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Leven    naar     het     koninkrijk  
 

 
 

Voor veel protestanten zijn Kerst en Pasen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. 

We verwachten en vieren de geboorte van Jezus, huilen om het onrecht in ons en de 

wereld en verwonderen ons over het offer van Gods Zoon. Maar vergeten we niet 

iets heel belangrijks als we zo inzoomen op het Kerst- en Paasverhaal?  

 

In de leesroosters van het Steunpunt Liturgie kijken we daarom in de periode van 

Epifanie tot en met Pasen naar het leven van Jezus in de evangeliën. Wat leren we 

van zijn optreden? Hoe praat hij over de toekomst? En vooral: Waarom heeft hij het 

zo vaak over het koninkrijk?  

We doen dit op twee manieren, die nauw met elkaar samenhangen (hoewel ze ook 

apart gebruikt kunnen worden):  

 

1. Een bijbelleesrooster voor dagelijks gebruik. Dat bijbelleesrooster bestaat uit 

twee delen: deel 1 voor de Epifaniëntijd, deel 2 voor de Veertigdagentijd.  

 

2. Materiaal voor een zestal gespreksavonden. Dit materiaal is grotendeels 

gebaseerd op het boek ‘Hoe God koning werd’ van de Engelse theoloog N.T. 

(Tom) Wright. Omdat niet ieder gemeentelid zich een weg zal kunnen en willen 

banen door dit boek, kunnen de avonden ook zonder uitgebreide voorstudie 

worden bijgewoond.  

 

In dit boekje is het leesrooster voor de Veertigdagentijd te vinden. Het gaat uit van 

het Lutherse leesrooster. Vele protestantse kerken volgen vanaf de Veertigdagentijd 

dit rooster, in verband met 500 jaar Reformatie.  

Dit rooster gaat goed samen met de thematiek van het boek ‘Hoe God koning werd’. 

Leesrooster en gespreksavonden kunnen goed samen worden gebruikt, maar ook 

zelfstandig.  

Het gemeenteproject volgt de lijn die Wright in zijn boek uitzet. Vanuit de vraag 

‘Hebben we iets gemist?’ kijken we naar de evangeliën, de bredere geschiedenis van 

Israël, de botsende machten in deze wereld en het evangelie van ‘koninkrijk en kruis’. 



Aan het einde van dit project, rond Pasen, kijken we zo met nieuwe ogen naar Jezus’ 

koningschap. 

Het materiaal voor de zes gespreksavonden was al opgenomen bij het 

bijbelleesrooster voor de Epifaniëntijd. Het is nu ook als aparte uitgave verkrijgbaar, 

en wordt het met het bijbelleesrooster voor de Veertigdagentijd meegestuurd.  

 

Het project voor de Veertigdagentijd bestaat behalve uit het bijbelleesrooster en het 

gemeenteproject uit materiaal voor kinderen, vespers voor de Stille Week, en een 

handreiking voor voorgangers, liturgiecommissies e.a. In overzicht:  

 bijbelleesrooster 

 kinderlijn 

 vespers voor de Stille Week 

 handreiking  

Het project Leven naar het koninkrijk is ontwikkeld en uitgewerkt door leden van de 

projectgroep Liturgisch Jaar van het Steunpunt Liturgie: Geranne Tamminga, Marijke 

Landlust, Hanna Holwerda en Anje de Heer. Verder hebben meegedacht Harrie de 

Hullu en Jan Groenleer.  

 

Wij wensen u een  gezegende Veertigdagentijd en Pasen!   
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LEESROOSTER 

 

 

 

Veertigdagentijd 

Drie jaar trok Jezus rond. Hij vertelde over het koninkrijk, liet zien wat dat 

koninkrijk is en hoe het de wereld verandert.  

 

En nu?  

Waar loopt het op uit?  

 

Komt het koninkrijk via het kruis?  

  



DE OMGEKEERDE WERELD 

 

 

 

Zondag 5 maart | Jesaja 58: 1-5 | Vasten verbreedt je blik 

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Sommigen vasten daar ook bij. 

Beiden richten de aandacht op God en verdiepen de relatie met Hem. Hier 

worden we wel gelijk wakker geschud: zorg ervoor dat al dat bezinnen en vasten 

je niet alleen op jezelf richt. Vers twee spreekt over passie en aanbidding van 

het volk naar God. Daar wordt niets afgedaan. Maar wat doet dat met hoe we in 

de wereld staan? Hoe je je werk doet? Hoe we met elkaar omgaan? Hoe je je 

ogen opent voor het onrecht in de wereld?  

Maandag 6 maart | Jesaja 58: 6-12 | Vasten ver’ander’t de wereld  

Vasten betekent dat je je los maakt van je eigen behoeften en verlangens. Het 

richt je op de ander. Het maakt niet alleen dat je je naaste helpt en steunt, het 

gaat nog een stapje verder. Je neemt hem niet alleen zijn juk af, je verbreekt het 

ook (vs 6). Je pakt het onrecht aan. Naar vermogen doorbreek je foute 

structuren om die vervolgens op een goede manier weer op te bouwen (vs 12).  

Lees in vers 8-11 hoe blij God daarmee is, en hoe Hij ons daarin ondersteunt. 

