw jij dan ook op God? En bid je, 
of God je -uit genade- uit elk lijden wil redden? 

 
  



Psalm 31 krijgt een wending aan het slot. Goddelozen worden stil: 
net als iedereen moeten ze sterven. Het geluk dat is weggelegd 
voor wie God vrezen, is en blijft ontzaglijk groot.  Het is bereid voor 
wie schuilt bij God. Heel de wereld zal het zien. David spreekt hier 
profetisch over de opstanding uit de doden. God zal straks 
rechtspreken. Zo zal Hij Zijn trouw tonen. Straks rekent Hij 
voorgoed af met hoogmoedigen. Wie zijn hoop vestigt op de HERE 
zal opstaan en deze wending als een groot wonder ervaren. Een 
wonder, dat heel de wereld zal zien (vers 20). 
 
Vraag: Geloof jij, dat jij zult opstaan uit het lijden en de dood om 
Gods trouw te ervaren en je verlossing te vieren? Mediteer over 
deze psalm vanuit wat we weten over ‘de rijke man en de arme 
Lazarus’ en over Jezus. 

Vrijdag 

5 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

31: 18-25 
 

Slaap je veel of bid je veel? Die vraag komt bij mij op na het lezen 
van Jezus’ worsteling, terwijl de slaap de discipelen overvalt. Jezus 
weet hoe zwaar het gaat worden. Dit wordt het uur van de 
verzoeking, het uur waarin Hij Zijn trouw tot in de dood moet 
bewijzen, terwijl Hij ondragelijke pijn zal ondergaan. De enige 
manier waarop Jezus kan volhouden, is ‘kracht vragen van boven’. 
Hij wil zeker weten, dat dit Gods wil is. Daarom vraagt Hij of God 
duidelijk wil maken of dit inderdaad Vaders’ wil is, of dat het niet 
hoeft. Laat het een directe aansporing zijn voor ons om niet in 
slaap te vallen, vóór te bidden. Waak en bid, dat je niet in 
verzoeking komt. Want de tijd waarin we leven, is slecht. 

Zaterdag 

6 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

14: 32-42 
 

 
  



 

Zondag 

7 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

115 
 

De HEER is de Levende God. Het kenmerk van afgodsbeelden is hun 
levenloosheid. Ze tasten niet met hun handen, ze luisteren niet 
hoewel ze oren hebben. De HEER gedenkt ons en zegent ons. Op 
Hem mag je vertrouwen, als ouder, als kind. Prijs de levende God 
zolang je hier leeft op aarde. Want Hij zorgt voor je, Hij geeft je de 
aarde om op te wonen en te werken, om plezier te maken en om 
tijd voor Hem vrij te maken. Eer Hem deze zondag. Zoek de 
kerkgemeenschap op, om Hem samen te loven, en om Hem te horen 
spreken: Zijn Woorden hebben kracht, en geven kracht. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  



Ze lieten Hem allemaal in de steek en vluchtten weg. 
 
Hoe lang is het geleden dat de discipelen, met Petrus voorop, 
beweerden dat ze met Hem zouden willen sterven? Maar nu 
rennen ze er als een haas vandoor. Waarom? 
Omdat de discipelen wel met Jezus wilden strijden, maar nu werd 
er van hen gevraagd met Hem het kruis te dragen. Daar hadden ze 
niet op gerekend. Ze wilden liever met Hem sterven dan toekijken 
hoe Hij mishandeld wordt, terwijl ze zelf ongedeerd blijven.  
Nu de strijd hen verboden wordt, weten ze niet beter dan weg te 
rennen. Is kruisdragen dan moeilijker dan strijden? In zekere zin 
wel, het vraagt om zelfbeheersing en dat ligt niet zo in onze aard. 
Voor het verdedigen van Jezus is het eerst en vooral nodig dat er 
geen sprake is van boosheid, haat of wraakzucht en dat we niet 
luisteren naar onze impulsieve opwellingen, maar biddend zoeken 
naar Gods wil. 

Maandag 

8 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

14: 43-52 
 

U hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? 
 