Tijdens dit afbreken en opbouwen zullen we niets tekort komen. Sterker nog: je 

waant je misschien in een dorre woestijn, waar niet veel mogelijk is, maar God 

brengt die woestijn door jou heen tot leven. 

Dinsdag 7 maart | Jesaja 58: 13-14 | Vasten doet je genieten 

Een tweede belangrijk aspect als het om vasten gaat is dat je je eigen plannen 

en inspanningen durft los te laten. Speciaal daarvoor heeft God de sabbat 

ingesteld, als een dag om daarin te oefenen. God is het die alles wat je doet zal 

zegenen. Laat Hem bepalen hoe je te werk gaat, vind je vreugde in het doen van 

wat Hij wil. Want alleen dan zul je echt kunnen genieten in dit leven. En hoe!  

Woensdag 8 maart | 2 Korintiërs 6: 1-10 | De omgekeerde wereld 

Wij zijn medewerkers in het koninkrijk van God. Maar hoe ziet dat er dan uit? In 

het rijk van God gaat het om geduld, echtheid, vriendelijkheid, liefde, 

gerechtigheid, waarheid en blijdschap. Onder alle omstandigheden van het 
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leven. Zie wat de genade van God (vs 1) kan uitwerken in ons leven! Deze 

genade verandert je leven. Sterker nog, verandert jezelf, veranderen wij. 

Genade keert je leven om en maakt dat zo tot zegen.  

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Bid dat we in het komende seizoen 

samen onze plaats in Gods koninkrijk op een mooie manier kunnen innemen.  

Donderdag 9 maart | Matteüs 4: 1-4 | Meteen al strijd om de macht 

In hoofdstuk drie van Matteüs lezen we over de doop van Jezus. Hij ontving van 

God de bevestiging dat Hij zijn zoon is, en ontvangt de Geest die Hem  zal 

bijstaan in zijn werk. Maar voordat Jezus daadwerkelijk aan die taak op aarde 

begint, en de regels van zijn koninkrijk uitlegt (hoofdstuk 5-7), moet Hij eerst de 

woestijn in. Een strijdtoneel: het gaat hier om de macht. Wie krijgt het voor het 

zeggen in het leven van Jezus?  

Wij weten de uitkomst, maar sta er eens bij stil hoe diep Jezus hier meteen al 

moet gaan. Hij gaat de weg die het volk ook is gegaan, dwars door de woestijn 

met al zijn beperkingen en verleidingen. Houdt Hij het vol om trouw te blijven? 

Van die uitkomst hangt veel af!  

Vrijdag 10 maart | Matteüs 4: 5-7 | Gods macht is niet af te dwingen 

Ook al is God almachtig, en in staat om zijn kind(eren) te redden, toch kunnen 

we die redding niet afdwingen. Leven met God betekent gehoorzaamheid en 

geduld opbrengen. God handelt op zijn tijd en zijn manier. We kunnen en 

mogen God daarin niet uitdagen.  

Zaterdag 11 maart | Matteüs 4: 8-11 | Want van U is het koninkrijk 

Jezus krijgt alle koninkrijken in de wereld op een gouden dienblad aangeboden. 

Het enige wat Hij hoeft te doen is te buigen voor de duivel.  

Maar dat is nu precies iets wat nooit samengaat: de duivel en het koninkrijk. Het 

koninkrijk van God wordt niet bereikt via de gemakkelijkste weg. Jezus, zal dat 

aan den lijve ondervinden. Wat betekent dat voor ons, als wij bidden om dat 

koninkrijk? 

  
Jezus ging Gods weg en wie hem daar wil volgen, 

komt de wereld tegen, komt onder druk te staan. 

Onder zware druk ontstaan de diamanten. 

Kale, droge aarde brengt taaie planten voort. 

uit: Roeland Smith, Jezus ging Gods weg 



Jezus stond op de drempel van zijn openbare leven, waarin hij 

zijn roeping als Messias gestalte zou moeten geven. De tijd die 

hij doorbracht in de woestijn was er een bezinning op. En dan 

moet Hij tot een besluit komen en steken de passies hun kop op. 

De dialoog die Hij voert met de duivel, met wat ook diep in 

zichzelf aanwezig is als mogelijkheid, is voor ons een echte 

leerschool. Waarom zouden we ons bezit niet onbeperkt 

uitbreiden wanneer we daartoe de mogelijkheid hebben? 

Waarom zouden we ons niet laten dienen indien mensen 

daartoe bereid zijn? En waarom zouden we niet ten volle 

genieten van de geneugten van het leven wanneer deze ons 

zomaar worden aangeboden? […] 

 

Jezus heeft zich gepositioneerd door driemaal ‘neen’ te zeggen 

tegen het schijnbaar legitieme aanbod dat hem werd gedaan. 

Hij zou laten stenen in brood veranderen om mensen te voeden, 

maar Hij deed dat om anderen te voeden, hun honger te stillen, 

hun lichamelijke en geestelijke honger. Hij zou later nog veel 

grotere wonderen doen dan zich van 

het tempeldak laten vallen, maar steeds 

was het om anderen te helen en te 

genezen, zowel lichamelijk als 

geestelijk. En Hij valt aanbiddend ter 

aarde en zoekt zijn ware genot in de 

aanbidding, maar het is zijn Vader die 

Hij aanbidt, en niet de Satan. Als een 

refrein klinkt in de antwoorden van 

Jezus: ‘Het is de wil van mijn Vader die 

ik moet vervullen.’ 

Broeder René Stockman 
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God is heilig en zijn Naam is heilig.  

Voor de mens is heiligheid een opdracht.  

Niet alleen maar innerlijke heiligheid  

maar ook: heiligheid ten dienste van de gemeenschap.  

naar: Marcel Poorthuis 

GEBAANDE WEGEN? 

 

 

 

Zondag 12 maart | Exodus 24: 12-18| De wet & Gods majesteit 

Een zin uit het stukje van gisteren: het koninkrijk van God wordt niet bereikt via 

de gemakkelijkste weg. Dat zien we ook hier. Op de berg rust Gods majesteit: 

zes dagen lang een wolk, op de zevende dag laaiend vuur. Veertig dagen en 

veertig nachten blijft Mozes boven, in Gods ontzagwekkende nabijheid. En het 

volk, ver weg beneden? Zullen zij het volhouden? Nee, dit is niet de 

gemakkelijkste weg, dit is de weg van het koninkrijk.  

Maandag 13 maart | 1 Tessalonicenzen 4: 1-8| Leef zoals Jezus leerde 

‘In de naam van de Heer Jezus vraag ik u met klem te leven zoals het God 

behaagt’. De reden voor deze oproep? Het kan zijn dat er een concrete 

aanleiding was, maar het gaat vooral hierom: het is de wil van God dat u een  

heiligleven leidt (vs 3). Er is altijd wel iets dat afleidt, een of ander gebaand pad 

dat er plezierig uitziet. Wees je daarvan bewust en houd de route vast. 

Dinsdag 14 maart | 1 Tessalonicenzen 4: 9-12| Eerzaam leven leiden 

Boeiend: in de ene zin staat dat het bij de Tessalonicenzen met de onderlinge 

liefde wel goed zit. Meteen in de volgende zin worden ze aangespoord om het 

nog veel meer te doen! In het stukje van gisteren gebeurde zoiets ook: zie het 

laatste zinnetje van vers 1. Zouden zij, wij, soms te snel denken dat we het wel 

goed doen?    

Woensdag 15 maart | 1 Tessalonicenzen 5: 15-24| Eén met Christus Jezus 

Geen kwaad met kwaad vergelden.  Altijd streven naar het goede. Altijd verheugd 



zijn. Onophoudelijk bidden. Altijd danken. De Geest niet uitdoven. Profetieën niet 

verachten. Alles onderzoeken. Elk kwaad vermijden.  

…….. 

Is dit vandaag een beetje gelukt?  

……. 

Gelukkig, gelukkig is er ook nog vers 23.  We hoeven het Goddank niet in ons eentje 

te doen. ‘Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.’   

 

 

 

   

Voor hen die ons regeren 

Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land,  

bidden wij God de Here om ootmoed en verstand,  

dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen,  

die ons zijn aangezegd.  

De sterken, die bewaken de wegen met hun woord:  

dat zij ook zullen dragen de zwakken in de poort,  

want hoofd en lichaam zijn in pijn en niemand wordt behouden,  

als die verlaten zijn!  

Wij bidden ook om vrede, de aftocht van geweld:  

Heer, dat wij niet vergeten, hoe Gij de namen telt,  

bewaar het land voor overmoed en voor het blinde razen,  

de stemmen van het bloed.  

O God, Gij moet regeren tegen het onverstand:  
wij dienen vele heren tot schade van het land.  
Gij zijt genade, uw bevel doet leven en vergeven,  
o God van Israël! 

 

Tom Naastepad 

zie LB 994 
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Donderdag 16 maart | Marcus 12: 1-12| De zoon van de wijngaardenier 

Deze gelijkenis gaat over iemand die zijn zorgvuldig aangelegde wijngaard 

verpacht. Alleen blijken de pachters vooral op eigen belang uit te zijn. Als 

daarvoor mishandeling en doodslag nodig zijn, dan moet dat maar, zelfs als het 

gaat om de zoon van de eigenaar. Logisch dat de eigenaar uiteindelijk ingrijpt.  

De bedoeling van gelijkenissen is, dat je als luisteraar inzicht verwerft. Dat 

gebeurt hier ook: ‘Dit gaat over ons’, realiseren sommigen zich. Maar dit inzicht 

leidt niet tot inkeer.    

Vrijdag 17 maart | Matteüs 17:1-12| Een stem uit de hemel 

Wie is Jezus? Een hoofdstuk eerder had Petrus beleden: ‘U bent de messias, de 

Zoon van de levende God’ (hoofdstuk 16: 16). Die belijdenis betekende niet dat 

Petrus vanzelfsprekend begreep hoe het verder zou gaan met de messias (zie 

hoofdstuk 16: 21-22). Nu ziet hij Jezus in ongekende heerlijkheid, hoort hij de 

stem uit de hemel die Jezus ‘mijn geliefde Zoon’ noemt. En dan, als angst en 

ontzag hem in de greep krijgt, is daar opeens weer de ‘gewone’ Jezus. Wie is hij? 

Laten we niet te snel en te gemakkelijk het antwoord geven! 

Zaterdag 18 maart | 2 Petrus 1: 16-21| Verheerlijking op de berg 

Als Petrus dit schrijft, zijn er heel wat jaren verlopen. Op allerlei manieren heeft 

hij ondervonden dat de weg van het Koninkrijk nooit de gebaande wegen volgt. 