Al van te voren stond vast dat Jezus veroordeeld moest worden. 
Er is geen sprake van een eerlijk vonnis, integendeel, de elkaar 
tegensprekende getuigen bewijzen eens te meer de onschuld van 
de Heiland. Toch brengt dat het Sanhedrin niet van hun 
voornemen af. Ook het zwijgen van Jezus stemt hen niet tot 
nadenken, maar maakt hun minachting voor Hem groter, alsof Hij 
zich niet zou kúnnen verweren! Pas als de Hogepriester vraagt of 
Hij de Messias is, de Zoon van de Gezegende, geeft Jezus 
antwoord: “Ja, dat ben ik.” Deze bekentenis wordt Zijn dood. Er 
wordt geen onderzoek ingesteld naar de betrouwbaarheid van 
deze woorden, maar ze worden met beide handen aangegrepen 
om Jezus van godslastering te beschuldigen en de doodstraf te 
eisen. Hoe diep kan een mens zakken? Maar wij weten dat Hij dat 
alles leed om onze zonden.  
“Ja, ík kost Hem die slagen, die smarten en die hoon….” 

Dinsdag 

9 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

14: 53-65 
 

 
 



Woensdag 

10 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

22: 1-9 
 

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? 
 
Johannes van het Kruis, een Rooms-Katholieke kerkleraar en 
dichter, spreekt over de donkere nacht van de ziel. Dat is een 
levensfase waarin we Gods nabijheid niet ervaren. Het probleem 
is dat iemand die door een donkere nacht heengaat de neiging 
heeft te geloven dat het nooit meer overgaat. Je kunt jezelf zo 
vaak je wilt vertellen dat deze fase niet eeuwig duurt, maar het zal 
moeilijk te geloven zijn.  
Daar doet deze uitroep van David (en van Jezus) aan denken. Hoe 
hij ook roept, God antwoordt niet. Hij voelt zich letterlijk van God 
en mens verlaten, diepe eenzaamheid. 
Volgens Johannes van het Kruis is dit niet ervaren van God geen 
teken dat Hij afwezig is, maar in werkelijkheid is het een ervaring 
van Gods steeds toenemende zorg voor ons. Volgens Johannes is 
dit waarschijnlijk de meest intense groeifase die je je kunt 
voorstellen, aangezien het meer dan welke andere ervaring ook 
leidt naar zuivering en volwassenheid van je geloof. 

Donderdag 

11 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

22: 10-19 
 

Bij mijn geboorte vingen Uw handen mij op, van de 
moederschoot af bent U mijn God. 
 
David houdt vast aan zijn geloof door zich te herinneren hoe God 
altijd voor hem gezorgd heeft. Hij stopt niet met bidden en God 
om hulp te vragen. Vers 11 en 19 bevatten hetzelfde gebed: “Heer, 
blijf niet ver van mij.”  Tussen die twee bedes legt David al zijn 
angst, eenzaamheid en verdriet aan God voor. Hoe hij lichamelijk 
en geestelijk aan zijn eind is. Hij geeft niet toe aan zijn gevoel van 
Godverlatenheid, want met zijn verstand weet hij dat God hem 
niet verlaten heeft en dus blijft hij bij God aankloppen om hulp.  
Wij zullen ook onze momenten kennen, dat de hemel van koper 
lijkt en onze gebeden niet verder komen dan het plafond. Met 
David is het dan goed om ons te herinneren hoe God altijd voor 
ons gezorgd heeft (schrijf die herinneringen eens op) én om vol te 
houden God aan te roepen. 

 
  



U geeft mij antwoord. 
 
Wat een opluchting als die donkere levensfase ten einde loopt en 
er weer licht gloort aan de horizon. David heeft een antwoord 
gekregen en zijn hart is vol over God die betrouwbaar blijkt te zijn. 
God die antwoordt op het gebed. De lofzang stroomt van zijn 
lippen: “Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt 
vernederd, Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn 
hulpgeroep.” (vs. 24) 
Woorden die doen terugdenken aan Markus 14:53-65. Daar lazen 
we over Jezus die veracht werd en vernederd en hier lezen we dat 
God deze Mens niet verafschuwt, maar hoort naar Zijn 
hulpgeroep. De zwarte nacht van de ziel, waarin deze Mens 
uitroept: “Mijn God, Mijn God waarom hebt U mij verlaten?” 
doorstond Hij voor ons. Hij was van God verlaten, opdat wij 
nimmer van God verlaten zullen zijn. 