Hij kan de gebeurtenis op de berg nu plaatsen.  

Nee, tenten opzetten was inderdaad niet van toepassing. De Zoon van God had 

nog een hele weg voor zich: een pad dat liep via gevangenschap, marteling, 

hoon, eenzaamheid, dood. 

Ook hijzelf, Petrus, moest nog het nodige doorlopen, schokkend en onthutsend, 

inzichtgevend. Zo kan hij nu schrijven over stralend licht. Als het nog donker is: 

een lichtende lamp. Als de dag aanbreekt: de stralende morgenster. Geen 

morgenster hoog aan de hemel, maar een morgenster die opgaat in het hart, 

ons diepste zijn!  

  



LICHT ONDERWEG 

 

 

 

Zondag 19 maart | Exodus 34: 1-4 | Nieuwe stenen platen 

Mozes had een missie. De wet, door God zelf geschreven, doorgeven aan de 

Israëlieten. Maar Mozes faalt wanneer hij de ontrouw van zijn volksgenoten ziet. 

De stenen platen gooit hij stuk. Een wet, voor zulke koppige landgenoten, wat 

heeft het voor zin! Maar God roept Mozes opnieuw naar zijn berg. Hij moet 

weer klimmen, hakken, wachten. Want God laat zijn volk – hoe koppig ook – 

niet zitten.  

Maandag 20 maart | Exodus 34: 5-10 | Nieuw verbond 

Mozes valt op zijn knieën, verlamd door Gods aanwezigheid. Toch durft hij te 

vragen of God mee wil gaan, onderweg.  

Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet weg,  
dan blijven wij hier. 
Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 
Wij gaan niet zonder U. 
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet; wij blijven hier.1 

 

Dinsdag 21 maart | Efeze 4: 25-32 | Nieuwe glans 

God gaat met ons mee het nieuwe leven in. Hij ziet het waar je gaat of staat, 

wordt blij van het goede, heeft verdriet om wat kapot is. In de levensstijl die 

past bij het nieuwe leven resoneren de leefregels van de oude wet (Exodus 34). 

In Christus gaan ze opnieuw glanzen. Leef zoals hij leefde, vergeef zoals hij 

vergaf. Door hem gaan simpele woorden en simpele daden stralen. Het is goed 

tussen God en mensen. God gaat mee, het nieuwe leven in. 

Woensdag 22 maart | Efeze 5: 1-9 | Liefde 

Achter Christus aan lopen over de weg van de liefde - dat is makkelijker gezegd 

dan gedaan. Maar de tekst van vandaag geeft heel duidelijke voorbeelden. Op 

                                                             
1
 Uit: Sela, Wij gaan niet zonder U 
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Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar 

onverschilligheid,  

het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, maar onverschilligheid,  

het tegengestelde van leven niet dood, maar onverschilligheid jegens beide; 

het tegengestelde van vrede niet oorlog, maar onverschilligheid jegens beide.  

Het tegengestelde van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is 

onverschilligheid, dat is de vijand. Alleen als we herinneren is er een kans.  

Elie Wiesel 

de weg van de liefde is geen plaats voor platvloerse taal en dubbelzinnige 

opmerkingen. Ben je bezeten van bezit? Dat past niet op de weg van de liefde, 

dat brengt je niet dichter bij het koninkrijk. En iets minder concreet: de weg van 

de liefde is de weg van het licht, van gerechtigheid, goedheid en waarheid.  

Donderdag 23 maart | Efeze 5: 10-20 | eerlijk en echt 

Zing en juich voor de Heer. Leef eerlijk en echt, ontmasker wat je van God 

afhoudt. Want alles wat het licht in de weg staat, vergroot de duisternis. En 

omdat er zoveel duisternis is, vraagt God een actieve houding van ons. ‘Gebruik 

uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’ Verwijder blokkades en laat 

het licht vrij spel.  ‘Sta op, uit de donkere doodsheid en laat Christus over je 

stralen.’  

Vrijdag 24 maart | Lucas 11: 14-28 | heelmeester 

Waar de duivel is, heerst chaos, verwoesting en destructie. Het verwijt dat 

Jezus’ in naam van Beëlzebul, de duivel, demonen uitdrijft, raakt kant nog wal. 

Waar de duivel is, gaat de wereld kapot, maar Jezus is een heelmeester. Kijk 

goed: Hij voedt, geneest, zorgt en troost. Hij is niet uit op roem en aardse 

macht. Volg Jezus, en voorkom dat de cynici, degenen die aan Jezus’ doen en 

laten twijfelen, in je weg staan.   

Zaterdag 25 maart | Lucas 11:33-36 | Shine a light 

De tekst van vandaag gaat opnieuw over licht, duisternis en kijken. Wat zie jij? 

Hoe kijk je? Welke bril heb je op? Is je blik gekleurd?  

Christus wil dat het licht dat hij in jou ontstoken heeft zich kan verspreiden. Hij 

vraagt je om goed naar jezelf te kijken – laat jij het licht schijnen of houdt je het 

soms tegen?  

  



VOLGELING 

 

 

 
   

Zondag 26 maart | Zacharia 8: 1-8 | Jeruzalem 

Je kunt het niet geloven: de stad ligt in puin. Oorlog, onzekerheid - het hele 

bestaan is uiteengevallen. En toch spreekt God nu over trouw, een stralende 

stad en een heilige berg. Straten vol kinderen, blijdschap en toekomst.  

Wanneer je het niet gelooft, je niet over de puinhopen heen kunt kijken, stel 

dan jezelf deze vraag (Zacharia 8: 6): ‘Waarom zou het voor God onmogelijk 

zijn’? 

Maandag 27 maart | Zacharia 8: 9-17 | Hoopvol 

Geloof je de profetie van Zacharia? In de toekomst die wordt geschilderd? Houd 

dan vol! Want God zal zegenen, voeden en laten groeien. Wie volhoudt mag 

proeven van de rijkdom die God schept. De profetie van Zacharia, aan het einde 

van het Oude Testament, laat al wat zien van de nieuwtestamentische realiteit. 

God slaat een andere weg in met zijn mensen. Zie jij dit terug in de tekst van 

vandaag?  

Dinsdag 28 maart | Zacharia 8: 18-23 | Verder kijken 

Het leven voor de Judese joden gaat verder. Zij zullen moeten bouwen aan hun 

traditie en band met God, letterlijk en figuurlijk. De oude feesten zullen weer 

gevierd worden en de tempel zal in ere worden hersteld.  

De profetie van vandaag laat een omslag zien. De God van Israël is niet alleen 

God van Israël, maar de God met macht over alles, in hemel en op aarde.  

Aardbewoners overal vandaan zijn onderweg om deze God te prijzen. Zij 

worden volgeling. Doe met hen mee!  

Woensdag 29 maart | Galaten 1: 13-23 | Paulus’ weg 

Vanuit het Oude Testament maken we vandaag de sprong naar Paulus. Een 

fanatieke Schriftgeleerde. Een radicale Jood die Gods genade heeft leren 

kennen.  

Is Paulus een volgeling van Jezus? Het is moeilijk te geloven voor wie het hoort. 

Maar Paulus gaat niet terug naar Jeruzalem om zich te bewijzen. De nieuwe 
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boodschapper van het evangelie neemt de boodschap serieus. En zijn nieuwe 

reputatie snelt hem vooruit. Prijs God! 

Donderdag 30 maart | Johannes 6: 1-4 | Volgeling 

Gisteren lazen we over Paulus. Van christenvervolger werd hij Jezusvolger. 

Paulus kon niet letterlijk met Jezus opwandelen, hij leerde hem pas kennen na 

Hemelvaart. De mensen in het gedeelte van vandaag volgden Jezus omdat ze 

zijn wonderen hadden gezien. Waarom volg jij Jezus eigenlijk?     

Vrijdag 31 maart | Johannes 6: 5-7 | Onmogelijk 

De Jezusvolgers in dit stukje komen wat naïef over. Wanneer het avond wordt 

hebben ze niet eens eten bij zich. Voor de leerlingen is het onbegonnen werk 

om hen allemaal te eten te geven.  ‘In het beste geval – wanneer iemand een 

flinke som geld doneert – geven we iedereen een klein hapje te eten. Maar erg 

reëel is zo’n donatie op korte termijn niet. We zitten hier nu met vijf broden, 

twee visjes en meer dan vijfduizend man….’ 

Zaterdag 1 april | Johannes 6:8-15 | Is Jezus wel te volgen? 

Minstens vijfduizend man, vijf broden en twee visjes. Jezus bidt. Hij deelt, geeft 

zijn leerlingen volle manden en zij delen en geven op hun beurt. Er blijft zelfs 

royaal over.  

De naïeve wondervolger wordt beloond met genoeg te eten. Filippus de realist 

staat met een mond vol 

tanden. Er staat dat 

Jezus wist wat hij ging 

doen: meer dan 

vijfduizend man te eten 

geven. En de mensen 

dachten te weten wat 

hij zou gaan doen: Hun 

koning worden. Maar 

Jezus trekt zich terug. 

De wonderdoener is 

alleen op de berg. Is hij 

wel te volgen? 



Spijziging 

 

Wie kent de eenvoud van het breken,  

de stille omgang van het brood?  

Wie hoort de wijn van liefde spreken,  

een liefde sterker dan de dood? 

Er is een kind bereid tot delen, 

 het komt met brood, het komt met vis,  

het geeft zijn voedsel aan de velen,  

een weldaad in de wildernis. 

Er staat tot ons geluk geschreven  

dat God zeer overvloedig is,  

wij zijn geschapen om te geven,  

zo tonen wij zijn beeltenis. 

Er is een mens ons bijgebleven,  

bij brood en wijn hoor ik zijn stem,  

als water vloeit zijn kostbaar leven,  

een vis is tekenend voor Hem. 

 

Jaap Zijlstra 

zie ook LB 392 
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HET ZIT (NIET) IN DE GENEN 

 

 

 

Zondag 2 april| Exodus 14: 9-18 | Slaaf of vrije? 

De HEER heeft zijn volk uit Egypte geleid en gaat hen nu voor naar het beloofde 

land. Israël is echter nog maar nauwelijks onderweg, of het komt al klem te 

zitten. In de eerste plaats is er het leger van Egypte achter hen en het water van 

de Rode zee voor hen. Een positie waarin God hen zelf heeft geleid, en die hen 

doet schreeuwen om hulp. Wat schieten ze hiermee op?  