Vrijdag 

12 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

22: 20-32 
 

Petrus moet er getuige van zijn geweest dat Jezus werd 
geblinddoekt, geslagen en bespot.  En daarna lijkt hij zelf aan de 
beurt want hij wordt herkend vooral aan zijn accent. Een Galilees 
accent. 
De schrik moet hem om het hart geslagen hebben. En ondanks dat 
hij bij het avondmaal nog zo stellig had beweerd, dat hij Jezus 
nooit verraden zou, heeft de angst hem zo in de greep dat hij het 
toch doet.  
Deze gebeurtenis is symbool gaan staan voor de schaamte voor 
het Evangelie. Hoe bedreigend kan het zijn als je een hele groep 
tegenover je hebt, die lachend spottende opmerkingen maakt 
over kerk en geloof. Het levert een innerlijke strijd op: zwijgen, 
wegduiken, of wat zeggen en wat zeg je dan? Zwijg je uit schaamte 
of zwijg je uit wijsheid? Ook dat speelt mee. Soms kan zwijgen ook 
goed zijn. Maar na afloop neemt de twijfel toe: “Eigenlijk had ik 
dit willen zeggen.” Petrus’ houding kan in ons allemaal zitten. 
Goddank weten we dat de liefde van Christus er niks minder om 
wordt. Onvoorstelbare genade. 

Zaterdag 

13 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

14: 66-72 
 

 
  



 

Zondag 

14 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

116 
 

Psalm 116 is een indrukwekkende psalm om te lezen aan het begin 
van de Stille week. 
“Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk 
grepen mij aan”. Deze teksten nemen je zo mee naar de tuin van 
Gethsemané waar Jezus bidt. Na de maaltijd hebben ze de lofzang 
gezongen en Psalm 116 hoort daarbij. Maar deze lofzang krijgt nu 
een diepere lading en we beluisteren de angst van Jezus. Hij 
verwoordt het ook in zijn eigen gebed: ”Heer, red toch mijn 
leven”, en in Marcus: “Laat toch deze beker aan Mij voorbij gaan.”  
Het is een gebed om dragende nabijheid in tijden van grote nood, 
een gebed om het verbreken van banden van de boeien.  De psalm 
beschrijft hoe het is om klem te zitten zonder uitzicht op redding. 
En in die beklemming toch vertrouwen, dat is de spannende vraag, 
want je ziet niet meteen een deur. Als we deze psalm naar onszelf 
toe halen, dan weten velen zich diep getroost door de zin in de 
berijmde psalm: d’eenvoudigen  wil God steeds gadeslaan. 

 

 
 

 

 

 
 

Recept voor Matses (12 stuks) 
 
Ingrediënten 
 
380 g bloem, plus extra om uit te rollen 
240 ml lauw water 
1 el olijfolie 
1 tl zout 
1 tl fijne kristalsuiker 
1 tl komijnzaad 
 
Bereiding 
 
Verwarm de oven voor tot 250°C. 
Bekleed twee bakplaten met bakpapier. 
Meng alle ingrediënten, inclusief zaadjes, in een kom. Kneed kort, 
ongeveer 3 minuten, tot een zacht deeg. Het deeg mag niet plakkerig 
zijn, dus voeg eventueel nog wat bloem toe. 
Verdeel het deeg in 12 porties. Rol elke portie op een met bloem 
bestoven werkvlak zo dun mogelijk uit tot een rechthoek. Leg op de 
bakplaten en prik met een vork gaatjes in het deeg. 
Bak ongeveer 5 minuten aan beide kanten tot de matses krokant zijn. 
Haal uit de oven en laat afkoelen op taartroosters. 

 

  



Jezus was al veroordeeld door de Hogepriesters en 
Schriftgeleerden. Maar om het ten uitvoer te brengen moest 
Pilatus de opdracht daarvoor geven. Pilatus was speciaal vanuit 
Ceasarea aan de kust naar Jeruzalem gekomen. Dat deed hij elk 
jaar rond Pesach, want dat was de tijd dat er mogelijke 
opstandelingen de onafhankelijkheid wilden gaan uitroepen. En 
om dat te voorkomen moest Pilatus snel kunnen ingrijpen. Maar 
om de boel niet te laten escaleren werd er elk jaar een 
opstandeling vrijgelaten. Op die manier probeerden de Romeinen 
de orde te handhaven. Een andere slimme truc van hem was om 
niet zelf een keuze te maken wie er zou worden gedood en wie 
vrijgelaten. Hij liet het over aan het volk, zodat hij zijn handen in 
onschuld kon wassen. Charismatische leiders van alle tijden 
kunnen een massa mensen naar hun hand zetten. De 
mensenmassa liet zich sturen en Pilatus volgde het. Dagelijks 
werden er mensen gekruisigd dus een doodvonnis meer of minder 
maakte  voor hem niet zoveel uit.   