Israël zit ook nog op een andere manier vast. Het slavenbestaan zit hen als het 

ware nog in het bloed. Wat is het om te leven als door God bevrijde mensen? 

Dat moeten zij nog leren. Let op hoe de HEER hen de weg wijst: ze moeten 

verder trekken en op Hem vertrouwen. Vooruit kijken, niet achteruit.  

Maandag 3 april | Exodus 14: 19-31 | Farao’s onmacht 

Waar de HEER wonderbaarlijke wegen opent voor zijn volk, laat Hij de farao en 

zijn leger letterlijk en figuurlijk vastlopen. Hij leidt hen regelrecht naar de 

ondergang. Zij hebben geen keus, want God heeft besloten zijn volk te redden. 

En dan kun je nóg met zoveel aan komen zetten, daar blijft helemaal niets van 

over. God is de heerser, ook over je hart en je wil. 

Het bevrijde volk kan niet anders dan constateren: wij hebben een machtig God. 

Hij doet wat Hij zegt, Hij is betrouwbaar! 

Dinsdag 4 april | Johannes 8: 30-41a | Slaaf of vrije zoon van de Vader?  

Wat de volgelingen van Jezus hier dwars zit, is de idee dat zij bevrijd moeten 

worden. Hun afkomst biedt toch voldoende papieren om zich een kind van God 

te mogen noemen? Zij horen toch bij het uitverkoren volk? Jezus laat zien dat zij 

zich in hun relatie met God nog teveel als een slaaf gedragen. Zij volgen hun 

eigen hart, en zien de waarheid niet. Laat staan dat zij die dóén.  

Woensdag 5 april | Johannes 8: 41b-47 | Wie is je Vader? |Je Vader is diegene naar 

wie je luistert. Die het over je te zeggen heeft. Door wie je je laat leiden. En dan 

hebben we simpelweg twee keuzes: hoor je bij God of hoor je bij de duivel. Ga je 

voor waarheid of ga je voor leugen. Jezus ís die waarheid.  



Donderdag 6 april | Johannes 8: 48-59 | Gods vaderschap betwist 

Jezus lijdt hier groot onrecht. Zijn afkomst wordt betwist. Hij wordt een bastaard 

genoemd en een (onreine) Samaritaan. Hij wordt ervan beschuldigd bezeten te 

zijn door de duivel. Jezus zoekt zijn recht bij de Vader, die wél weet wie Hij is. Hij 

is meer dan Abraham, op wie zijn luisteraars zich eerder in het gesprek 

beriepen: Hij was er al veel eerder! Geloof je in Hem, dan zul je nóóit sterven. 

Maar hier moeten de Joden niets van hebben. Dat de beloften aan Abraham 

voor hun ogen in vervulling gaan, dat zien zij niet.  

Vrijdag 6 april | Matteüs 21: 1-9 | De (on)verwachte koning op de ezel 

Omdat Jezus hier verwijst naar Zacharias 9:9, laat Hij zien wij Hij is: de verdrukte 

koning die recht wordt gedaan. Een nederige en zachtmoedige koning, die 

desondanks de zege zal behalen. Het volk lijkt het te snappen. Hier rijdt de Zoon 

van David. Maar klopt hun beeld van deze koning wel, is dít de afstammeling 

van de grote koning? Hun verwachtingen zijn in ieder geval hoog.  

Zaterdag 8 april | Matteüs 21: 10-17 | Wie is Jezus? 

Jezus brengt nogal wat te weeg in de stad. Wie is toch die man op de ezel? Wat 

gaat er allemaal gebeuren? Het eerste wat Jezus na zijn intocht doet, is orde op 

zaken stellen in de tempel. Wat bij het koninkrijk hoort moet heilig zijn, en rein. 

Sommigen snappen dat en komen naar hem toe om genezen te worden. Ze 

herkennen de Messias en prijzen Hem daarom. Maar anderen zijn hoogst 

verontwaardigd. De vraag is nu: wie is Jezus? Als Hij koning is, dan laat je dat 

niet onveranderd.  

 

 

  

De ezelruiter 
 

 
De ezelruiter! Kijk die ezelruiter. 
Is dit de intocht van een vorst? 

Dan mag je meer van hem verwachten! 
Dan komt wie veel had straks tekort, 

en krijgt wie niets had nooit meer dorst. 
 
 

uit: Kurt Rose, Der Eselreiter 
vertaling: Rien van den Berg 

zie ook LB 549 
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MACHT EN ONMACHT 

 

Wat is macht, wat onmacht?  
 

Macht is de spierballentaal van de sterke leider. Macht is je wil aan anderen opleggen. Macht 

is een hemelhoge toren bouwen met je eigen naam in grote letters erop.   

Onmacht is de zwakte van de underdog. Onmacht is moeten vliegen op de bevelen van een 

ander. Onmacht is voor een dubbeltje geboren zijn en nooit een kwartje worden.  