Maandag 

15 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

15: 1-15 
 

Waarom spotten mensen met iemand anders? Misschien is het 
wel uit angst om er zelf door geraakt te worden. De soldaten 
wisten wat er gebeuren zou. Ze maken er een vreselijke en 
vernederende vertoning van door te doen alsof Jezus een soort 
van Koning was. Hij wordt ten toon gesteld als de grootste 
mislukkeling waar zij mee konden doen wat ze wilden. Hun 
huldeblijk maakt het spotten alleen maar sterker. 
Iemand bespotten schept afstand. Niemand hoeft medelijden te 
voelen met de bespotte persoon want ‘we’ vinden hem allemaal 
belachelijk. Iemand bespotten heeft voor een groep een groot 
verbindend effect. Het is een menselijk fenomeen van alle tijden. 
Jezus moet ook dit ondergaan. In Hebreeën 4: 15 staat dat we in 
Hem een Hogepriester hebben die in alles met ons kan 
meevoelen, dus ook hoe het is om bespot te worden.  Marcus laat 
duidelijk zien dat de Zoon van God als mens in alles aan ons gelijk 
is geworden echter zonder te zondigen. Wij danken God voor deze 
intense nabijheid in alles. 

Dinsdag 

16 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

15: 16-20a 
 

 
 



Woensdag 

17 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

15: 20b-32 
 

Voor de hele wereldkerk is de kruisiging van Jezus, het kantelpunt 
in de wereldgeschiedenis. Hier sterft niet zomaar iemand, hier 
sterft de Zoon van God. Het is Gods weg. Hij gaat laten zien dat er 
een weg loopt door lijden, schuld, bespotting, vernedering en 
dood heen. De kruisiging van Jezus heeft echt iets fundamenteel 
veranderd in de geschiedenis van de mensheid. De verlatenheid 
van Jezus straalt ervan af. Van zijn leerlingen is niks te bekennen, 
zijn verwanten staan op afstand. Jezus draagt ook de eenzaamheid 
aan het kruis want zelfs daar wordt Hij nog bespot. In Marcus is er 
geen bekering van een medegekruisigde. Alles draait hier om 
Jezus. Vanaf hoofdstuk acht is alles in het kortste Evangelie daarop 
gericht.  
In deze stille week is het overmorgen goede vrijdag. De hele 
heilsgeschiedenis komt de komende dagen langs opdat wij 
beseffen waarom het moest gebeuren: Mijn verlosser hangt aan 
het kruis. 

Donderdag 

18 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

117 
 

Een vriendinnetje neemt je mee naar een feest. Je komt bij 
onbekende mensen. Als er dan een opmerking gemaakt wordt, 
iedereen lacht, maar jìj begrijpt het niet, dan voel je jezelf een 
vreemd klein kind. 
Dat gevoel kun je ook krijgen bij onze psalm.  
Waarom halleluja? Wat valt er te loven en te prijzen? Alle mensen, 
alle volken, alle naties, is dat niet wat overdreven? 
Als je dan goed luistert voel je dat je niet buitengesloten wordt 
maar mee mag doen: ‘Zijn liefde is overstelpend voor ons.’ Je kunt 
ook vertalen: zijn genade is krachtig over ons. Het is alsof je op een 
feest komt, je voelt je wat verloren tussen al die mensen maar 
ineens stevent de moeder van je vriendin op je af en die pakt je 
stevig beet. Wat fijn dat jij er ook bij bent vandaag! Dat is die 
sterke genade. De overstelpende liefde van God is altijd 
persoonlijk en verrassend. Bijzonder voor de kinderen van Israël 
en die mogen heel wat vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
naar het feest. 

 
  



Is het niet heel vreemd dat de centurio, die Romeinse officier, 
zegt:’ Werkelijk, deze mens was Gods Zoon?’ De kruisiging is één 
van de gruwelijkste manieren om gestraft en gedood te worden.   
Als Jezus op het laatst uitroept: ‘Waarom?’ Dan is er niets te zien. 
Geen licht van de hemel. Elia komt niet om Hem van het kruis te 
halen. De Romeinse militair die zijn werk doet, ziet misschien voor 
de zoveelste keer, dat een mens zijn laatste adem uitblaast. Deze 
keer werd de gekruisigde ook nog gesard en vernederd, 
verworpen door zijn eigen mensen.  
Dat het voorhangsel in de tempel scheurt, daar weet de centurio 
helemaal niets van. Er zijn nog geen mobieltjes. En toch is het alsof 
na het onbegrip bij de omstanders, de mensen die er met de neus 
bovenop staan, bij deze militair het licht van Pasen al gaat 
schijnen: Deze mens - Gods Zoon! 