Hoe zit het met macht en onmacht in het koninkrijk van God? Deze week, waarin de blik 

gericht is op de laatste dagen van Jezus’ werkzame periode op aarde, komt alles wat 

vanzelfsprekend lijkt op losse schroeven te staan.  Of beter gezegd: in de drie voorgaande 

jaren heeft Jezus door zijn doen en laten, zijn spreken en zwijgen het menselijke 

wereldbeeld behoorlijk op zijn kop gezet. Alles wat hij gezegd en gedaan heeft maakt hij 

nu duidelijk, met zijn eigen leven. Deze week zien we macht en onmacht in het 

perspectief van Gods koninkrijk. 

  

Zondag 9 april - Palmzondag | Filippenzen 2: 5-11| Slaaf 

Dit is Bijbelgedeelte zit vol beweging. Het begint met een dalende lijn: Christus 

Jezus wisselde de gestalte van God in voor de gestalte van een slaaf. De dalende 

beweging stopt daar nog niet, want als slaaf gaf Jezus vervolgens zijn leven op, 

hij daalde nog veel dieper af, de dood in. Pas daar keert de beweging om: 

omhoog nu, hemelwaarts, tot zelfs de hoogst haalbare plaats daar, aan Gods 

rechterhand.  

Dan komt er opnieuw een dalende beweging: ieder mens moet knielen voor 

Jezus Christus – de Zoon, de slaaf, de Heer. Wat zegt dit alles over (on)macht?  

Maandag 10 april | Psalm 22: 1-11| Eenzame worm 

Hier klinkt de grootst mogelijke eenzaamheid: God, waarom antwoordt u niet – 

het is een kreet waar je kippenvel van krijgt. Een worm ben ik, niet langer mens, 

uitgekotst door anderen. God, hoe kan ik vertrouwen als u niet van zich laat 

horen, als ook u mij alleen laat! 

Toen de eerste regel van de psalm klonk op Golgotha, hebben velen de woorden 

herkend. Talloze mensen hadden deze psalm gebeden, hij behoorde tot het 

geestelijk eigendom van het Joodse volk. Maar nu wordt een diepte verwoord 

die nog nooit eerder was aangeraakt. Hij die de gestalte van God had, 
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Macht? 

Jezus stond van tafel op en legde zijn 

bovenkleren af. Hij ontdeed zich van 

alle tekenen die op autoriteit of 

macht zouden kunnen wijzen. 

Leiders moeten nadenken over de 

attributen waarmee ze zich bekleden. 

Bewust of onbewust kunnen die 

afstand creëren tussen hen en hun 

medewerkers.  

Broeder René Stockman  

  

vernederde zich als mens en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis 

(Filippenzen 2: 6-8). 

Hoe zit het hier met (on)macht?  

Dinsdag 11 april | Psalm 22: 12-22| Blijf niet ver weg in nood  

Je kunt deze psalm lezen alsof er een schilderij wordt beschreven. Zie je die 

opgefokte stieren? Die brullende leeuwen, die mensen die lol in het lijden 

hebben en alvast de buit verdelen? Dat slachtoffer waar weinig leven meer in zit 

- vel over been, zo nu en dan een hulpkreet fluisterend?  

Teken er in gedachten een kruis bij en richt je op de gekruisigde. God die mens 

werd, die slaaf werd, die zich liet kruisigen, die zich liet bespotten.  

Waar zie je in dit schilderij de macht, waar de onmacht?   

Woensdag 12 april | Johannes 13: 1-11| Slavenwerk 

Johannes begint zijn beschrijving van de voetwassing met de woorden: ‘Jezus 

wist dat de Vader hem alle macht had gegeven […]’.  In één adem gaat hij verder 

en beschrijft wat er vervolgens gebeurt, iets wat haaks staat op de gebruikelijke 

opvatting over ‘macht’. Jezus legt zijn bovenkleed af, slaat een linnen doek om, 

giet water in een waskom en wast de voeten van zijn leerlingen. De rabbi kleedt 

zich als een slaaf, handelt als een slaaf.  

Wat betekent macht in de taal van het koninkrijk?  



Donderdag 13 april – Witte Donderdag | Johannes 13: 12-15 | Doe hetzelfde  

De voeten zijn gewassen. Jezus trekt zijn bovenkleed weer aan en is weer de 

rabbi, de meester van de leerlingen. ‘Begrijpen jullie wat ik heb gedaan?’ vraagt 

hij. Ik heb het voorbeeld gegeven, het is nu aan jullie om dit in praktijk te 

brengen.  

Macht en onmacht in de wereld van het koninkrijk – zijn de begrippen daar 

omgedraaid? Openbaart kracht zich hier juist in (vermeende) ‘zwakheid’?  

Vrijdag 14 april – Goede Vrijdag| Johannes 18: 1-9 | Geen heb ik verloren laten gaan 

Wie de tijd heeft, leest na vers 9 verder, tot en met het laatste vers van 

hoofdstuk 20. Maar het is ook niet erg om na vers 9 te stoppen. Want dat biedt 

de mogelijkheid om dit vers wat langer te laten doorklinken. Jezus geeft zich 

over, maar pleit voor de vrijheid van zijn leerlingen. ‘Zo gingen de woorden in 

vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik 

verloren laten gaan’.’ 

Illustreert de gevangenneming Jezus’ onmacht? Even eerder deed zijn reactie ‘Ik 

ben het’ de soldaten nog op de grond vallen. Verderop in Johannes 18 zal hij 

tegen Pilatus zeggen ‘mijn koninkrijk is niet van hier’. In Gods koninkrijk gelden 

andere regels.  

Zaterdag 15 april – Stille Zaterdag | 1 Korintiërs 5: 7-8| nieuw desem 

In Gods koninkrijk gelden andere regels. Dus: doe de oude desem weg en wees 

als nieuw deeg. Als Christus ons pesachlam is, dan moeten wij het bijbehorende 

ongedesemde brood zijn. Concreet: geen kwaad en ontucht maar reinheid en 

waarheid.  Zo krijgt het koninkrijk vorm, wordt het een realiteit om in te leven.   

  

Wanneer Jezus de betekenis van zijn dood aan zijn volgelingen 

wil uitleggen, komt hij niet met een theorie maar met een 

maaltijd. Matteüs, Marcus en Lucas werken dit op de ene 

manier uit, Johannes op een andere manier (met een 

voetwassing).  

Tom Wright 
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LEESROOSTER 

 

 

 

PPaasseenn  

Drie jaar trok Jezus rond en vertelde over het koninkrijk, liet zien wat dat 

koninkrijk is en hoe het de wereld verandert.  

Toen volgde het kruis, de dood, het graf.  

Op de derde dag stond Hij op,  

overeenkomstig de Schriften. 

 

En nu?  

Leven in hoop.  

Opnieuw geboren  

door de opstanding  

van Jezus Christus uit de dood. 

 

  



Opstanding 

 

Opstanding is een groot woord, 

ik probeer het kleiner te zeggen, 

schaal één op tienduizend. 

Opstanding is wakker worden 

en de lijsters preken van de daken 

en de raven van de kansels: 

Jezus leeft! 

Opstanding is Luther  

die er niet meer tegenop kon 

en met grote letters 

op de spiegel schreef, 

dwars door zijn eigen 

mismoedig gezicht: 

Vivit ! Hij leeft! 

Opstanding is een berm vol bloemen, 

een beek vol leven, 

beter geen vogel in de hand 

en tien in de lucht. 

Opstanding is de grafsteen 

van Martin Luther King 

en daarop de letters: 

God zij dank, 

ik ben eindelijk vrij. 

Opstanding is een wonder, 

een verwondering, 

een schaterlach, de hoeken 

van je mond krullen om 

van zoveel licht 

na zoveel waarom. 

 

Jaap Zijlstra 
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OPGESTAAN 

 

 

Na maandag zijn de te lezen Bijbelteksten bewust heel kort gehouden. Zo kort dat je ze 

bijna kunt onthouden, uit je hoofd – by heart zoals de Engelsen zeggen. Je kunt ook de 

kaartjes op de volgende pagina uitknippen of met je smartphone op de foto zetten. By 

heart of in the pocket, draag de dagtekst de hele dag met je mee. Pasen mag het hele leven 

stempelen!   

 

Zondag 16 april | Marcus 16: 1-17 | De duisternis voorbij 

Het vroege daglicht is nog grijs. De pijn is nog rauw, het graf gesloten met een 

loodzware steen. Volslagen onverwacht klinkt: Hij is opgewekt uit de dood!  

Dit is een morgen als ooit de eerste! Zoals eens klonk: ‘Er moet licht komen’ en 

er was licht, zo is het ook nu. De duisternis van de dood is voorgoed voorbij.  

Maandag 17 april | Handelingen 10: 9-16 | Blikverbreding 

Petrus heeft honger en krijgt een maaltijd voorgeschoteld. Het is een waar 

wereldgerecht, maar onrein. Wat wil die stem die zegt: ga je gang, eet lekker? 

Twee dagen later is het duidelijk: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God zich het lot 

aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en 

rechtvaardig handelt’ (vs 34-35, 36).  

Dinsdag 18 april | 1 Petrus 1: 3  

Opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus.  

Woensdag 19 april | 1 Petrus 1: 13|  

Wees paraat, vestig alle hoop op de genade. 

Donderdag 20 april | 1 Petrus 1: 14-16 

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is.  

Vrijdag 21 april | 1 Petrus 1: 17-19  

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief als mensen die opnieuw geboren zijn.  

Zaterdag 22 april | 1 Petrus 22-23  

U bent vrijgekocht!  



Maandag 

 

Wat God rein  

heeft verklaard  

zul jij niet  

als  

verwerpelijk  

beschouwen 

Dinsdag 

Geprezen zij de God en Vader  

van onze Heer Jezus Christus:  

in zijn grote barmhartigheid  

heeft hij ons  

opnieuw geboren doen worden 

door de opstanding  

van Jezus Christus uit de dood, 

waardoor wij leven in hoop 

Woensdag 
 

Laat uw geest  

voortdurend paraat zijn,  

wees waakzaam  

en vestig al uw hoop  

op de genade die u ontvangen 

zult wanneer Jezus Christus  

zich openbaart 

Vrijdag 

 

Heb elkaar  

onvoorwaardelijk lief  

als  

mensen  

die opnieuw zijn geboren 

Donderdag 

Leid een leven  

dat in alle opzichten  

heilig is,  

zoals hij die u geroepen heeft  

heilig is.  

Er staat immers geschreven:  

Wees heilig,  

want  

ik ben heilig 

Zaterdag 

U bent vrijgekocht  

uit  

het zinloze leven  

met het kostbaar bloed  

van een lam  

zonder smet  

of  

gebrek 
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