Vrijdag 

19 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

15: 33-46 
 

Als we denken aan de volgelingen van Jezus dan heb je al snel een 
twaalftal mannen voor ogen. 
Marcus noemt in het begin van zijn evangelie, als volgelingen van 
Jezus, enkele namen van verschillende inwoners uit Galilea. Denk 
aan de roeping van Simon en Andreas, van Johannes en Jacobus. 
Het zijn stoere vissers. Allemaal mannen.  
Maar nu het erop aankomt- als Jezus gevangengenomen wordt, 
en een meisje Petrus aanwijst, juist om zijn Galileese dialect: ‘Jij 
hoort ook bij die Jezus van Nazaret!’ - nu verdwijnen die 
mannenbroeders uit het beeld. 
Vrouwen zien we wel, heel verrassend. Het zijn verschillende 
vrouwen die vanuit Galilea Hem zijn gevolgd tot deze plek. Die 
vrouwen hebben Hem gevolgd en gediend. Een drietal wordt zelfs 
met name genoemd. De vrouwen blijven ook hier in dit lijden en 
sterven trouw aan Jezus. Als Jozef van Arimethea het lichaam van 
Jezus in linnen wikkelt en in een graf legt, zijn de Maria’s erbij. 
Trouw dienen en volgen ze Jezus van Nazaret, tot op deze plek. 

Zaterdag 

20 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

15: 40-47 
 

 
  



 

Zondag 

21 
APRIL 

Lezen: 

Psalm 

118 
 

‘Dit is de dag, dit is de dag,  die de Heer ons geeft…’ Het lied past 
helemaal bij Pasen. Woorden uit Psalm 118. Een lied dat rondom 
Pasen klinkt in Israël en in de kerk.   
We lezen: ‘Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij 
juichen en ons verheugen…’ (vers 24). Je kunt het Hebreeuws ook 
anders vertalen. ‘Dit is de dag waarop de HEER gewerkt heeft.’ 
We kunnen denken aan de geweldige bevrijding uit de slavernij, 
de doodsmacht van Egypte. Nergens ter wereld zijn de graven zo 
groot als in Egypte. Nog steeds zien we de piramides als stille 
getuigen van de oppermacht van de dood.  
Maar de HEER God heeft iets gedaan op deze dag. Hij is iets nieuws 
aan het bouwen; de eerste steen, de levende steen, is al gelegd. 
Pasen is het- Jezus leeft. ‘Ik zal niet sterven, maar leven’, zingen 
we in Psalm 118. Zingend zijn wijzelf klinkers, levende stenen, die 
de Heer gebruikt, om iets nieuws te maken. (1 Petrus 2)   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  



De sabbat is voorbij en nu op de derde dag zien we opnieuw 
enkele vrouwen op de begraafplaats. Ze willen hun geliefde dode 
verzorgen zoals het hoort.  
In alle vroegte hebben ze al olie gekocht om het gestorven lichaam 
te balsemen. Er gebeuren dan enkele vreemde dingen in en 
rondom het graf.  
De steen die definitief een punt had gezet achter het leven van 
Jezus, de steen die gerold was voor de opening van het graf, hoe 
zouden ze die moeten wegrollen, zonder de hulp van Jozef van 
Arimethea?  Maar de steen is al weg. Ze kunnen zo het graf in, 
maar dan schrikken ze. Ze zien een jongeman. Hij vertelt dat Jezus 
er niet is, Hij is opgewekt uit de dood. 
Dan merk je dat ook de vrouwen die zo lang Jezus gevolgd hebben, 
letterlijk tot in het graf, nu afhaken. Bang vluchten ze weg. Niet 
gehoorzamen ze de engel. Bevangen zijn ze door angst en schrik.  
De opstanding, Pasen, als dàt er bij mensen ingaat: een 
Godswonder! 

Maandag 

22 
APRIL 

Lezen: 

Marcus 

16: 1-8 
 

  



  

 


